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Skupne akcije TVU 2017 
  

Izvajalci in koordinatorji TVU 2017 bodo organizirali prireditve, namenjene ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga 
prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi akcijami. Slednje je mreža TVU 
opredelila na pripravljalnem sestanku mreže koordinatorjev in prirediteljev TVU, niso pa obvezujoče.  

V nekaterih primerih bodo na dan, ki je dodeljen vsaki akciji, organizirani otvoritveni dogodki, sicer pa bodo dogodki 
posameznih akcij tekli v celotnem razširjenem terminu TVU, tj. od 12. maja do 30. junija 2017. Izjema je Parada učenja, 
ki bo na vseh 14 prizoriščih potekala v sredo, 17. maja. 

Moč in radost učenja (15. maj 2017)  

Ozadje te akcije je kampanja Evropskega združenja za izobraževanje odraslih v Evropi 
(EAEA), ki je razglasilo Leto izobraževanja odraslih v Evropi 2017 (Year of Adult 
Education in Europe). Združenje pod sloganom Moč in radost učenja (The Power and 
Joy of Learning) vabi k prikazu podatkov o evropskih festivalih učenja in drugih 
dogodkih na področju izobraževanja odraslih v skupnem koledarju. Ozadje za to 
vseevropsko akcijo so sporočila Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (glej 
slovensko različico celotnega besedila in letaka). 

V kampanjo je vključen TVU kot celota, namenili pa ji bomo tudi skupno akcijo TVU, katere dogodki bodo tekli na ta dan 
in v celotnem razširjenem terminu TVU. Njihove organizatorje spodbujamo, da ostajajo zvesti sporočilu slogana in na 
dogodkih prikažejo, kako učenje krepi v vseh življenjskih obdobjih za vse podvige, ki se jih v življenju lotevamo. Obenem 
prinaša osebno zadovoljstvo in veselje ob druženju s sebi podobnimi, vedoželjnimi.  

Kontaktne osebe: Darijan Novak, Simona Kavčič in mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, T: +386 1 5842 560, E: 
darijan.novak@acs.si, simona.kavcic@acs.si in zvonka.pangerc@acs.si.  

 

Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj 2017) 
Letos program Erasmus+ na evropski ravni praznuje že 30 let, Slovenija pa v evropskih programih 
izobraževanja in usposabljanja sodeluje že od leta 1999. Za izvajanje programa za področje 
izobraževanja, usposabljanja in športa v Sloveniji skrbi Center Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Program Erasmus+ ni namenjen zgolj 
študentskim izmenjavam, temveč pokriva celotno vertikalo izobraževanja, med drugim tudi področje 

izobraževanja odraslih. 

Namen aktivnosti, ki jih program Erasmus+ omogoča, je dvig kakovosti in usposobljenosti 
tako ustanov kot izvajalcev, ki v projektih sodelujejo. Poudarek je na nadgradnji kvalifikacij in 
krepitvi razvoja človeškega kapitala ter povezovanju.  

Na osrednjem dogodku akcije bomo 16. maja na Andragoškem zavodu Ljudski univerzi 
Velenje predstavili dosedanje rezultate programa na področju izobraževanja odraslih v 
Sloveniji in možnosti, ki jih program omogoča, ter jih popestrili s primeri dobrih praks, ki jih v 
Sloveniji ne manjka. 

Kontaktna oseba: Urša Bajželj, CMEPIUS, T: +386 1 620 9456, E: ursa.bajzelj@cmepius.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza 
Velenje.  

 

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (17. maj 2017)  

Parada učenja (PU) se je v obdobju 2012–2015 razvijala in sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega 
Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), lani pa je bila uspešno izpeljana na 13 prizoriščih v okviru nacionalne 
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podpore projektu TVU. V letu 2018 dejavnost »Parada učenja – Dan učečih se skupnosti« ohranja svojo osrednjo 
vlogo v TVU, njeni nosilci so bili izbrani na razpisu MIZŠ.  

Izpeljave PU v 14 krajih po Sloveniji bodo organizirane na isti dan – 17. maja 2017. Na trgih in drugih javnih mestih bodo 
mimoidoče vabili stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih 
ulicah in učnih kotičkih. Marsikje bodo potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, razstave in 
podobno. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij. 

Medtem ko bodo druga prizorišča TVU razpršena 
po času (od 12. maja do 30. junija) in kraju (od mest 
do podeželja, od učilnic do prireditev na prostem 
…), bodo Parade učenja zgoščeni dogodki v 

središčih mestnih in drugih skupnosti. Tam se bodo srečevali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. 
Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja … vse to bo mogoče doživeti v družbi zagovornikov in 
uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja. 

Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Erika Brenk, ACS, T: +386 1 5842 560, E: zvonka.pangerc@acs.si; 
erika.brenk@acs.si. 

 

Učenje in kultura z roko v roki (18. maj 2017) 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) bosta že četrto leto zapored 
pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabita lokalne skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, 
ki živijo v Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se mu pridružijo s svojimi programi, kar 
lahko storijo na spletni strani http://tlk.jskd.si. TLK, ki je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in 
pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo, bo po vsej Sloveniji potekal med 12. in 21. majem 2017.  

Tokrat bo v središču dogajanja likovna dejavnost, po Sloveniji in zamejstvu pa se bo v tem času zgodilo več kot 1.000 
kulturnih dogodkov. Osrednja otvoritvena slovesnost TLK 2017 bo v soboto, 13. maja 2017, ob 19.30, v Slovenj Gradcu, 
ki letos praznuje 750-letnico, in bo napovedala širok spekter likovnega dogajanja po vsej državi. Glavni del otvoritvene 

slovesnosti bo otvoritev razstave izbranih likovnih del iz vse Slovenije v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti Slovenj Gradec z naslovom Kvadrat in krog, kocka in krogla. 

