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Začenja se teden vseživljenjskega učenja
Aktualno - četrtek, 30.04.2009 13:03 Tekst: Jana Petkovšek

Ljubljana - Čeprav se uradno teden vseživljenjskega učenja (TVU) zacenja 11. maja, bodo brezplačne delavnice, seminarji,
predavanja z najrazličnejših področij človekovega življenja po vsej Sloveniji potekali že prve dni prvega majskega tedna in s bodo
vrstili ves mesec.

Učenje naj poteka vse življenje. Pomembna so tudi neformalno pridobljena znanja. Z njimi se lahko seznanite tudi v Tednu
vseživljenjskega učenja. (Foto: Matej Povše/Dnevnik)

Teden vseživljenjskega učenja letos že14-ič zaporedoma poteka pod.okriljem Andragoškega centra Slovenije, denar za izvedbo pa
zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Mrežo partnerjev v okviru TVU pa preko razpisa finančno podpre
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Na prvem TVU leta 1996 so pripravili 450 prireditev, lani jih je žebiloA500, kar pomeni IOskrat več. Paleta izvajalcev prireditev je
pestra, saj so med njimi ustanove, društva, nevladne organizacije, illten:sne skupine in drugi s področij: formalnega in neformalnega
izobraževanja (vrtci, OŠ, srednje šole, fakultete in univerze, ljudske univerze, zasebni izvajalci izobraževalnih programov, univerze
za tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, borze manja, središča za samostojno učenje ...), dela (podjetja, uradi in območne
službe Zavoda RS za zaposlovanje, sindikati, regionalnerazvojrie agencije ...), kulture (kulturni domovi, društva in združenja s
področja kulture, knjižnice in knjigarne ...), socialnih zadev (centri za socialno delo, domovi za starejše, društva in združenja ...),
ekologije (društva in združenja s področja okoljevarstva,kmetijske in gozdarske. agencije...), zdravstva (društva in združenja s
področja zdravstva, zdravstveni domovi, bolnišnice ...); turizma, športa, taborništva, skavtstva in drugi.
Letos bo na TVU sodelovalo več kot 600 različnih izvajalcev. Lalli se je prireditev udeležilo več kot 116 tisoč ljudi, kar je desetino
več kot leta 2006 in tretjino več kot lani: Več o tednu vseživljenjskega učenja najdete na: http://tvu.acs~si/



Delo, 07.05.2009
Vseživljenjsko učenje za vse generacije

Novo mesto - V Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto bodo jutri slovesno odprli
vseslovenski teden vseživljenjskega učenja. Po vsej državi se bodo maja in junija vrstile
številne dejavnosti za vse generacije. Najutrišnji slovesnosti bodo podelili tudi priznanja
Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke pri učenju odraslih. Večina dejavnosti
letošnjega že štirinajstega tedna vseživljenjskega učenja bo pod vodstvom Andragoškega
centra Slovenije in s pomočjo več sto izvajalcev po vsej državi predstavljenih prihodnji teden,
skoraj polovica se jih bo zvrstila do konca junija. Gostitelj slovesnega odprtja prireditve je
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC), ki se od začetka vključuje v teden
vseživljenjskega učenja inje v regiji že leta med koordinatorji projekta.

Direktorica RIC Meta Gašperšič je povedala, da so skupaj s približno sto izvajalci pripravili
več kot 500 dogodkov in dejavnosti v 14 občinah. »Osrednjo temo določa evropsko leto
ustvarjalnosti in inovativnosti. Prireditelji bomo na tematskih dogodkih osvetlili vlogo
izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja pri krepitvi ozaveščenosti o pomenu
ustvarjalnosti in inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. Poleg tega bomo
pripravili več vsebin, ki bodo zanimive za vse generacije udeležence,« je poudarila
Gašperšičeva. Vse prireditve tedna vseživljenjskega učenja so za udeležence brezplačne,
izbirajo jih lahko tudi na spletni strani http://tvu.acs.si/koledar/ in v tiskanem koledarju, ki je
dostopen na mnogih javnih mestih, predvsem v RIC in pri izvajalcih prireditve.

z. L. D.



