
 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) je najvidnejša promocija vseživljenjskega 

učenja v Sloveniji. Z njim želimo opozoriti na pomembnost učenja – v vseh življenjskih 

obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Projekt usklajujejo 

na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 

posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU prispevamo k udejanjanju 

slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’ ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih 

strategij na področju izobraževanja. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po 

vsem svetu. 

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, 

– enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi, 

– socialna vključenost in zaposljivost ter 

– dejavno državljanstvo. 

 

Uradni termin: 10.−19. maj 

Širši termin: 10. maj−30. junij 

 

 

Teden vseživljenjskega učenja bomo obeležili tudi zaposleni in učenci OŠ Šmarje 

pri Jelšah s podružnicami in tako poudarili pomen vseživljenjskega učenja.  

Vključili se bomo z naslednjimi dejavnostmi: 

 



 Na Paradi učenja v organizaciji Knjižnice Šmarje bomo predstavili projekte v okviru 

Ekošole , šolska ekipa prve pomoči bo prikazala oskrbo pogostih poškodb. (15. 5. 2019) 

 Učenci 2. razreda bodo obiskali stojnice na Paradi učenja in prisluhnili predstavitvi 

Glasbene šole Rogaška Slatina. 

 Sedmošolci se bodo v okviru projekta Rastem s knjigo srečali s pisateljico Natašo Konc 

Lorenzutti.  

 Učenci bodo na zaključnem srečanju šolskega otroškega parlamenta in na razstavi 

predstavili svoja razmišljanja o pomenu mediacije in načinih reševanja konfliktov v šoli.   

 Kitajka s Tajvana Jen Levy bo učencem predstavila svojo kulturo in pisavo.  

 Za starše, ki so vključili v branje za Bralno značko, bomo pripravili zaključno družabno 

srečanje z Minko Gantar. 

 Učenci – bralci za Bralno značko se bodo srečali s pisateljem Primožem 

Suhodolčanom. 

 Učenci prostovoljci bodo na zaključnem dogodku polepšali popoldne starostnikom iz 

Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, s katerimi so se tekom šolskega leta večkrat 

srečali.  

 Za učitelje bo organizirana delavnica animacije, na kateri bodo spoznavali teoretične 

in praktične plati nastajanja kratkega animiranega filma. 

 

Dejavnosti TVU bodo potekale tudi na podružnicah Sveti Štefan in Kristan Vrh.  

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. 

Kitajski pregovor 

 


