Informacija o

Tednu vseživljenjskega učenja 2019
Andragoški center Slovenije (ACS), osrednji javni zavod za izobraževanje odraslih, kot nacionalni koordinator v
sodelovanju z območnimi in tematskimi koordinatorji že štiriindvajseto leto prireja festival učenja. Po vsej Sloveniji se
bodo med 10. in 19. majem, v razširjenem terminu do 30. junija, zvrstili številni brezplačni dogodki za vse generacije:
delavnice, predstavitve, tečaji, razstave in druge prireditve.
Stalno mrežo prijateljev TVU, ki pripravi večino prireditev, sestavljajo ljudske univerze, šole, vrtci in druge organizacije za
izobraževanje, društva, ustanove, skupine in posamezniki, ki spodbujajo javnost k udeležbi v izobraževanju ter
zagovarjajo pravice, potrebe, mnenja vseh akterjev, vključenih v ta proces – od politike prek stroke do izvajalcev
izobraževanja in učečih se. Posebno vlogo opravljajo tematski in območni koordinatorji, saj snujejo, usklajujejo in vodijo
delo posameznih organizacij k skupnemu cilju – osveščati, informirati in širiti poznavanje formalnih in neformalnih
možnostih učenja. Tako bistveno prispevajo tako h kakovosti prireditev kot geografski in vsebinski razširjenosti TVU.
Mreža koordinatorjev TVU 2019 šteje 33 območnih in 9 tematskih koordinatorjev, skupaj torej 42. Od teh jih je 37
sofinanciranih prek javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).
Nacionalno odprtje bo v Kranju. Poleg podelitev priznanj ambasadorjem učenja, med katerimi sta dve posameznici,
skupina, ustanova in podjetje, ACS in Ljudska univerza Kranj organizirata vrsto spremljevalnih prireditev, povezanih s
poslanstvom TVU.
Skupne akcije TVU 2019 in njihovi osrednji termini/dogodki:
 Moč in radost učenja (13. maj 2019)
 Mi vsi smo en svet (14. maj 2019)
 Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (15. maj 2019)
 Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (16. maj 2019)
 Ta veseli dan učenja (16. maj 2019)
 Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)
 Učenje in kultura z roko v roki (20. maj 2019)
 Dediščina preteklosti je dota prihodnosti (23. maj 2019)
 Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo (15. junij 2019)
Strateško naravnanost in nacionalni pomen Projekta TVU slikovito prikaže geslo 'Slovenija, učeča se dežela', podpira pa
ga tudi Vlada RS. 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 kot promocijska in animacijska dejavnost, potrebna za razvoj izobraževanja odraslih.
Izpeljavo TVU denarno omogočata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, prireditelji pa vlagajo tudi lastne vire.
Več informacij o TVU (#TVU2019):
 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
 Twitter: http://twitter.com/TVUSlo
 Instagram: http://instagram.com/TVUSlo
Vse od leta 1996 naprej je TVU – takrat še med pionirji, zdaj pa eden vodilnih od približno 40 podobnih festivalov –

sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Zato velja med partnerskimi organizacijam za letošnjo
slovensko kampanjo veliko zanimanja – gostili bomo predstavnike ustanov za izobraževanje odraslih iz Walesa, Belgije,
Hrvaške in Črne gore, ki našo prireditev doživljajo kot zgled.

TVU 2019 v številkah
Na lokalni ravni bo v TVU 2019 sodelovalo okrog 2.000 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 RS za zaposlovanje, podjetij pa tudi mnogih drugih ustanov in skupin. Vsi skupaj s prireditvami v TVU
seznanjajo javnost o vseprisotnosti pa tudi pomembnosti učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
posameznik v svojem zasebnem in poklicnem življenju prevzema.
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, 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 in 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'.
Življenjske zgodbe dobitnikov priznanj odsevajo učenje in znanje kot vrednoti posameznikov, pa tudi ustanov in
organizacij, s katerimi z njimi sobivajo in delajo. Tudi organizatorji dogodkov TVU so zavezani vseživljenjskemu učenju,
zato upravičeno govorimo o projektu, ki ga že skoraj četrt stoletja ljudje ustvarjajo za ljudi.
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