Vseživljenjsko učenje za vse generacije
Delo, 07.05.2009

Novo mesto - V Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto bodo jutri slovesno odprli
vseslovenski teden vseživljenjskega učenja. Po vsej državi se bodo maja in junija vrstile
številne dejavnosti za vse generacije. Najutrišnji slovesnosti bodo podelili tudi priznanja
Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke pri učenju odraslih. Večina dejavnosti
letošnjega že štirinajstega tedna vseživljenjskega učenja bo pod vodstvom Andragoškega
centra Slovenije in s pomočjo več sto izvajalcev po vsej državi predstavljenih prihodnji teden,
skoraj polovica se jih bo zvrstila do konca junija. Gostitelj slovesnega odprtja prireditve je
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC), ki se od začetka vključuje v teden
vseživljenjskega učenja inje v regiji že leta med koordinatorji projekta.

Direktorica RIC Meta Gašperšič je povedala, da so skupaj s približno sto izvajalci pripravili
več kot 500 dogodkov in dejavnosti v 14 občinah. »Osrednjo temo določa evropsko leto
ustvarjalnosti in inovativnosti. Prireditelji bomo na tematskih dogodkih osvetlili vlogo
izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja pri krepitvi ozaveščenosti o pomenu
ustvarjalnosti in inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. Poleg tega bomo
pripravili več vsebin, ki bodo zanimive za vse generacije udeležence,« je poudarila
Gašperšičeva. Vse prireditve tedna vseživljenjskega učenja so za udeležence brezplačne,
izbirajo jih lahko tudi na spletni strani http://tvu.acs.si/koledar/ in v tiskanem koledarju, ki je
dostopen na mnogih javnih mestih, predvsem v RIC in pri izvajalcih prireditve.

Z.L.D.
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Dogodki tedna vseživljenjskega učenja vse do
30. junija
Sloveniia - sobota, 09.05.2009

rekst: Sabina Lokar

LJUBLJANA - V ponedeljek se začenja teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga letos že 14. po vrsti
pripravlja Andragoški center Slovenije. Čeprav TVU uradno poteka do 17. maja, se bodo dogodki, povezani
z njim, vrstili vse do 30. junija.

Nacionalno odprtje TVU je bilo včeraj v Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma. Na prireditvi so podelili tudi

priznanja ACS 2008 za izjemne dosežke pri učenju odraslih, in sicer posameznikom, skupini in društvom, ustanovam,

podjetju ali lokalni skupnosti. Priznanja so tako prejeli Mladen Dudek iz Ljubljane, Nuša Ilovar iz Žalca, Zlatka
Kolman iz Pišec, Martina Brezar iz Črnomlja, Študijski krožek Maga gora iz Ajdovščine, Prostovoljni kulturni

mediatorji v Loškem muzeju, Umetnost pripovedovanja pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje iz Ljubljane, Marta
Kopun Košuta iz Kontovela pri Trstu, Marjetka Popovski iz Izole, Špela Pohar iz Pirana, delovna skupina Projekt

za življenje iz Maribora, Štajerska turistična zveza, Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje

Oron iz Starega trga pri Ložu, Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave ter podjetje Mercator.

Letos bo na TVU sodelovalo več kot 600 različnih izvajalcev, prav tako bo tudi letos 20. maja potekal andragoški

kolokvij. Tema bo izobraževanje starejših odraslih, kar je ena od osrednjih tem letošnjega TVU. "Tretie" življenjsko

obdobje namreč postaja vse pomembnejši izziv, z njim pa tudi potreba po vključevanju v vseživljenjsko učenje in
dejavno življenje do poznih let.
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Znanje in učenje morata postati vrednota
,Iovenija - sobota, 09.05.2009
rekst: (ds)

NOVO MESTO - Letošnji teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga že štirinajst let koordinira in vodi
Andragoški center Slovenije (ACS) in so ga slavnostno odprli včeraj v Novem mestu, bo rekorden v več
pogledih. V maju in juniju, največ pa v prihodnjem tednu, se bo po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 4000
izobraževalnih, svetovalnih, kulturnih, športnih dogodkov, ki jih pripravlja več kot 700 izvajalcev. Vodilo vseh
je enako: osveščati javnost o pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
posameznik v življenju sprejema. Tudi obiskovalcev prireditev je vsako leto več. Prvi TVU leta 1996 je
obiskalo 10.000 ljudi, lani jih je bilo že več kot 116.000.

