
Drugi pripravljalni sestanek za

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2019

Ljubljana, 16. april 2019



Vsebine:

• Priprave na TVU 2019

o Zadnje informacije in napotki

o Predstavitev skupnih akcij TVU 2019 in njihovih osrednjih 

dogodkov

o Prireditve na nacionalni ravni (odprtje, kolokvij)

o Načrti koordinatorjev TVU/PU – beseda je vaša

• Predstavitev projekta Gradimo mostove: Socialni kapital 

ljubiteljske kulture (Jan Pirnat, JSKD)

• Kako oblikujemo učinkovita promocijska gradiva za 

promocijo TVU? (Maja Novak, We4you)



Napotki:

• Financiranje TVU/PU 2019

• Prijava prireditev

• Izvoz podatkov iz IS TVU

• Komunikacijski pripomoček

• Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju: 

Moč in radost učenja

Pogled v prihodnost:

• Obeležitev 25. obletnice (ali: kako z malo 

denarja narediti veliko?)

• Nacionalna odprtja 2020 →

https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/02/eaea_2019_manifesto_A4_final_web.pdf


Prireditve na nacionalni ravni:

• Nacionalno odprtje TVU 2019

– Nosilca: LU Kranj in ACS

– Termin: 10. maj 2019

– Prizorišče: Letno gledališče Khislstein

– Prijava udeležbe

• 23. Andragoški kolokvij in posvetovalni dogodek EPUO 

– Nosilec: ACS (mag. Peter Beltram)

– Termin: 31. maj 2019

– Prizorišče: Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

– Tema: Umestitev in domet novega nacionalnega programa 

izobraževanja odraslih (2021–2030)

http://tvu.acs.si/odprtje/2019/


Skupne akcije TVU 2019:

– Moč in radost učenja (13. maj 2019) – nosilec ACS

– Mi vsi smo en svet (14. maj 2019) – nosilec Sloga

– Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (15. maj 2019) – 17 nosilcev

– Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (16. maj 2019) –

nosilec ZDUS

– Ta veseli dan učenja (16. maj 2019) – nosilec SUTŽO

– Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019) – nosilca ACS in omrežje 

svetovalcev za kakovost

– Učenje in kultura z roko v roki (20. maj 2019) – nosilec JSKD 

– Dediščina preteklosti je dota prihodnosti (23. maj 2019) – nosilec ACS 

v sodelovanju z Dušico Kunaver,  TKD Naše gore list

– Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo (15. junij 2019) –

nosilec PZS



PLA na temo ozaveščanja in 

svetovanja,

Luksemburg, 4. in 5. april 2019

Predstavitve 

• festivalov učenja v svetu

• dejavnikov uspešnosti TVU

• vloge območnih koordinatorjev

Snemanje dogodka

Udeleženci:
• Mateja Šmid, LUK

• Darijan in Zvonka, ACS

• članek v e-Novičkah

Drugo:

https://enovicke.acs.si/tretja-priloznost-za-medsebojno-ucenje-v-projektu-epuo-tokrat-v-luksemburgu/

