
                  

 
 
 
 
 

Informacija o 

Tednu vseživljenjskega učenja 2018 
 
V teh dneh se po vsej Sloveniji odpirajo vrata ustanov, pripravljajo se skupine in posamezniki, ki jih povezujeta 
pripadnost kulturi vseživljenjskosti učenja in njeno udejanjanje. Že triindvajseto leto zapored namreč poteka Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU) – slovenski festival učenja. Dogodki so zgoščeni v dneh od 11. do 20. maja, na željo 
prirediteljev in po sklepu Nacionalnega odbora za TVU pa velja tudi razširjeni termin, ki teče vse do 30. junija 2018.  

Projekt na nacionalni ravni razvija in usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS), osrednji javni zavod za razvoj 
izobraževanja odraslih. Pod njegovim vodstvom pa pri festivalu učenja moči združuje razmeroma stalna mreža 
prijateljev TVU – velikih in malih prirediteljev, formalnih in neformalnih organizacij, ustanov, društev, skupin in 
posameznikov, ki snujejo, organizirajo, izpeljujejo, podpirajo in/ali promovirajo učenje in izobraževanje v svojih okoljih, pa 
najsi bo to njihova temeljna ali drugotna dejavnost. 

Med soustvarjalci TVU posebno vlogo zavzemajo t. i. koordinatorji TVU, ki povezovalno delujejo bodisi v svojem okolju 
(območni koordinatorji) bodisi na določenem vsebinskem področju na ravni Slovenije (tematski koordinatorji). Zadnja leta 
usklajujejo nad 90 % vseh sodelujočih in njihovih dogodkov ter tako bistveno prispevajo h geografski in k vsebinski 
razširjenosti TVU ter h kakovosti prireditev. Letošnja mreža šteje 35 območnih in 8 tematskih koordinatorjev, skupaj torej 
43. Od teh jih je 37 sofinanciranih prek javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).  

Projektu TVU Vlada RS pripisuje nacionalni pomen in podpira njegovo strateško naravnanost, opredeljeno z geslom 
'Slovenija, učeča se dežela'. Temelji za sistemsko umeščenost TVU so postavljeni v Resoluciji o Nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 in se uresničujejo z vsakokratnim Letnim programom 
izobraževanja odraslih, v katerem je TVU izrecno naveden med promocijskimi in animacijskimi dejavnostmi, potrebnimi 
za razvoj izobraževanja odraslih. Izpeljavo TVU denarno omogočata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter MIZŠ, prireditelji pa vlagajo tudi lastne vire. 

Vse od leta 1996 naprej je TVU – takrat še med pionirji, zdaj pa eden vodilnih med približno 40 podobnimi festivali – 
sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Ti so po svetu prepoznani kot kampanje, katerih namen je 
spodbujanje javnosti k udeležbi v izobraževanju ter zagovarjanje pravic, potreb, mnenj vseh akterjev, vključenih v ta 
proces – od politike prek stroke do izvajalcev izobraževanja in učečih se.  

Več informacij o TVU (#TVU2018): 

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

 koledar prireditev: http://tvu.acs.si/koledar 

 FB TVU: http://fb.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja 

 e-Novičke – glasilo ACS, rubrika TVU: http://www.acs.si/e-novicke; https://enovicke.acs.si/tvu/ 

 Twitter: http://twitter.com/TVUSlo 

 Instagram: http://instagram.com/TVUSlo  

http://www.acs.si/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/
http://tvu.acs.si/
http://tvu.acs.si/koledar
http://fb.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
http://www.acs.si/e-novicke
http://twitter.com/TVUSlo
http://instagram.com/TVUSlo


                  

