Teden vseživljenjskega učenja 2007 bo uglašen na:

Vabimo izvajalce in koordinatorje Tedna vseživljenjskega učenja (15. do 21. oktober 2007), da pri snovanju
letošnjega festivala učenja upoštevate temo Evropskega leta enakih možnosti za vse (ELEM), ki se je uradno
začelo 30. januarja 2007.
Običaj je, da se TVU, katerega osrednji namen je osveščati javnost o pomenu vseživljenjskega učenja – za vsa
življenjska obdobja, področja in okolja –, povezuje z vsakokratno temo Evropskega leta.
Letos je tema še posebej primerna za vključitev v prireditve TVU, saj lahko prav vseživljenjsko učenje s svojimi
pojavnimi oblikami (formalnim in neformalnim izobraževanjem pa tudi priložnostnim učenjem) prispeva k
uresničevanju deklariranih ciljev ELEM 2007:
-

-

pravice - ozaveščanje javnosti glede pravice do enakosti in nediskriminacije ter glede problema hkratne
raznovrstne diskriminacije. Evropsko leto bo poudarilo sporočilo, da imajo vsi ljudje pravico do enakega
obravnavanja, in to ne glede na spol, raso ali etično pripadnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali
spolno usmerjenost;
zastopanost - spodbujanje razprave o tem, kako v družbi povečati udeležbo diskriminiranih skupin in
uravnoteženo sodelovanje moških in žensk;
priznavanje - spodbujanje in praznovanje različnosti in enakosti, zlasti z izpostavljanjem prednosti
različnosti;
spoštovanje - uveljavljanje tesneje povezane družbe, torej odpravljanje stereotipov, predsodkov in nasilja,
uveljavljanje dobrih odnosov med vsemi pripadniki družbe ter uveljavljanje in širjenje vrednot, ki so osnova
boja proti diskriminaciji.

Dejavnosti, namenjene uresničevanju zgoraj omenjenih ciljev, bodo:
- srečanja in prireditve,
- informativne in promocijske ter izobraževalne kampanje,
- ankete in študije na ravni Evropske unije ali držav članic.
Nosilec aktivnosti v Sloveniji je Direktorat za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je
pripravil Nacionalni akcijski program RS za Evropsko leto enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi
naproti.
Več informacij je na voljo na spletnih straneh:
Uradna spletna stran Evropskega leta enakih možnosti za vse (ELEM): http://equality2007.europa.eu
Nacionalna spletna stran ELEM: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/elem_2007/