Vodilo vseh je enako: osveščati javnost o pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih

posameznik v življenju sprejema. Tudi obiskovalcev prireditev je vsako leto več. Prvi TVU leta 1996 je obiskalo

10.000 ljudi, lani jih je bilo že več kot 116.000.

Letošnji dogodki sledijo trem okvirnim temam, evropskemu letu ustvarjalnosti in inovativnosti, izobraževanju starejših

odraslih ter učenju kot zanesljivi poti iz krize. "Eno vodil vseživljenjskega učenja je omogočiti vsem ciljnim skupinam

enakovredno vključevanje v izobraževanje. Naš cilj je, da znanje in učenje postaneta vrednota ter da ljudje presežejo

mnenje. češ da je učenje primerno zgolj za mladino," pravi direktor ACS Andrej Sotošek.



Začne se teden
vseživljenj skega učenj a
Najbolj pestro
z dogodki bo v
Mežlški dolini, kjer so
območni koordinator
projekta Smeri Ravne

Pričenja se 14.teden vseživljen]-
skega učenja, ki povezuje izvajal-
ce in udeležence izobraževanja
ter učenja. Gre za vseslovensko
akcijo,ki poizkuša v družbiuve-
ljavljati koncepte in prakse uče-
nja v vseh starostnih obdobjih.
Tedenvsež.ivljenjskegaučenjapa-
teka med 11. in 15.majem, raz-
širjeni termin pa traja vse od l.
maja do 30.junija.

Najbolj pestro z dogodki bo
v Mežiški dolini, kjer so obmot-
ni koordinator projekta Smeri
Ravne. V ponedeljek ob IL uri

bo župan Raven Tomaž Rožen
v sejni sobi občine slavnostno
otvoril Festival učenja. sledili
pa bodo prispevki o izobraže-
vanju starejših, evropskem letu
ustvarjalnosti in inovativnosti
ter drugi. V Koroškem pokra-
jinskem muzeju, enota Ravne,
bo isti dan ob 17.uri še odprtje
razstave likovnega iz.ražanjasta-
rejših odraslih naslovljeno Naša
ustvarjalnost. V sredo bodo na
Ravnah imeli dan odprtih vrat
Ljudska univerza, Smeri, d.o.o.,
in Center za rehabilitacijo invali-
dov Koroške,svojprogram pa bo
predstavila tudi Univerza za tret-
je življenjskoobdobje.Dankasne-
je bosta dan odprtih vrat imela
še Andragoško društvo in Središ-
te za samostojno učenje.

Na Prevaljah bodo z različnt-
mi delavnicami in predavanji
aktivni predvsem v Domu starej-

ših na Fari, na ogled bosta tudi
dve gledališki predstavi, v Slo-
venj Gradcu pa različne priredit-
ve organizira predvsem Center
za izobraževanje odraslih MOcis.
Med drugim v torek dopoldan
delavnico o mediaciji in razpra-
vo na temo poezije. Dogodke na
slovenjgraškemkoncu organizira
tudi Zavod RSza zaposlovanje,
kibo v ponedeljek in torek pred-
stavljal svojedelovanje in poma-
gal pri iskanju zaposlitve, v sredo
pa bodo predstavili program Pro-
jektno učenje za mlade.

ve: informacij o priredit-
vah in dogodkin je zapisanih
na spletni strani Andragoške-
ga centra Slovenije, ki je nacio-
nalni koordinator projekta. Na
naslovu http://tvu.acs.si je za
Koroško v razširjenem terminu
zapisani h prek sto različnih pri-
reditev. UC~p)



VEČER
Datum: 9.5.2009 - Stran: PREKMURJE, PRLEKljA

Več kot 140 prireditev
Namesto ustaljenega jesenskega termina ima teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki v Sloveniji
poteka že 14. leto, od slovenskega predsedovanja EU dalje spomladanski termin. Letošnji bo potekal
od 11. do 17. maja, marsikje pa se bodo prireditve vrstile kar ves mesec maj in še dlje, tako bo tudi v
Pomurju, kjer je za sedaj prijavljenih 146 dogodkov. Koordinirajo jih štiri institucije: Ljudska univerza
(LU) Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija, Zveza kulturnih društev Lendava in Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer. Največ, okrog 60 dogodkov, bo potekalo pod okriljem LU Murska Sobota,
ki pri tem sodeluje z 22 izvajalci.