Vsebinske posebnosti TVU 2018 

1. Nacionalno odprtje TVU bo že trinajstič zapored organizirano na lokalni ravni. Njegov 
gostitelj bo tokrat Šmarje pri Jelšah. Sodelavci Knjižnice Šmarje pri Jelšah bodo slovesno 
prireditev izpeljali v sodelovanju z ACS v petek, 11. maja, v Kulturnem domu Šmarje pri 
Jelšah. Udeležence bodo nagovorili državni sekretar z Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Peter Pogačar, podžupan Občine Šmarje pri Jelšah, 
Davorin Vrečko, in direktor ACS, mag. Andrej Sotošek. Med govorci bo tudi direktor 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnost, mag. Marko Repnik, saj se TVU in njihov Teden 
ljubiteljske kulture (TLK) tudi letos ne le terminsko prekrivata, temveč celo tesno 
povezujeta. Osrednji del prireditve bo podelitev priznanj petim novim dobitnikom priznanj 
za promocijo učenja in znanja odraslih, izbranim z razpisnim postopkom konec leta 2017. 
Prireditev bo zaključil direktor Knjižnice – Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Jožef Čakš. 
Več na http://tvu.acs.si/odprtje/2018 in v programskem listu 
(http://tvu.acs.si/datoteke/TVU2018/Programski%20list.pdf). 

2. Skupne akcije TVU 2018 tudi letos narekujejo vsebino na tisoče dogodkov letošnjega festivala učenja ter dokazujejo, 
da vseživljenjsko učenje sega na najrazličnejša področja. 

 Učenje je dobra novica (14. maj), 
 Gremo mi zeleno (15. maj), 
 Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (16. maj) – nosilec ACS v sodelovanju s koordinatorji PU, 
 Učenje in kultura z roko v roki (17. maj) – nosilca Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in ACS, 
 Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (18. maj) – nosilec ZDUS, 
 Z učenjem do zdravja (21. maj), 
 Dan prostovoljstva (22. maj), 
 Planinstvo kot način življenja (16. junij) – nosilec Planinska zveza Slovenije. 

Posebej izpostavljamo Parado učenja – Dan učečih se skupnosti. Gre za kampanjo, ki jo je ACS v sodelovanju z 
21 koordinatorji v obdobju 2013–2015 razvijal v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, v 
letih 2016 in 2017 pa je bila uspešno izpeljana z domačimi viri. S tradicijo nadaljujemo, tako da bo letos Parada 
zaživela na 16 prizoriščih po vsej Sloveniji. Na mestnih trgih in drugih javnih mestih bodo vabile stojnice, 
navduševali bodo odrski nastopi, obiskovalci se bodo vključevali v delavnice, organizatorji pa bodo skupaj s partnerji 
na lokalni ravni vabili tudi na različne spremljajoče dejavnosti (natečaje, razstave ipd.), ki bodo časovno in krajevno 
presegale Parado učenja.  

Z mnogimi dogodki TVU bomo obeležili tudi Evropsko leto kulturne dediščine. 

3. Pomemben vidik projekta TVU je že od leta 1997 naprej podeljevanje priznanj ACS za izjemne učne in strokovne 
dosežke pri učenju odraslih oziroma (od 2009 naprej) za promocijo učenja in znanja odraslih. V obdobju od 1997 
do 2016 je bilo podeljenih 208 priznanj (več: http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki). Novih pet dobitnikov, izbranih ob 
koncu leta 2017, bomo spoznali osebno na nacionalnem odprtju in v video predstavitvah. 

4. Strokovna razprava na 22. Andragoškem kolokviju (http://pro.acs.si/ak2018), osrednjem strokovnem dogodku TVU, 
bo namenjena razvoju in pomenu ključnih kompetenc pri starejših odraslih. Dogodek bo 7. junija na Jesenicah, zanj 
bosta združila moči ACS in Ljudska univerza Jesenice. S tem nadaljujemo lani začeto prakso prenosa tudi te 
nacionalne prireditve na lokalno raven (več o lanskem kolokviju: http://pro.acs.si/ak2017).  