Tudi letos se TLK aktivno povezuje tudi s TVU, zato bo 18. maj posvečen njunemu sožitju 
pod geslom »Učenje in kultura z roko v roki«. Prireditelji in koordinatorji TVU ste zato 
vabljeni, da na ta dan, pa tudi sicer v razširjenem terminu TVU, v svojih dogodkih poudarite 
tesno povezanost učenja in kulturne ustvarjalnosti.  

Na temo likovne umetnosti se bo 18. maja ob 19. uri v Cankarjevem domu v sodelovanju 
s TVU odvila tudi letošnja okrogla miza TLK z naslovom Ustvarjalni prepih, izzivi v likovni 
dejavnosti – alternativne umetniške prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti. 

Kontaktna oseba: mag. Urška Bittner Pipan, T: +386 41 594 547, E: urska.bittner@jskd.si. 
 

Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (19. maj 2017) 

V letu 2016 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen poseben dan, posvečenem starejšim. Akcija je imela dober 
odziv, zato se ob soglasju Zveze društev upokojencev (ZDUS), ACS in predstavnikov prirediteljev vključuje tudi med 
akcije TVU 2017 z namero, da postane tradicionalna. 

Društva upokojencev v okviru ZDUS so samostojna ter sama po lastnih željah in 
potrebah organizirajo izobraževanja – tista, ki so na lokalni ravni najzanimivejša 
oziroma najbolj potrebna. ZDUS jih bomo ob tej priložnosti še posebej spodbujali 
(objavili poziv v našem glasilu ZDUS plus, na naši spletni strani, poslali poseben 
mailing) ter vodili evidenco o izvedenih dogodkih in izobraževanjih. Na podlagi zbranih 

prijav in opredelitve vsebin na spletni strani TVU bo določen seznam in urnik izobraževanj po posameznih dnevih, o 
čemer bomo svoje članstvo še posebej obveščali. 

S pobudo »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti 
vseživljenjskega učenja s stališča: 

 ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti, 

 preseganja socialno-ekonomske izključenosti, 
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 ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem, 

 ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti, 

 pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi, 

 ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih 
bolezni ter 

 pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj. 

Kontaktna oseba: Dijana Lukić, Zveza društev upokojencev Slovenije, E: dijana.lukic@zdus-zveza.si 

 

Radi pišemo z roko (22. maj 2017) 

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. 
Spretnosti se lahko razvijajo le, če vadimo. To velja tudi za spretnosti 
pisanja z roko. S pobudo »Radi pišemo z roko« želimo: 

 

 ozavestiti mlade in starejše o pomenu pisanja z roko, 

 spodbuditi pisanje z roko, 

 vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah, knjižnicah, univerzah za 
tretje življenjsko obdobje, podjetjih in medijih, 

 poudariti pomen razvoja individualnosti, saj je pisava vsakega posameznika enkratna in neponovljiva, 

 spodbuditi razvoj fine motorike, tj. pisanje z roko, kar je uporabno tudi na različnih razvojnih področjih, 

 spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno. 

Napisati eno stran z roko predstavlja danes pravi fizični napor. Veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, 
Dan žena ali novoletnih voščil, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni in 
neosebnega komuniciranja. Ni veliko truda in pozornosti vloženega v e-pisanje, saj lahko z enim klikom pošljemo 
sporočilo tisočim prejemnikom. Zato je sporočilo, napisano z roko, v današnjem času še posebej dragoceno.  

Vabimo vas, da objavite svoj rokopis na FB z zapisom: To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja? In se podpišete. 
Sporočilo označite z #RadiPisemozRoko. Fotografirajte ga ali naredite 'selfie' z besedilom v roki. Vaša pisava je izvirna; 
nihče ne piše tako kot vi. 

Osrednja prireditev bo 22. maja v Ajdovščini v organizaciji Ljudske univerze Ajdovščina. V programu slovesnosti bodo 
izročili županu občine 1500 sporočil otrok in odraslih, napisanih z roko. 

Kontaktna oseba: mag. Marijana Jazbec, T: + 386 30 998 217, E: marijana.jazbec@grafologika.si, U: http://www.grafologika.si 

 

Z učenjem do zdravja (23. maj 2017) 

Z vseživljenjskim učenjem o poteh do zdravja in dobrega počutja lahko uspešneje spodbujamo trajnostni razvoj 
prebivalstva. Biti kos vsakodnevnim zahtevam in naporom pomeni vzdrževati dobro fizično in psihično pripravljenost, za 
kar pa potrebujemo znanje. 

Z dogodki skupne akcije »Z učenjem do zdravja« želimo: 

 ponuditi dobre učne prakse s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja in zasvojenosti, 

 ozaveščati o vzrokih in posledicah bolezni ter možnostih in načinih zdravljenja, 

 prispevati k večji prometni varnosti, 

 predstaviti načine za zmanjševanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka, vode, tal ter 

 informirati o obstoječih neenakostih dostopa do zdravstvene oskrbe (npr. v ranljivih skupinah). 

Akcija letos še nima svojega nosilca na nacionalni ravni, verjamemo pa v ustvarjalno in prodorno moč mreže 
koordinatorjev in prirediteljev. Ti so akcijo na pripravljalnem sestanku predlagali in jo bodo s številnimi tematsko ubranimi 
dogodki izpeljali na ta dan in v celotnem razširjenem terminu TVU 2017.  
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