Informacija o
Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) 2011
V teh dneh se po vsej Sloveniji odpirajo vrata ustanov, skupin in posameznikov, ki jih povezuje
pripadnost zamisli o vseživljenjskosti učenja. Že šestnajsto leto zapored namreč poteka Teden
vseživljenjskega učenja (TVU) – slovenski festival učenja. Dogodki so bili zgoščeni v tednu od 16. do
22. maja, na željo prirediteljev in s sklepom Nacionalnega odbora za TVU pa velja tudi razširjeni termin,
ta teče od 1. maja pa do 30. junija 2011.
V TVU 2011 sodeluje blizu 1.100 prirediteljev – vzgojnih in izobraževalnih organizacij (vrtcev, osnovnih
in srednjih šol), ljudskih univerz, zasebnih izobraževalnih organizacij, društev, interesnih skupin,
knjižnic, knjigarn, glasbenih šol, muzejev, domov upokojencev, univerz za tretje življenjsko obdobje,
služb in uradov Zavoda za zaposlovanje, podjetij pa tudi mnogih drugih ustanov in interesnih skupin. Vsi
skupaj s prireditvami v Tednu osveščajo javnost o vseprisotnosti pa tudi pomembnosti učenja – v vseh
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema – in tako utirajo pot
razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja pri nas.
V Tednu poteka blizu 6.400 festivalskih 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, izložbenih oknih, sejmiščih, reklamnih stojnicah, na tržnicah, športnih igriščih, v parkih,
ob ribnikih in na drugih mestih, ki pritegnejo pozornost javnosti. Prireditelji Tedna vabijo v računalniške,
glasbene, likovne delavnice, na predavanja in na razstave, na omizja, tekmovanja ali na izlete,
gledališke in glasbene predstave, na oglede kmetij, družinske pohode, nacionalne energetske poti po
vsej Sloveniji, na pokušine, na klepete v tujih jezikih, na brezplačna testiranja znanj. Tudi internet in
telefon sta med 'prizorišči TVU'.
Vsebinske posebnosti TVU 2011:
- krovna tema TVU 2011 je Evropsko leto prostovoljstva (ELP), namenjeno ozaveščanju in
informiranju o pomembnosti prostovoljstva kot ene izmed ključnih razsežnosti dejavnega
državljanstva in demokracije;
- druga povezovalna tema prireditev TVU 2011 se navezuje na Mednarodno leto gozdov, nadaljnje
teme pa so opredeljene v dogovoru z mrežo koordinatorjev in prirediteljev TVU 2011:
o Branje za življenje,
o Tradicija lokalnega okolja,
o Sožitje generacij,
o Mediji v podporo učenju,
o Varujemo okolje.
- na Nacionalnem odprtju TVU (12. maja 2011), ki je bilo že šestič zapored organizirano na lokalni
ravni, in sicer v sodelovanju z območnim koordinatorjem, UPI - ljudsko univerzo Žalec, je bilo v živo
in z video-portreti predstavljenih 10 novih dobitnikov Priznanj ACS za promocijo učenja in
znanja za leto 2010;

-

-

mednarodna dejavnost v okviru TVU je osredotočena na projekt Širimo semena učenja (Sowing
the Learning Seeds – SLS), saj je bilo eno od treh letošnjih srečanj, tokrat s 26 udeleženci iz
Estonije, Francije, Irske, Madžarske, Nizozemske in Turčije, izpeljano v Sloveniji ob rob
Nacionalnemu odprtju TVU;
jubilejni, 15. andragoški kolokvij (26. maja 2011), osrednji strokovni dogodek letošnjega festivala
učenja, ki obravnava temo Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje odraslih;
potujoča razstava TVU, naslovljena Praznik učenja, katere namen je najširši, strokovni in politični
javnosti predstaviti uspešnost projekta TVU, ki je v petnajstih letih postal najvidnejša promocijska
manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji; v času andragoškega kolokvija je
razstava na ogled v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, I. nadstropje,
preddverje dvorane A. Več o razstavi: http://tvu.acs.si/razstava/.