Znanje in kreativnost vodita iz gospodarske krize, prav to in pa zavedanje, kako pomembna sta
nasploh v našem življenju izobraževanje in znanje, želijo s promocijo vseživljenjskega učenja v sklopu
TVU poudariti, je povedala direktorica LU Murska Sobota Vesna Laissani. Zato tudi želijo, da bi se
dogodkov - ti so se začeli z zaposlitvenim sejmom v sredo in se bodo zaključili z dnevom odprtih vrat
Pomurskega društva Sonček 18. junija - udeležilo čim več znanja željnih posameznikov. Prireditve so
zelo raznovrstne: športno-rekreacijske, kulturne, zdravstvenovzgojne, predstavili bodo vse
izobraževalne programe na LU in še nekaj drugih, pripravili nekaj predavanj, predstavile se bodo tudi
nekatere institucije.

Nataša Gider



Delo, 12.05.2009
Teden vseživljenjskega učenja

Ljubljana - Letošnje osrednje teme že 14. tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki poteka
med 11. in 17. majem, so izobraževanje starejših odraslih »Učenje - zanesljiva pot iz krize«
in letošnje evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti (ELUI). Kakor je na včerajšnji
tiskovni konferenci pojasnila vodja projekta TVU Zvonka Pangere Pahernik, bo v teh dneh
po vsej Sloveniji potekalo več kot 4400 dogodkov. Sodelovalo bo 725 prirediteljev, ki bodo
natančneje predstavili pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. Več kot tisoč
dogodkov bodo namenili vlogi vseživljenjskega učenja pri krepitvi ustvarjalnosti in
inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. Nacionalni koordinator ELUI 2009
Mirko Zorman je dejal, da bo v kriznih časih potrebnega veliko ustvarjalnega truda, da bi
rešili težave, s katerimi se srečujemo. »Ljudje ob izgubi službe ne smejo obupati, ampak se
lahko med brezposelnostjo zatečejo k izobraževanju in tako dvignejo svoje ustvarjalne
potenciale, kar jim bo še povečalo možnosti zaposlitve na trgu dela,« je povzel enega od ciljev
letošnjega evropskega leta.

N.D.



Potreba po pridobivanju novih znanj ni bila nikoli aktualnejša
Delo, 18.05.2009

Prebivalec Slovenije, ki se dodatno izobražuje, je v povprečju star od 25 do 34 let, visoko
izobražen in zaposlen. To počne zaradi potreb dela, večinoma zunaj delovnega časa,
ugotavljajo na Statističnem uradu RS (Surs) ob objavi najnovejšega poročila o udeležencih
izobraževalnega procesa v celotni vertikali, izdanem v tednu vseživljenjskega učenja. T. i.
barcelonskim ciljem iz leta 2002 za vrtce (ti predvidevajo 90-odstotno vključenost otrok v
drugem starostnem obdobju) smo se že zelo približali, saj je v šolskem letu 2008/09 v vrtce
vključenih 84 odstotkov otrok, starejših od treh let. Podatki Sursa tudi kažejo, da srednja šola
za večino ni več končna postaja šolanja. To leto je bilo v gimnazijske in tehniške ter
strokovne programe, ki omogočajo nadaljevanje šolanja, vpisanih skoraj 80 odstotkov vseh
dijakov. Skoraj polovica mladih od 19 do 24 let je to šolsko leto vključenih v terciarno
izobraževanje. Lani je bilo več kot 17.000 novih diplomantov terciarnega izobraževanja, od
tehje visokošolsko izobrazbo 3. stopnje (prejšnji magisterij) in doktorat znanosti pridobilo
1419 študentov. V letu 2007 se je v Sloveniji izobraževalo 40 odstotkov odraslih, starih od 25
do 64 let, med katerimi je bilo pet odstotkov več žensk kot moških. Kot ugotavlja statistični
urad, je pri tem pomemben dejavnik že dosežena izobrazba, saj je med njimi dve tretjini višje-
in visokošolsko izobraženih odraslih, 39 odstotkov odraslih s srednješolsko in samo 13
odstotkov z osnovno šolo. Slovenija se po rezultatih mednarodne ankete o izobraževanju
odraslih med 18 članicami EU uvršča nekoliko nad povprečje EU. Na vrhu lestvice so
Švedska, Finska in Norveška, na dnu pa Italija, Poljska, Grčija in Madžarska.

