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Razstava ob 15. obletnici Tedna vseživljenjskega učenja

Ljubljana, 27.09.2010

Ob 15. obletnici Tedna vseživljenjskega učenja (TVU 2010), katerega nacionalni koordinator je Andragoški
center Slovenije (ACS), je v preddverju velike dvorane Državnega zbora od ponedeljka, 27. septembra 2010,
do petka, 1. oktobra 2010, do 14. ure, na ogled razstava z naslovom Teden vseživljenjskega učenja - za
Slovenijo učečo se deželo!.

 
 
 
 
Z razstavo se želi politični, strokovni in najširši javnosti predstaviti uspešnost projekta TVU, kot najvidnejšo promocijsko
manifestacijo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Festival učenja se je uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki
povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij – od otrok v vrtcih in šolah do
študentov, delovno aktivnega prebivalstva in starejših v tretjem življenjskem obdobju.
 
Več o razstavi in predstavitvi osmih panojev najdete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.
 
Ogled razstave  je možen za vse obiskovalce v okviru delovnega časa Državnega zbora, tako da se prijavijo v recepciji,
organizirane skupine pa vsak delavnik po predhodnem dogovoru s Službo za odnose z javnostmi.
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Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je promocijski projekt, ki utira pot razumevanju in udejanjanju kulture
vseživljenjskega učenja,  obenem pa je vpet v stalna strokovna in politična prizadevanja na področju izobraževanja, dela in
drugih resorjev. Projekt je f inančno podprt s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo
in šport.
 
TVU 2010 je sooblikovalo okrog 800 prirediteljev, ki so v uradnem terminu od 17. do 23. maja 2010 in razširjenem terminu od
1. maja do 30. junija 2010 izpeljali blizu 5.400 izobraževalnih, kulturnih, informativno-svetovalnih in družabnih dogodkov. 
 
TVU 2011 bo uradno potekal od 16. do 22. maja, medtem ko bodo dogodki v duhu vseživljenjskega učenja  najširšo pa tudi
strokovno in politično javnost navduševali vse od 1. maja do 30. junija 2011. Krovna tema TVU 2011 se bo navezovala na
Evropsko leto prostovoljstva, v dogovoru z mrežo prirediteljev pa bodo opredeljene tudi druge vodilne teme.
 
Več podatkov o TVU.  
 
Razstava poleg naslovnega panoja obsega 8 temeljnih in 2 dodatna  panoja, na katerih so predstavljene/i:
 
1. dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (dodatni pano)
2. promocijsko-informativna dejavnost ACS (dodatni pano)
3. osnovne informacije o projektu TVU
4. kazalniki uspešnosti po letih
5. mreža prirediteljev TVU, ki promovirajo učenje in izobraževanje po vsej Sloveniji
6. priznanja ACS za promocijo učenja in znanja
7. andragoški kolokviji, ki so pomembno prispevali k stroki izobraževanja odraslih
8. festivali učenja po svetu in TVU v mednarodnih povezavah
9. promocijsko in informativno gradivo TVU in
10. vseživljenjsko učenje v kulturi.
 
Temeljni panoji so na ogled tudi na spletni strani ACS. 
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Kontaktna oseba za razstavo: Erika Brenk (erika.brenk acs.si), ACS
Vodja projekta TVU: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc acs.si), ACS
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