
 

 

12. – 18. maj 2014 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 
Osebna izkaznica projekta 

 
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Projekt usklajujemo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela' 
ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. TVU je član mednarodnega 
gibanja festivalov učenja po vsem svetu. 
 

Poslanstvo TVU  
je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek 
prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. 
 

Vizija TVU  
je (p)ostati vodilna promocijska kampanja, ki utira pot razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja. 
 

Vrednote, katerih pomen zagovarja TVU, so: 

- znanje in ključne spretnosti za ustvarjalno vključevanje v družbo in svet dela, 
- naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu in vseprisotnosti,  
- enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi vseh generacij, 
- socialna vključenost in zaposljivost ter 
- dejavno državljanstvo. 
 

Osebna izkaznica 

Ime projekta: Teden vseživljenjskega učenja – TVU 
(v angleščini: Lifelong Learning Week – LLW) 

Prva izpeljava: 
Število izpeljav: 

1996 
19, vključno s TVU 2014 

Slogan: Slovenija – učeča se dežela 

Glavni namen: Promocija in udejanjanje strategije vseživljenjskega učenja za vse  

Časovni okvir:  
 
 
TVU 2014: 

Uradni termin: načeloma tretji teden v maju, sicer pa štejejo vse prireditve, ki so izpeljane od 1. 
maja pa do 30. junija istega leta (v letih 1996–2007 je TVU potekal v jesenskem času) 
 
Uradni termin: od 12. do 18. maja 2014, razširjeni termin: od 1. maja do 30. junija 2014 

Prizorišče:  Po vsej Sloveniji: v mestih, vaseh in na podeželju 
Sodelovanje z obmejnimi institucijami  
Regionalno in mednarodno sodelovanje 

Ravni koordinacije: Dve: nacionalna (Andragoški center Slovenije), območna/tematska (nad 40  koordinatorjev)  

Ravni prireditev: Dve: državna, krajevna; na krajevni že drugo leto organiziramo serijo sedmih osrednjih festivalskih in 
strokovnih dogodkov, poimenovano Parada učenja – dnevi učečih se skupnosti  
(glej: http://tvu.acs.si/paraducenja) 

Vrsta dogodkov: Izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni in kulturni dogodki, ki zrcalijo učne 
možnosti, namenjene: 

- pridobivanju znanja in razumevanja, 

- pridobivanju in posodabljanju spretnosti in veščin, potrebnih za delo,  

- osebnostni rasti in razvoju odgovornega, osveščenega,ustvarjalnega posameznika, 

- razvijanju odprtosti ter miroljubnega in dejavnega sožitja v skupnosti. 
Dogodkov je bilo lani nad 9.000. 

http://tvu.acs.si/paraducenja


 

Prireditelji: Izobraževalne organizacije – vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, 
občine, podjetja in uradi in službe Zavoda za zaposlovanje, društva in interesne skupine, knjižnice, 
kulturni domovi, glasbene in plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in 
bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi.  
Prirediteljev je bilo lani blizu 1.300. 

Ciljne skupine: Najširša javnost, predstavniki vseh generacij: udeleženci v učenju in izobraževanju, morebitni 
udeleženci ter neudeleženci; strokovnjaki; politiki; socialni partnerji 

Osrednja tema/e 
(neobvezno): 

Vezana na vsakokratno temo Evropskega/Mednarodnega leta ali na potrebe in interese, ki izhajajo iz 
posameznega okolja. V letu 2014 Evropsko leto ni bilo razglašeno, zato smo za TVU 2014 opredelili 
slogan Učenje za življenje s podtemami: 

 Delo in poklic,  

 Kultura in ustvarjanje, 

 Multimediji in učenje, 

 Narava in okolje,  

 Poti do znanja,  

 Šport in turizem,  

 Učeče se skupnosti, 

 Zdravje. 
(glej: http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/) 

 
Usmerjevalno vlogo pri izpeljavi projekta ima Nacionalni odbor za TVU, sestavljen iz predstavnikov pristojnih ministrstev in 
drugih ustanov. Projekt finančno omogočata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Prireditelji v veliki meri vlagajo lasten denar in napore, obenem pa si prizadevajo za pridobitev 
sponzorjev, donatorjev in drugih virov. 
 
Teden vseživljenjskega učenja je sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja, ki ga koordinira Unescov inštitut za 
vseživljenjsko učenje v Hamburgu. Slovenija je bila leta 1996 kot šesta država na svetu med pionirji tega gibanja, zdaj pa 
festivale učenja prireja okrog 40 držav, od tega več kot 20 v Evropi. 
 
Še nekaj kazalnikov uspešnosti* projekta TVU: 

Število 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
- izvajalcev 74 137 267 374 500 545 563 488 482 381 474 403 676 747 841 881 1.095 1.288 

- dogodkov 500 1.000 1.500 1.900 1.900 3.400 3.072 3.052 4.040 3.685 4.050 3.770 4.820 4.806 5.470 6.482 7.852 9.440 

- objav 163 623 457 600 820 13.400 1.230 1.284 1.441 1.033 1.439 1.532 1.713 1.815 1.227 1.457 1.780 2.168 

- obiskovalcev 10.000 22.320 30.000 35.000 40.000 40.000 50.600 76.343 57.606 44.898 107.317 70.532 116.182 130.000 134.000 149.000 153.000 159.000 

* Podatki so odvisni od vsakoletnega deleža povratnih informacij, pridobljenih iz anket o izpeljavi prireditev TVU; za leto 2013 ta znaša nad 90 %. 

 
 
Dodatne informacije o TVU lahko pridobite iz teh virov: 
 

Spletna stran TVU: 
 

predstavitev projekta TVU, sveže informacije, možnost internetnega vnosa prijav, internetni koledar 
prireditev, elektronska prijavnica in še mnogo drugega (http://tvu.acs.si) 

TVU novičke: glasilo projekta TVU, ki izide v pripravljalnem in sklepnem obdobju (http://tvu.acs.si/novicke) 

 
Osebni stiki s člani 
delovne skupine za TVU 
na ACS:  

- o TVU na splošno: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta (T: 01/5842 567, E: 
zvonka.pangerc@acs.si) 

- o prijavi prireditev TVU: Erika Brenk (T: 01/5842 570, E: erika.brenk@acs.si), Mateja Pečar 
(T: 01 5842 578, E: mateja.pecar@acs.si), Ajda Turk (T: 01 5842 574,  ajda.turk@acs.si) 

- o promocijskem gradivu TVU: Nevenka Kocijančič (T: 01/5842 595, E: 
nevenka.kocijancic@acs.si) 

- o priznanjih za promocijo učenja in znanja odraslih ter kampanji Zgledi vlečejo: Darijan 
Novak (T: 01 5842 582, E: darijan.novak@acs.si) in Ajda Turk (T: 01 5842 574, E: 
ajda.turk@acs.si). 

- informacijski sistem za TVU (prijava dogodkov, koledar, anketa): Franci Lajovic (T: 01/5842 
555, E: franci.lajovic@acs.si) 

Tehnične zadeve: Na primer pridobitev uporabniškega imena in gesla; E: tvu@acs.si ali tvuadmin@acs.si   
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