N.Ž



Na kratko
Delo, 09.06.2009

Nagradni natečaj risbic To sem jaz

Nova Gorica - V Tednu vseživljenjskega učenja so med 8. in 12. junijem na Ljudski univerzi
v Novi Gorici pripravili za starše in otroke vrsto ustvarjalnih delavnic: izdelovanje živali iz
papirnatih krožnikov in voščilnic, ustvarjanje s slanim testom, oblikovanje gline, plesne in
glasbene delavnice, delavnice osamopodobi ... Vse dejavnosti v okviru tedna Rad sem starš,
rad sem otrok so brezplačne. Za otroke so pripravili nagradni natečaj risbic na temo To sem
jaz, vsi sodelujoči bodo nagrajeni s sladkimi presenečenji, najboljše risbice pa bodo
objavljene v publikacijah Ljudske univerze v Novi Gorici. K. Ž.



»Specialci«
Polet, 11.06.2009
Piše Urška Končar
ČE NE MOREM ZMAGATI, MI DOVOLITE, NAJ BOM POGUMEN V SVOJEM
POIZKUSU.

V podnaslovu zapisana misel je zaprisega udeležencev specialne olimpijade. Na tokratnih, 16.
regijskih igrah SOS ljubljansko-dolenjske regije jo je v imenu vseh udeležencev prebrala
Katarina Štrubelj. Prireditelj iger SOS je Društvo specialne olimpijade, ki deluje znotraj zveze
Sožitje.

V svetovno gibanje specialne olimpijade je vključenih že več kot 200 programov iz 150 držav
sveta. Kot organizator iger pa se je tokrat izkazal Varstveno-delovni center Tončke Hočevar
iz Ljubljane. Športni park Kodeljevo preplavila dobra volja.

Ko spoznam svetovno prvakinjo ...

Naključje je hotelo, daje prav ob mojem prihodu na stadion v ozadju glasno donela pesem
»dvajsetmilijonski zbor je pel: umrlaje država, hej hoj, to bo dan, kot ga še ni bilo ...« Ni nas
bilo za dvajset milijonov in tudi država še ni umrla, meje prešinilo, ampak dan, kot ga še ni
bilo, pa zanesljivo bo. Za nekatere od tekmovalcev je to najpomembnejši dan njihovega
življenja. Samo en dober dan jih lahko ponese naprej na državno in pozneje na svetovno
olimpijado. Viki, članica organizacije iz Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, mi je
pojasnila, zakaj lahko povsod preberemo, daje specialna olimpijada način življenja oseb z
motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin. Za nekatere je to namreč
edina priložnost vsesplošne socializacije in okno v svet.

Takšen dober dan se je pred nekaj leti vsekakor izšel Karmen Lebar. Spoznala semjo tik pred
tekmovanjem, ko se je pripravljala na met žogice. Ko so jo poklicali, da bi nekdo od
novinarjev rad govoril z njo, je rekla »A spet?« A vseeno ji ni bilo težko povedati, kako je leta
2005 na Japonskem zmagala v smučanju. Svetovnega prvaka ne srečam vsak dan, zato semji
vzela še nekaj trenutkov in jo čim podrobneje izprašala. Punca je res pravi multipraktik-
atletika, smučanje ... Vse na svetovni ravni in le s tremi tedni smučarskega treninga. Športni
rezultat pa ni edina vrednota in ni namenjen le športu, ampak združuje tudi socialne in
kulturne aktivnosti. Udeležba na svetovnih igrah je le vrh celovite dejavnosti.

Kdo si pa ti?

Pomešala sem se med tekmovalce uporabnike, kakor je menda pravilno. Direktorica centra
Nadja Gantar mije pojasnila, daje beseda uporabniki pravilna, ljubše pajimje poimenovanje
varovanci. Zame pa so bili to predvsem športniki in tekmovalci. Ena še posebno vesela in
pogumna. Kot strela je stopila pred mene in me glasno vprašala »Kdo si pa ti?« Malo me je
presenetila in zmedla, ampak sem ji hitro stisnila roko in se predstavila. Povedala sem ji, da



bom nekaj napisala o tekmovanju in dogodku. Kot da je zaznala svojo priložnost, mi je hitro,
ampak jasno rekla: »Napiši, da sem jaz Mateja in da sem zelo dobra tekačica!«

In res je bila dobra. Ves tisti čas, ko sem bila tam, me je iskala z očmi, ki so govorile: »Me
vidiš? Ne pozabi name!« In nisem. Mateja, super si bila! Dober je bil tudi David, ki ga
poznam že od prej, pa fantek, kije povedal, daje zmagal na sto tisoč. Sto tisoč česa? Niti ni
pomembno, važno, daje bil srečen. In tudi jaz sem bila.

