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         TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 
Izjava o poslanstvu 

 
Teden vseživljenjskega učenja je vseslovenski 'praznik učenja' - skupna 
manifestacija vseh, ki sprejemamo in podpiramo zamisel o učenju, ki traja vse 
življenje in krepi človeka za vse vloge, ki jih ima - kot posameznik in kot član 
družine, delovnega kolektiva, interesnih skupin, naroda in družbe nasploh. 
Pokroviteljica TVU je Vlada RS, ki projektu pripisuje nacionalni pomen in 
podpira njegovo strateško naravnanost, opredeljeno z geslom 'Slovenija, učeča 
se dežela'. Vloga TVU pri širjenju kulture vseživljenjskega učenja je večplastna, 
saj si 'prijatelji TVU' prizadevamo za: 

 
• ozaveščanje javnosti o pomembnosti in vsenavzočnosti učenja v vseh starostnih obdobjih in na vseh 

področjih javnega in zasebnega življenja; 
• zagotavljanje enakih priložnosti za učenje vsem ljudem v vseh okoliščinah z namenom, da se spodbudi 

večja udeležba v vseh oblikah učenja, večja socialna vključenost in zaposljivost ter boljši pogoji za 
dejavno državljanstvo;  

• oblikovanje pozitivnega odnosa do vseh oblik formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja, še 
zlasti pa za preseganje stereotipnih predstav o tem, kaj učenje je in čemu je namenjeno;  

• prebujanje radovednosti, oblikovanje novih potreb po učenju in izražanje le-teh; 
• seznanjanje javnosti z raznolikimi možnostmi za učenje ter spodbujanje še kakovostnejše izobraževal-

ne in učne ponudbe v državi; 
• informiranje in svetovanje; 
• premislek o stanju teorije in prakse v izobraževanju in učenju;  
• vzpostavljanje medsebojnega razumevanja in sprejemanja tudi nasprotujočih si taborov: formalnega in 

neformalnega sektorja, vladnih in nevladnih organizacij, različnih generacij, kultur, narodnosti ipd.;  
• medsebojno spoznavanje in povezovanje različnih akterjev na nekem geografskem območju ali 

vsebinskem področju, tako da se sodelovanje nadaljuje tudi po TVU; 
• priznavanje in proslavljanje izjemnih ustvarjalnih in učnih dosežkov posameznikov, skupin in 

organizacij, ki s svojimi zgledi navdušujejo druge za vključevanje v učne in ustvarjalne procese; 
• vzpostavljanje različnih oblik zagovorništva z namenom, da glas učečega se posameznika postane 

slišen in vpliven na strokovni in politični ravni. 
 
Eni vidiki poslanstva TVU se nanašajo na širšo družbo, drugi na ponudnike učnih oblik in možnosti, tretji na 
iskalce le-teh, četrti na strokovnjake, peti na posameznike in skupine, ki so v eni ali več zgoraj omenjenih 
vlogah. Skratka, TVU se razrašča v gibanje, v katerem lahko skoraj vsakdo dejavno uresničuje svojo vlogo. 
Z naraščanjem števila prijateljev in kakovosti dejavnosti TVU se širijo tudi razsežnosti tega izrazito razvojno 
naravnanega promocijskega projekta. 
 
Vse od leta 1996 je pobudnik, glavni nosilec in koordinator Tedna vseživljenjskega učenja Andragoški 
center Slovenije, osrednja ustanova za razvoj, raziskovanje, izobraževanje, svetovanje, informiranje in 
promocijo s področja izobraževanja odraslih. Sicer pa se v zadnjih letih v TVU vključuje okrog 400-500 
prirediteljev – velikih in malih, formalnih in neformalnih organizacij, institucij, skupin in posameznikov, ki 
snujejo, organizirajo, izpeljujejo, podpirajo in/ali promovirajo učenje in izobraževanje v svojih okoljih, pa 
najsi bo to njihova primarna ali sekundarna dejavnost, strokovna, prostovoljska ali ljubiteljska. Med njimi so 
ljudske univerze, zasebne izobraževalne organizacije, podjetja, najrazličnejša društva s področja kulture, 
izobraževanja, športa, zdravstva, ekonomije, varstva okolja. Sodelujejo tudi vrtci, osnovne in srednje šole, 
knjižnice, univerze za tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, borze znanja, informacijski in svetovalni 
centri in mnoge druge ustanove, skupine in posamezniki.  
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Prijatelji TVU prestopajo krajevne, generacijske, statusne in druge meje, da bi manifestirali svojo zavezano-
sti odkrivanju in poglabljanju vsakovrstnega znanja. V tretjem tednu v oktobru se na stotine izobraževalnih, 
promocijskih, informativno-svetovalnih in slovesnih prireditev odvija po vsej državi – na podeželju, v 
majhnih krajih in večjih mestih, v izobraževalnih in kulturnih ustanovah, knjižnicah, knjigarnah, zdravstvenih 
domovih, trgovskih centrih, izložbenih oknih, sejmiščih, reklamnih stojnicah, na tržnicah, športnih igriščih in 
na drugih mestih, ki pritegnejo pozornost javnosti. Prireditelji Tedna vabijo v računalniške, glasbene, 
likovne delavnice, na predavanja in na razstave, na omizja, tekmovanja ali na izlete, gledališke in glasbene 
predstave, na oglede kmetij in na pokušine, na klepete v tujih jezikih, na brezplačna testiranja znanj. Tudi 
internet in telefon sta med 'prizorišči TVU'. 
 