 

TVU 2018 v številkah  

Na lokalni ravni bo v TVU 2018 sodelovalo okrog 1.900 prirediteljev – vzgojnih in izobraževalnih organizacij (vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol), ljudskih univerz, zasebnih izobraževalnih organizacij, univerz za tretje življenjsko obdobje, 
društev, nevladnih organizacij, interesnih skupin, knjižnic, knjigarn, glasbenih šol, muzejev, domov upokojencev, služb in 
uradov zavoda za zaposlovanje, podjetij, pa tudi mnogih drugih ustanov in skupin. Vsi skupaj s prireditvami v TVU 
seznanjajo javnost o vseprisotnosti in pomembnosti učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 
posameznik v svojem zasebnem in poklicnem življenju prevzema. 

http://www.s-je.sik.si/
http://s-je.sik.si/Kulturni_dom
http://s-je.sik.si/Kulturni_dom
http://tvu.acs.si/odprtje/2018
http://tvu.acs.si/datoteke/TVU2018/Programski%20list.pdf
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki
http://tvu.acs.si/priznanja/index.php?nid=300&id=1038
http://pro.acs.si/ak2018
http://pro.acs.si/ak2017


                  

Potekalo bo na tisoče izobraževalnih, promocijskih, informativno-svetovalnih, kulturnih, družabnih, športnih in 
drugih dogodkov po vsej državi – na podeželju, v majhnih krajih in večjih mestih, v izobraževalnih in kulturnih 
ustanovah, knjižnicah, knjigarnah, zdravstvenih domovih, trgovskih centrih, parkih, izložbenih oknih, na sejmiščih, 
reklamnih stojnicah, tržnicah, športnih igriščih in na drugih mestih, ki pritegnejo pozornost javnosti. Prireditelji TVU vabijo 
v računalniške, glasbene, likovne delavnice, na predavanja in razstave, omizja, tekmovanja ali izlete, gledališke in 
glasbene predstave, oglede kmetij, družinske pohode, nacionalne energetske poti po vsej Sloveniji, pokušine, klepete v 
tujih jezikih, brezplačna testiranja znanj in druge dogodke. Tudi internet in telefon sta med 'prizorišči TVU'.  

 
 

Dogodki TVU 2018 so zbrani v spletnem koledarju (http://tvu.acs.si/koledar). Ta omogoča iskanje po regijah, občinah, 
prirediteljih, vsebini prireditev ipd., pa tudi po zgoraj opredeljenih skupnih akcijah. 

Najnovejšo statistiko si oglejte na spletni strani TVU v številkah http://tvu.acs.si/koledar/v_stevilkah. V tem trenutku je 
koledar še v nastajanju, vsebuje pa že več kot 7.000 dogodkov. 

 
Kazalniki razvoja TVU po letih* 
 

Leto izpeljave/število Izvajalci Izpeljave prireditev Medijske objave Obiskovalci prireditev 

1996 74 500 163 10.000 

1997 137 1.000 623 22.320 

1998 267 1.500 457 30.000 

1999 374 1.900 600 35.000 

2000 500 1.900 820 40.000 

2001 545 3.400 1.400 40.000 

2002 563 3.072 1.230 50.600 

2003 488 3.052 1.284 76.343 

2004 482 4.040 1.441 57.606 

2005 381 3.685 1.033 44.898 

2006 474 4.050 1.439 107.317 

2007 403 3.770 1.532 70.532 

2008 676 4.820 1.713 116.182 

2009 747 4.806 1.815 nad 130.000 

2010 841 5.470 1.227 nad 134.000 

2011 881 6.482 1.457 nad 149.000 

http://tvu.acs.si/koledar
http://tvu.acs.si/koledar/v_stevilkah


                  

2012 1.095 7.852 1.780 nad 153.000 

2013 1.288 9.440 2.168 nad 159.000 

2014 1.494 11.868 2.255 nad 256.000 

2015 1.711 10.990 okrog 3.000 nad 215.400 

2016 1.795 8.922 blizu 2.300 nad 156.812 

2017 1.669 9.189 okrog 2.500 nad 258.700 

* Podatki so odvisni od vsakoletnega deleža povratnih informacij, pridobljenih iz anket o izpeljavi prireditev TVU, in za leto 2017 znaša nad 90 %. 

 

 

Kontakt:  

mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU 

T: 01/5842 567 ali 051 302 313, E: zvonka.pangerc@acs.si 

Andragoški center Slovenije, 10. maj 2018 
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