Pa discipline?

Približno 300 specialnim olimpijcem je igre odprl župan Ljubljane. Triindvajset ekip je
tekmovalo v atletiki, namiznem tenisu, elementih košarke in nogometu. Sam prihod ekip in
organizacija odprtja sta spominjala na prave olimpijske igre. Udeleženci so ob prihodu na
stadion mahali in bili ponosni, kot bi bile tribune polne navijačev. Prav ogromno jih ni bilo,
so pa bili to večinoma starši, ki so se na navijanje dobro pripravili s transparenti in drugimi
pripomočki. Presunil o me je, ko je na stadion stopil fant, se dotaknil podlage, jo poljubil in se
prekrižal. Če ne bi tega storil dvakrat, bi mislila, da si domišljam. Spet sem dojela, kako zelo
veliko jim to pomeni in kako lep je ta njihov prispevek k tednu vseživljenjskega učenja, ki
vsako leto poteka v okviru Andragoškega centra Slovenije.

Ob zaključku

Obveznosti mi žal niso dopuščale, da bi se z njimi družila do konca. Med igrami jih je prišel
spodbujat tudi Marko Milič, po končni prireditvi pa je sledilo kosilo in druženje športnikov v
bližnji gostilni. Preden sem šla, sem kupila še majhen spominek - ročno delo varovancev. Za
srečo in kot zahvalo, da sem bila lahko z njimi.

Popoldne, ko sem se okrog šeste ure peljala proti domu (stanujem ob dolgi cesti blizu parka),
se mi je za hip zazdelo, da v športni opremi ob cesti vidim novo znanko Matejo. Skoraj
prepričana sem, daje bila ona in seje šele takrat vračala domov. Če se ne motim, potemjije
tek šel dobro inje druženje vsekakor uspelo. Bilaje namreč nasmejana. In tudi če ni mogla
zmagati, so ji dovolili, daje bila pogumna v svojem poskusu.
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Na osnovni šoli so se učili tudi starši
Šolarji z Vranskega so mladim v turških šolah predstavili Slovenijo

Več znaš, več veljaš! To ni le znano reklo, ampak tudi naslov projekta, ki ga v tem šolskem letu
izvajajo na Osnovni šoli Vransko Tabor v Savinjski dolini. S projektom, ki ga vodi Mateja Todorovski,
delno pa ga financira tudi Zavod za šolstvo republike Slovenije, želijo izboljšati vedenje o tujih
državah, predvsem o Turčiji, in spodbuditi učenje s pomočjo računalniške tehnologije. Celoten projekt
bodo končali in predstavili na prireditvi, ki bo v četrtek v dvorani Vrana na Vranskem.

V okviru projekta je od 5. do 8. oktobra na šoli potekal teden vseživljenjskega učenja. Učitelji so za
starše pripravili različne delavnice in skupaj z otroki, učenci prvega tri letja, so spoznavali in tudi igrali
igre z različnih delov sveta, poslušali so turške pravljice in izdelovali turški nakit. Ne le to, s pomočjo
osebja turške restavracije Yildiz Han iz Ljubljane so starše tudi popeljali v skrivnosti turške kuhinje.
Preizkusili pa so se še v orientalskih plesih in se učili angleške izraze in fraze, ki pridejo prav na
potovanjih. Staršem otrok so omogočili tudi učenje računalništva. Zaradi tako pestre vsebine seveda ni
čudno, da so starši izrazili mnenje, da si takih delavnic še želijo.