Razvoj Tedna vseživljenjskega učenja prikazujejo spodnji kazalniki, ki nas utrjujejo v prepričanju, da TVU 
pomembno prispeva k širjenju kulture vseživljenjskega učenja v državi. 
 

Število 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
izvajalcev 74 137 267 374 500 545 563 488 482 381  474 403 

dogodkov 500 1.000 1.500 1.900 1.900 3.400 3.072 3.052 4.040 3.685 4.050 3.770 

medijskih 
objav 

163 623 457 600 820 1.400 1.230 1.284 1.441 1.033 1.439  1.532 

obiskovalcev 10.000 22.320 30.000 35.000 40.000 40.000 50.600 76.343 57.606 44.898 107.317 70.532 

 
V mednarodnem merilu je slovenski Teden vseživljenjskega učenja eden najuspešnejših festivalov učenja 
na svetu - podobne festivale organizira okrog 45 držav na svetu, od tega nad 20 v Evropi. Z dolgoletnimi 
izkušnjami pri organiziranju TVU v tujini žanjemo priznanja, hkrati pa se dejavno vključujemo v 
prizadevanja za širitev in krepitev festivalov učenja po vsem svetu. 
 
Vloga festivalov učenja pri spodbujanju razvoja 'učeče se družbe' postaja vse pomembnejša tako na 
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Strokovne utemeljitve za to najdemo v mednarodnih strateških 
dokumentih, omenjamo le nekatere: Deklaracija in Akcijski načrt Mednarodne Unescove konference o 
izobraževanju odraslih (Hamburg, 1997), sklepi predsednikov Evropske unije (Lizbona 2000), 
Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000), Svetovni izobraževalni forum: Izobraževanje za vse (Dakar 
2000), Akcijski načrt za uresničitev vseživljenjskega učenja v Evropi (EU 2001), Konkretni cilji za prihodnost 
sistemov izobraževanja in usposabljanja (2002), proces 'Izobraževanje in usposabljanje 2010' (2004). Tudi 
v slovenskih strateških dokumentih (Strategija gospodarskega razvoja, Državni razvojni program, 
Nacionalni program za izobraževanje odraslih) je prehod v družbo, ki temelji na znanju, ena od prioritet ter 
hkrati predpogoj za uspešno sobivanje in soustvarjanje v Evropski uniji.  
 
Dodatne informacije o TVU lahko pridobite iz teh virov: 
 
TVU-Novičke: 
http://tvu.acs.si/novicke/ 

skupno glasilo vseh, ki nas Teden vseživljenjskega učenja povezuje (tiskano različico 
glasila vam lahko pošljemo na vaš naslov ali pa si ga preberite na spletu);  

Spletna stran TVU: 
http://tvu.acs.si 

predstavitev projekta TVU, sveže informacije, možnost internetnega vnosa prijav, 
internetni koledar prireditev, elektronska prijavnica in še mnogo drugega; 

 
Osebni stiki:  

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica TVU in vodja projekta: 
telefon (01) 5842 567,  e-pošta zvonka.pangerc@acs.si; 
Borka Slavica Kucler, priznanja ACS, promocija vseživljenjskega učenja, stiki z 
javnostjo: telefon (01) 5842 574, e-pošta slavica.borka.kucler@acs.si; 
Nevenka Kocijančič, urednica TVU-Novičk in spletnih strani TVU, skupno 
promocijsko gradivo: telefon (01) 5842 595, e-pošta nevenka.kocijancic@acs.si; 

 
 
 