Prireditve TVU 2011 so zbrane v spletnem koledarju TVU (http://tvu.acs.si/koledar), ki omogoča
iskanje po regijah, občinah, prirediteljih, vsebini prireditev pa tudi po zgoraj opredeljenih temah.

TVU 2011 v številkah na dan 24. 5. 2011 ob 8. uri (podatki se še dopolnjujejo)
Število prirediteljev: 1.061
Število koordinatorjev: 31
Število vseh dogodkov: 6.356
Dogodki v uradnem terminu TVU (2.284 (38 %)) po dnevih:
Ponedeljek, 16. maj: 341 (5 %)
Torek, 17. maj: 435 (7 %)
Sreda, 18. maj: 477 (8 %)
Četrtek, 19. maj: 424 (7 %)
Petek, 20. maj: 352 (6 %)
Sobota, 21. maj: 227 (4 %)
Nedelja, 22. maj: 152 (2 %)
Število dogodkov v razširjenem terminu (od 1. maja do 30. junija): 3.948 (62 %)
Dogodki v TVU po temah:
Evropsko leto prostovoljstva: 842(13 %)
Mednarodno leto gozdov: 300 (5 %)
Branje za življenje: 503 (8 %)
Tradicija lokalnega okolja: 197 (3 %)
Sožitje generacij: 371 (6 %)
Mediji v podporo učenju: 228 (4 %)
Varujemo okolje: 841 (13 %)
Najnovejšo statistiko si oglejte na spletni strani http://tvu.acs.si/koledar/v_stevilkah/.
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* Podatki so odvisni od vsakoletnega deleža povratnih informacij, pridobljenih iz anket o izpeljavi prireditev TVU.

Vse od leta 1996 je pobudnik, glavni nosilec in koordinator Tedna vseživljenjskega učenja Andragoški
center Slovenije, osrednja ustanova za razvoj, raziskovanje, izobraževanje, svetovanje, informiranje in
promocijo s področja izobraževanja odraslih. Sicer pa v zadnjih letih moči združuje relativno stalna
mreža prijateljev TVU – velikih in malih prirediteljev, formalnih in neformalnih organizacij, institucij,
skupin in posameznikov, ki snujejo, organizirajo, izpeljujejo, podpirajo in/ali promovirajo učenje in
izobraževanje v svojih okoljih, pa najsi bo to njihova primarna ali sekundarna dejavnost, strokovna,
prostovoljska ali ljubiteljska.
Projektu TVU Vlada RS projektu pripisuje nacionalni pomen in podpira njegovo strateško naravnanost,
opredeljeno z geslom 'Slovenija, učeča se dežela'. Izpeljavo denarno omogočata Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo in šport, prireditelji pa vlagajo tudi lastne vire.
Temelji za sistemsko umeščenost Tedna vseživljenjskega učenja so postavljeni v Resoluciji o
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (2004) 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. TVU je vključen tudi v
Strategijo vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007).
Vse od leta 1996 naprej je TVU – takrat še med pionirji, zdaj pa eden od približno 40 podobnih
festivalov – sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Ti so po svetu prepoznani kot
kampanje, katerih namen je spodbujanje javnosti k udeležbi v izobraževanju (odraslih) in zagovarjanje
pravic, potreb, mnenj vseh akterjev, vključenih v ta proces – od politike, prek stroke do izvajalcev
izobraževanja in posameznikov – učečih se.

Dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja ter kampanja Zgledi vlečejo
Pomemben vidik projekta TVU je od leta 1997 naprej podeljevanje priznanj Andragoškega centra
Slovenije (ACS) za izjemne učne in strokovne dosežke pri učenju odraslih oziroma (od 2009
naprej) za promocijo učenja in znanja. V zakladnico zglednih primerov kulture učenja se je tako v
obdobju 1997–2010 vpisalo že 174 imen, od tega je 50 posameznikov in 37 skupin priznanja prejelo za
lastne dosežke, 87 posameznikov, skupin, ustanov, podjetij, lokalnih skupnosti in medijev pa za
strokovne in promocijske dosežke v izobraževanju odraslih. Njihove navdihujoče zgodbe predstavljamo
javnosti, v zgled in spodbudo vsem, ki so na učenje pozabili ali pri odločanju zanj še omahujejo. Portreti
so objavljeni na spletni strani http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki.
Priznanja ACS za leto 2010 so bila podeljena na Nacionalnem odprtju TVU, 12. maja 2011 v Žalcu,
njihove video-portrete pa bodo predvajali na lokalnih, kabelskih in nacionalnih TV postajah.
Izjemni dosežki dobitnikov priznanj pa ne bogatijo le življenja njih
samih, temveč pustijo neizbrisen pečat tudi na kakovosti življenja
drugih, zato smo življenjske zgodbe, ubrane na isto temo (v letu 2007
z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse, v letu 2008
medkulturni dialog, učenje za vsa obdobja kariere in podobne),
povezali in nadgradili ter začeli udejanjati novo promocijsko kampanjo
Zgledi vlečejo. Do zdaj je pripravljenih 8 multimedijskih predstavitev,
v letu 2011 bo objavljena deveta z naslovom Zgledi vlečejo 9: V
tretjem gre rado – Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju.

Del te kampanje je publikacija Zgledi vlečejo, dejanja mičejo, v kateri so na kratko predstavljeni
dobitniki priznanj 1997–2008. Več informacij o kampanji Zgledi vlečejo ter neposreden dostop do
multimedijskih predstavitev je na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo.

Prireditve TVU 2011 na državni ravni
-

-

Nacionalno odprtje TVU 2011 s podelitvijo priznanj ACS 2010 – 12. maja 2011 ob 11.00 uri
Domu II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec; soorganizatorja: UPI – ljudska univerza
Žalec in Andragoški center Slovenije; več na naslovu http://tvu.acs.si/odprtje/2011.
15. andragoški kolokvij na temo Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje odraslih – 26. maja
2011 ob 10.00 (registracija od 9.30 naprej) v Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13,
Ljubljana; organizator: Andragoški center Slovenije; več na naslovu: http://tvu.acs.si/ak/2011.

Tematska opredelitev TVU 2011 – primeri prireditev po Sloveniji:
Evropsko leto prostovoljstva (krovna tema) – primeri prireditev:
Okrogla miza Bodi prostovoljec - spreminjaj svet na Jesenicah, RESje – prostovoljska pomoč osebam z
demenco in njihovim svojcem v Novi Gorici, Prostovoljno delo - korak do zaposlitve na Uradu za delo v
Črnomlju, Delavnice s prostovoljci Znam in te lahko naučim v Kosovelovi knjižnici Sežana, Podelitev
diplom za prostovoljstvo v Izobraževalnem centru Geoss v Litiji, Strokovni posvet Kako postati vrtni
prostovoljec v Botaničnem vrtu Ljubljana v Društvu za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje,
Medgeneracijsko učenje - prostovoljna pomoč dijakov SŠ Postojna in udeležencev (upokojencev) na
računalniškem tečaju v Postojni, Festival prostovoljstva v Mariboru 2011…
Mednarodno leto gozdov – primeri prireditev:
Predavanje z naslovom Ogroženost slovenskih gozdovPredavanje z naslovom Ogroženost slovenskih
gozdov na Jesnicah, S fotoaparatom po gozdu v Ajdovščini, Predavanje Les - okoljska in podjetniška
priložnost v Novi Gorici, Voden sprehod po naravoslovni gozdni učni poti Rožek v Podturnu, Slikanje v
naravi - Gozdna učna pot v Črni, Odtvoritev razstave maket gozdarskih koč v Postojni, Pozor - Veliki
nemarni škornji (razstava) v Pomurju, Posvet o trajnostnem razvoju doline Sopote v Radečah, Dnevi
splavarjenja na Savi 2011 - Osrednja etnološka prireditev Kjer so si gozd, voda in človek podali roko,
Pravljični gozd z Valerijo Jerman v Žalcu …
Branje za življenje – primeri prireditev:
Moderna Slovenska poezija za žensko dušo v Radovljici, Ure pravljic v Tržiču, Bralni krožek Varstveno
delovnega centra Ajdovščina, Bralna značka za odrasle Primorci beremo 2011, Srečanje bralnega kluba
za odrasle v Metliki, Učinkovite tehnike branja in zapisovanja v Novem mestu, Predstavitev elektronskih
virov dostopnih na daljavo v Dravogradu, Branje za življenje - ustvarjalna delavnica v Ravnah na
Koroškem, Pravljično-ustvarjalna urica s Klementino in Patricijo Dodič v Kozini, Literarni večer Odpleši
čez rob v Ljubljani, Skozi pravljice varujmo okolje v Velenju, "Berite z nami " - zaključna prireditev bralne
značke v Zagorju ob Savi …
Tradicija lokalnega okolja – primeri prireditev:
Mednarodni stokovni posvet Razvoj mest na ruševinah preteklosti v Škofji Loki, Kmečka tržnica lokalnih
pridelkov in izdelkov iz idrijskega in cerkljanskega podeželja, degustacije tipičnih lokalnih izdelkov v
Idriji, Mednarodni dan muzejev" - Fužinarske in delavske igre v Stari Savi na Jesenicah, Etnološka
vrednost Bele krajine: Belokranjski ljudski plesi v Črnomlju, Teden družin v Rokodelskem centru
Ribnica, 4. prvomajska tržnica "Lepu d's' pršu" na Cerkniškem jezeru, Še znate klepati koso in pokositi

