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Parada učenja – dnevi učečih se 
skupnosti 2013 in 2014
Parada učenja (PU) je zaporedje enodnevnih festivalskih in 
strokovnih dogodkov na lokalni ravni, izpeljanih v uradnem 
terminu TVU 2013 in 2014 v sodelovanju z izbranimi 
koordinatorji TVU.

Festivalski del PU: ‘sejem’ priložnosti za učenje in 
ustvarjanje na javnem mestu (na mestnem trgu, v parku, 
trgovinskem centru ipd.), informativne in svetovalne stojnice, 
predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, 
predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za 
široko javnost privlačni dogodki.

Strokovni del PU: forumi politikov (lokalnih in nacionalnih), 
izvajalcev izobraževanja odraslih, drugih deležnikov in 
partnerjev ter učečih se z namenom, da oblikujejo ‘mini 
manifest’ o izzivih v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju.

Parado učenja dopolnjujejo štiri video-predstavitve 
primerov dobre prakse: 
• Video 1: Priložnosti so! Programi usposabljanja za brezposelne 

(december 2012),
• Video 2: Stkane zgodbe. Podeželje kot priložnost za razvoj 

pismenosti in temeljnih zmožnosti (februar 2013),
• Video 3: Svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenih 

znanj (september 2013),
• Video 4: Učeče se skupnosti (februar 2014).

Več o PU na spletni strani: http://tvu.acs.si/paradaucenja. 

Krovni projekt: Uresničevanje prenovljenega Evropskega 
programa za učenje odraslih 2012–2014 v Sloveniji 
(http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/ozadje/)

S podporo: 

Nacionalni koordinator TVU in PU:

Prehojena pot

Le tisto omiko jaz štejem za pravo, 
ki voljo zadeva, srce in glavo – vse troje! 

Simon Gregorčič

~

http://tvu.acs.si
http://tvu.acs.si/koledar
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TVU na kratko 

Slogan: Slovenija – učeča se dežela

Prva izpeljava: 1996

Časovni okvir: tretji teden v maju, 
širši termin: od 1. maja do 30. junija

Prireditelji: izobraževalne organizacije – vrtci, osnovne in 
srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni 
centri, podjetja, društva in interesne skupine, 
knjižnice, kulturni domovi, glasbene in plesne 
šole in mnogi drugi; prirediteljev je zadnja 
leta okrog 1.000

Dogodki: izobraževalni, promocijski, informativno-sve-
tovalni, družabni in kulturni; 
dogodkov je zadnja leta okrog 7.000; 
več na http://tvu.acs.si/koledar 

Ciljne 
skupine:

najširša javnost, predstavniki vseh generacij, 
strokovnjaki, politiki, socialni partnerji in drugi

Prizorišče: po vsej Sloveniji: v mestih, vaseh in na 
podeželju; obmejno, regionalno in 
mednarodno sodelovanje

TVU v mednarodnih povezavah
Festivale učenja organizira okrog 40 držav po svetu, TVU je 
med pionirji in najbolj dejavnimi partnerji tega gibanja. 

Sodelovanje v mednarodnih projektih: 
• Širimo semena učenja – SLS (2010–2012) 
• Mednarodni festival učenja v Evropi – IntALWinE (2003–2006)
• Širitev in krepitev evropske razsežnosti gibanja TVU (2002–2004) 

Teden vseživljenjskega učenja 
je najvidnejša promocijska manifestacija na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt na državni ravni 
usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v 
sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po 
vsej državi. 

Poslanstvo TVU je promovirati pomen, vlogo ter možnosti 
učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse 
vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, 
delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vizija TVU je (p)ostati vodilna promocijska kampanja v 
Sloveniji, ki utira pot razumevanju in uresničevanju kulture 
vseživljenjskega učenja.

Vrednote, katerih pomen zagovarja TVU, so:
• znanje in ključne spretnosti za ustvarjalno vključevanje v 

družbo in svet dela,
• naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost 

o njunem pomenu in vseprisotnosti, 
• dejavno državljanstvo in enake možnosti kakovostnega 

učenja in izobraževanja za vse ljudi,
• dejavno staranje in medgeneracijska solidarnost,
• večja zaposljivost za vse.

TVU je predstavljen
• na spletni strani TVU (http://tvu.acs.si in http://llw.acs.si),
• na FB strani TVU 

(https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja),
• na razstavnih panojih Praznik učenja 

(http://tvu.acs.si/razstava),
• v letnem spletnem koledarju (http://tvu.acs.si/koledar) in
• številnih publikacijah.

Priznanja ACS za promocijo 
učenja in znanja odraslih
Dobre zgodbe prepričajo! Od leta 1997 v okviru TVU 
podeljujemo priznanja za izjemne dosežke v izobraževanju 
odraslih. Njihovi dobitniki izstopajo po svojem pristopu do 
učenja, lastnih uspehih in prispevku k širjenju znanja drugih. Z 
rezultati potrjujejo, da je izobraževanje eden pomembnejših 
dejavnikov za polnovredno življenje, saj nas bogati v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih prevzemamo. 

Dobitniki iz vseh koncev Slovenije s svojo osebno zgodbo 
in zgledom spodbujajo druge k dejavnejšemu vključevanju 
v procese vseživljenjskega učenja za laže prepoznavanje in 
uveljavljanje posameznika v vse bolj razčlenjeni in komplek-
sni družbi. Dobitniki so ambasadorji učenja in verodostojni 
obrazi slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. Predstavljamo nekaj 
njihovih izjav (več: http://tvu.acs.si/priznanja).

Letni razpis za priznanja je odprt 
od 15. septembra do 14. oktobra.

UPI – Ljudska univerza Žalec (2012): Zavedamo 
se, da je znanje gibalo razvoja, ki posamezniku 
omogoča pridobiti novo zaposlitev, da napreduje v 
življenju oziroma gre v korak s časom.

mag. Darko Šarac (2009): Moj cilj ni bil le 
magisterij, ampak da za sabo pustim nekaj, kar bo 
pomembno za širšo skupnost, pa tudi za moje vnuke.

Občina Razkrižje (2011): Tu smo ljudje med sabo 
močno povezani. Ohranjamo kulturno in naravno 
dediščino in jo širimo po Sloveniji in svetu.

Marija Metlika (2011): Stalno sem polna energije. 
Verjetno zato, ker sem strašno radovedna. Vse me 
zanima in zato mi ni nikoli dolgčas.

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana (2012): 
Člani pridobivamo informacije v prilagojenih tehni-
kah in v tisti obliki, ki jo najbolje razumemo. To gluhi 
osebi omogoča, da razume, kaj se okoli njega dogaja.

Alojz Lipnik (2010): Kot revirni gozdar sem 
spodbudil študijske krožke. Povezali smo ljudi in 
spodbudili trajnostni razvoj. Tudi moje županovanje 
temelji na sodelovalnem učenju.

Jože Pirh (2011): Zame pomeni samostojno učenje 
to, da če si cilj postaviš, ga tudi uresničiš. Ampak ne s 
pomočjo, sam ga moraš.

Študijski krožek Mala Gora – Kraj lepih spomi-
nov in trdega dela (2008): V študijskem krožku je 
združeno staro in mlado. Obujamo ljudsko izročilo 
Kamenj na Vipavskem. Preučujemo zgodovinsko in 
etnografsko literaturo.

Sonja Pungertnik (2006): Učenje mi je bilo vedno 
blizu, tudi knjige. Segala sem po njih, čeprav nisem 
videla. 

TVU denarno omogočata:

Častni pokrovitelj:

tvu_zgibanka2013.indd   2 4/16/13   5:54 PM


