Spoštovani oblikovalci ideje, organizatorji dogodka, ustvarjalci festivala učenja, vsi zbrani!
Slovenija učeča se dežela je slogan, ki smo ga podpisali pod idejo Tedna vseživljenjskega učenja. Ta
teden je več kot le vsakoletna prireditev ob otvoritvi, seštevek prireditev, dogodkov in aktivnosti v
enem tednu v maju.
Idejna zasnova ima globlji pomen: gre za razvoj koncepta razvoja človeških virov v okviru nacionalne
strategije v okviru sodelovanja več resorjev in ministrstev.
Slovenija je leta 2007 oblikovala Strategijo vseživljenjskosti učenja, v kateri so zajete vse ravni
sistema vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, ki se odraža skozi učenje otrok, mladine in odraslih, v
aktivnem življenjskem obdobju pa vse tja do tretjega obdobja, ko odrasli uresničujejo svoje učne
ambicije, ki so ostale do te dobe neuresničene, ali pa si z učenjem novih vsebin zagotavljajo
kakovostno, varno in zdravo bivanje. Tudi podatki o vključevanju slovenskega prebivalstva vseh
starostnih skupin in položajev v različne oblike učenja in izobraževanja kažejo, da smo v primerjavi z
drugimi evropskimi državami na Slovenskem precej učljivi, saj se uvrščamo v zlato sredino. To pa je
tudi razlog, da si želimo več in dlje.
Letos v Sloveniji organiziramo že 15. Teden vseživljenjskega učenja. Podatki kažejo, da se je za več
kot desetkrat pomnožilo število dogodkov v mestih in vaseh, prav tako udeležencev in sodelujočih.
Leta 1996 je nacionalni organizator – Andragoški center Slovenije – zabeležil 163 različnih medijskih
objav, v lanskem letu pa je bilo teh že več kot 1.800. Vsebine vseh TVU so običajno vezane na
aktualne družbene razmere in prizadevanja nacionalnih in mednarodnih usmeritev po izboljšanju
stanja učenja in izobraževanja. Letos se v Sloveniji prav zaradi jubileja posvečamo še posebej več
tematikam:v okviru TVU poteka organizacija dogodkov, ki potekajo v organizaciji različnih
izobraževalnih, kulturnih in nevladnih organizacij, društev, združenj, tudi podjetij, lokalnih skupnosti ter
drugih akterjev – blizu 700 jih je, ki skrbijo za ustvarjalne načine promocije učenja. V Evropskem letu
boja proti revščini in socialni izključenosti bodo v okviru TVU potekala tudi različna strokovna srečanja,
krepili bomo bralno kulturo, spoznavali bomo mednarodne povezave in biotske različnosti, strokovni
andragoški kolokvij bo namenjen obravnavi teme Izobraževanja po meri gospodarstva - ključ je v
sodelovanju?, krepili bomo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.
Slovenija je s svojim gibanjem in organiziranostjo Tedna vseživljenjskega učenja zgled mnogim
državam v Evropi, saj se od nas učijo strokovnjaki drugih držav. TVU Slovenija je tudi član
mednarodnega gibanja festivalov učenja, ki združuje 40 držav sveta. Vse to so dosežki in rezultati, na
katere smo lahko ponosni.
Dovolite, da ob tej priložnosti čestitam za pomemben jubilej ob 15. obletnici TVU idejnim snovalcem,
sodelavcem Andragoškega centra Slovenije, vsem koordinatorjem in organizatorjem zanimivih in
ustvarjalnih dogodkov, ki se vrstijo v Sloveniji ne le tretji teden v maju, ampak že kar ves maj in junij.
Posebne čestitke veljajo tudi dobitnikom priznanj za posebne dosežke pri učenju, ko vsako leto
nagrajencem TVU dodamo nove primere učni dosežkov.
Spoštovani, današnji dan je čas za praznovanje dosežkov in uspehov na področju učenja in
izobraževanja. Naj učenje postane dragocena izkušnja za vse!
dr. Igor Lukšič, minister