travo? Ali poznate kakšno kmečko igro? v Zgornji Senici pri Medvodah, Delavnica o slovenski čebelarski
tradiciji "Peka medenjakov in priprava medenih napitkov" …
Sožitje generacij – primeri prireditev:
Druženje stanovalcev Doma starejših občanov Metlika in svojcev na pikniku, Družinski pohod in
kolesarjenje na Mirno goro, Starejši za starejše - strokovna ekskurzija na Prevaljah, Dan druženja in
gibanja treh generacij – podajmo si roko v Begunjah pri Cerknici, Zaključek medgeneracijskega projekta
Stari starši in vnuki 2011 v Kopru, 5 jezikov ljubezni – za združitev generacij v Stični, Študijski krožek
Beremo s starši - Vzgoja otrok ni na recept v Izoli, Medgeneracijsko druženje v Mariboru, Dan gibanja in
druženja generacij v Ljutomeru, Družinski piknik Mestne občine Murska Sobota …
Mediji v podporo učenju – primeri prireditev:
Starejši se učimo s pomočjo e-gradiv na Jesenicah, Računalnik lahko vsi obvladamo! v Idriji, Spletni
pripomočki in orodja za ugotavljanje poklicnih ciljev na Uradu za delov Metliki, Delavnica Učenje z e–
gradivi je lahko zabavno v Kopru, Doba Fakulteta se predstavlja – predstavitev študija na daljavo,
Uporaba socialnih omrežij za promocijo organizacij v Litiji, Seminar Spodbujanje kritičnega odnosa
mladih do informacij za mladinske delavce v Mariboru, Delavnice video ustvarjanja za mlade v Rušah,
Video predstavitev nagrajencev TVU 2010 v Slovenski Bistrici, Digitalno opismenjevanje za varovance
Varstveno delovnega centra Šentjur, E-knjiga - odpira vrata v boljši svet v Velenju …
Varujemo okolje – primeri prireditev:
V sliki in besedi - spoznavanje reke Soče od izvira do izliva, Razstava Ohranjamo naravo danes za jutri
v Škofji Loki, Čebele pridne delavke, zgledujmo se po njih v Ajdovščini, Ekološki spust z likovno
kiparsko delavnico v Vranovičih, "Pujsa Pepa ločuje odpadke" v Novem mestu, Očistimo naš kraj čistilna akcija v Slovenj Gradcu, Praktični primeri izvedenih urepov učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije v Begunjah pri Cerknici, Voden pohod po poti medvedove stopinje ob obali
Meniševskega jezera, Kaj nam lahko drevesa povedo o podnebnih spremembah – razstava na
Gimnaziji Šiška …
Podatki o nanizanih in mnogih drugih prireditvah so na voljo na spletni strani http://tvu.acs.si/koledar.
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