Teden vseživljenjskega učenja 2008 bo uglašen na:

Vabimo izvajalce in koordinatorje Tedna vseživljenjskega učenja 2008, da pri snovanju letošnjega
festivala učenja upoštevate temo Evropskega leta medkulturnega dialoga (ELMD) 2008 (uradni termin
TVU je od 19. do 25. maja, razširjeni termin od 1. maja do 30. junija).
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) pomembno prispeva k
ozaveščanju pomena in prednostih medkulturnega dialoga kot tudi h krepitvi slednjega.
Splošni cilji ELMD 2008 so:
- spodbujanje medkulturnega dialoga kot procesa, ki krepi sposobnost vseh tistih, ki živijo v EU, da delujejo
v bolj odprtem, a tudi bolj kompleksnem kulturnem okolju, kjer v različnih državah članicah, kakor tudi
znotraj vsake posamezne države članice soobstajajo različne kulturne identitete in prepričanja;
- poudarjanje medkulturnega dialoga kot priložnosti prispevati k raznoliki in dinamični družbi in izkoristiti
priložnosti, ki jih ta ponuja, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu;
- ozaveščanje vseh, ki živijo v EU, zlasti mladih, o pomembnosti razvoja dejavnega in v svet odprtega
evropskega državljanstva, ki spoštuje kulturno raznolikost in je osnovano na skupnih vrednotah v EU,
kakor so določene Pogodbe EU (člen 6) in v Listini o temeljnih pravicah EU;
- poudarjanje prispevka različnih kultur in izražanja kulturne raznolikosti k dediščini in načinom življenja v
državah članicah.
Medkulturni dialog je trajna naloga Evropske unije in njenih članic, Slovenija pa ga uvršča med prednostne
vsebine predsedovanja Svetu EU. Dejavnosti, namenjene uresničevanju zgoraj omenjenih ciljev, bodo
obsegale široko paleto projektov, prireditev in različnih dejavnosti, povezanih s kulturo, z mladimi,
izobraževanjem, migracijami, manjšinami, religijo in drugimi področji. Stičišča s cilji in vsebinami TVU se
ponujajo sama od sebe.
Nosilec aktivnosti ELMD 2008 v Sloveniji je Nacionalni koordinacijski odbor, ki je pripravil Nacionalno strategijo
za Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008. Pri njenem uresničevanju bodo sodelovala številna ministrstva
in državni organi pa tudi javni sektor in nevladne organizacije.
Več informacij o ELMD 2008 je na voljo na spletnih straneh:
- Nacionalna spletna stran ELMD 2008:
http://www.mk.gov.si/si/evropsko_leto_medkulturnega_dialoga_2008/
- Uradna spletna stran ELMD 2008: http://www.interculturaldialogue2008.eu/
- Povezovanje TVU 2008 in ELMD 2008: http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/

