
                  

 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 8. 1. 2019 
 
 

Spoštovani, 

v decembru smo že napovedali prvo srečanje mreže Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), zdaj pa ga bomo skupaj z 
vami izpeljali. Dobimo se 22. januarja ob 10. uri v seminarski sobi Andragoškega centra Slovenije na Šmartinski 
134a v Ljubljani. Naše druženje bo trajalo predvidoma 2 uri. 

Prvi namen tega sestanka je kratek pogled na lanski festival učenja. Želimo si slišati vaše izkušnje, zato vas prosimo, 
da pripravite kratek prispevek (pribl. 1–2 minuti) o svojih največjih uspehih v lanskem letu. Dobrodošlo bo tudi kakšno 
spoznanje, porojeno iz manj prijetne izkušnje. Vaše vidike bomo dopolnili s pogledom na celoto, ki nam ga med drugim 
omogočajo oddane ankete o TVU 2018. 

V drugem delu srečanja bomo s skupnimi močmi dopolnili osnutek Letnega načrta TVU 2019. Ta bo od ponedeljka, 
14. januarja, na ogled na spletni strani http://tvu.acs.si/nacrt. Pogovorili se bomo predvsem o skupnih akcijah 
letošnjega TVU – dobrodošli so vaši predlogi!  

Sestanek bomo zaključili  s kratkim poročanjem o vaših načrtih (spet po pribl. 1–
2 minuti), ki jih te dni pridno zapisujete v prijavo za sofinanciranje koordinacije TVU 
in Parade učenja (PU) prek razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Ne pozabite, rok za oddajo vaše prijave je sreda, 9. januarja!  

Pripravljamo še nekaj zanimivosti – pridite in doživite! Tokratno srečanje za 
potencialne koordinatorje TVU (in PU) sicer ni obvezno, prav pa je, da ste zraven 
pri snovanju našega skupnega praznika. Svojo udeležbo nam potrdite do 18. 
januarja na naslov tvu@acs.si. 

Tako živahno in sodelovalno je bilo lani – brez dvoma bo tudi letos.  

Naslednji sestanek mreže TVU bo predvidoma 2. aprila, ko bodo na voljo promocijska gradiva TVU 2019. Za vse nas 
pa pripravljamo tudi krajše usposabljanje, zato da bodo naši promocijski pristopi čim uspešnejši. 

Veselimo se izmenjave izkušenj, mnenj in pobud ter verjamemo, da bodo dogodki TVU 2019 tudi letos uspešno 
opozarjali na radost in nujnost vseživljenjskega učenja ter spodbudili vključevanje čim več ljudi, še posebej tistih teže 
dosegljivih.  

V letu 2019 vam želimo obilo zdravja, sreče in uspeha ter verjamemo, da bomo skupaj ustvarili še eno uspešno zgodbo 
ozaveščanja o pomenu učenja. 

 
Zvonka v imenu ekipe za TVU na ACS: Ana, Darijan, Erika, Franci, Mateja in Nevenka 
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