Štirje učenci šole, Thys Grobelnik, Alenka Bogataj, Primož Vranič in Alenka Ljubič pa so z
učiteljicarna Matejo Todorovski in Natalijo Kocijan v tem času tudi obiskali Turčijo. To je bil dokaj
delovni obisk, saj so na turških šolah na različne načine predstavljali Slovenijo. Tako so turškim
učencem in njihovim učiteljem pokazali naše ljudske plese, zapeli so jim tudi nekaj slovenskih ljudskih
pesmi. Kot pravijo, pa je obiskovalce njihovih nastopov in predstavitev najbolj pritegnila projekcija o
lepotah Slovenije. To so mladi Vranščani zaradi lažjega razumevanja pripravili v angleškem jeziku. S
tem so, pravijo, dokazali, da rek "več znaš, več veljaš" res drži.

FRANC KRAMER
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Iskanje: teden vseživljenjskega učenja 2009

Prosta delovna mesta I Osmrtnke I MB zibelka

aDaturn: 15.12.2009, avtor: SLAVICA PIČERKO PEKLAR, stran: ZAPOSLOVANJE IN USPEH (43), vir: Večer
aj ponuja Hiša informacij
Center za informiranje in poklicno svetovanje na ptuju je IJ enajstih mesecih letošnjega leta obiskalo 7319 ljudi. Vse večje zanimanje za sodelovanje kažejo tudi
lokalne skupnosti
"Za nam...

aDaturn: 22.10.2009, avtor: FRANC KRAMER, stran: CELJSKO (21), vir: Večer
Na osnovni šoli so se učili tudi starši
ŠOlarji z Vranskega so mladim IJ turških šolah predstavili Slovenijo
Vel znaš, več veljaš! To ni le znano reklo, ampak tudi naslov projekta, ki ga v tem šolskem letu izvajajo na Osnov ...

aDaturn: 10.6.2009, avtor: Gordana Possnig, stran: CELJSKO (22), vir: Večer
Teden vseživljenjskega učenja namenjen vsem generacijam
Na Ljudski univerzi Celje organizirajo v Tednu vseživljenjskega učenja številne prireditve, ki veliko pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznikov in družbe ....

1:1 Datum: 4.6.2009, avtor: DARJA KOCBEK, stran: V ŽARIŠČU (4), vir: Večer
Poslanci naj ne pozabijo na študente
Vzpostaviti je treba sheme za enak dostop do izobraževanja, zahteva Evropska študentska zveza. Med študijem v Sloveniji redno dela 65 odstotkov študentov,
katerih starši so delavci
Letos poteka že 14. teden vseživljenjskega učenja, ki je razpotegnjen na ves maj in junij. Praktično vsak dan so kakšne prireditve, zelo različne po vsebini, tako da
se za vsakogar na..

aDaturn: 21.5.2009, avtor: Tatjana Vrbnjak, stran: MARIBOR (18), vir: Večer
Predstave. druženja. delavnice
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor se že vrsto let vključuje v aktivnosti ob tednu vseživljenjskega učenja, ki je namenjen izobraževanju odraslih. Letos so
pripravili različne prire ...

aDaturn: 15.5.2009, avtor: Gordana Possnig, stran: CELJSKO (21), vir: Večer
Teden vseživljenjskega učenja
Tudi na Celjskem v tem tednu poteka teden vseživljenjskega učenja. Na UPI-Ljudski univerzi žalec, ki je regijski koordinator in hkrati izvajalec prireditev lVU, SO v
tem mesecu zato pnpr.;

1:1 Datum: 12.5.2009, avtor: UROŠ ESIH, stran: V ŽARIŠČU (S), vir: Večer
Delavci med knjige?
Kriza je priložnost za dvig znanja med delavd in menedžerji
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) menijo, da je gospodarska kriza lahko spodbuda za izobraževanje delavcev, saj lahko obdobje, ko SO ..•

El Datum: 9.5.2009, avtor: Jernej Prodnik, stran: KOROŠKA (21), vir: Večer
Začne se teden vseživljenjskega učenja
Najbolj pestro z dogodki bo v Mežiški dolini, kjer SO območni koordinator projekta Smeri Ravne
Pričenja se 14. teden Vseživljenjskega učenja, ki povezuje izvajalce in udeležence izo ...

aDaturn: 9.5.2009, avtor: Nataša Gider, stran: PREKMURJE, PR1EKDA (22), vir: Večer
Več kot 140 prireditev
Namesto ustaljenega jesenskega termina ima teden Vseživljenjskega učenja (1VU), ki v Sloveniji poteka že 14. leto, od slovenskega predsedovanja EU dalje
spomladanski termin. Letošnji bo potekal od 1...
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