
 

 

Spoštovani! 
 

Teden vseživjenjskega učenja (TVU) je najvidnejša 

promocijska manifestacija na področju izobraževanja in 

učenja v Sloveniji. 

 

V zadnjem desetletju se je uveljavil kot vseslovenska 

prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja 

in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča 

uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v 

naši družbi. Poslanstvo TVU je promovira  pomen, vlogo 

ter možnos  učenja in izobraževanja v vseh življenjskih 

obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema. Osrednji 

pomen TVU pa je promocija vseživljenjskega učenja.  

 

Projekt TVU usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije 

in ga prirejajo v sodelovanju s sto nami ustanov, skupin in 

posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. 

Projekt na regionalni/lokalni ravni usklajujejo različni 

koordniatorji TVU (tematski in območni), ki združujejo 

različne prireditelje TVU na posameznih geografskih 

območjih! Z njim opozarjajo na vseprisotnost in 

pomembnost učenja—v vseh življenjskih obdobjih in za vse 

vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, 

ki projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev 

bodisi, kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana 

»Slovenija, učeča se dežela«.  

 

Letošnji teden vseživljenjskega učenja (TVU 2019) bo 

uradno potekal od 10. do 19. maja 2019, v razširjenem 

terminu pa vse od 10. maja do 30. junija 2019.  

 

Ob vseh izkušnjah, ki smo si jih v Lokalni razvojni 

fundaciji za Pomurje pridobili v le-h delovanja v TVU, kot 

izvajalec  prireditev TVU, bomo v letu 2019 tudi prvič 

prevzeli vlogo območnega koordniatorja Tedna 

vseživljenjskega učenja. 

 

Najrazličnejše organizacije tako vabimo, da se nam v letu 

2019 pridružite z izvajanjem svojih prireditev v TVU  

2019. Kot prireditelj Tedna vseživljenjskega učenja se 

lahko priključite z prireditvami, ki jih boste izvajali v  

celotnem času razširjenega termina TVU 2019. Izbor 

vsebin prireditev je prepuščen vam, pri čemer morejo le 

te odraža  pomen in pojavne oblike vseživljenjskega 

učenja. Prireditve TVU morajo bi- za udeležence 

brezplačne in dostopne vsem! 

 

V kolikor bi želeli sodelova- kot prireditelj v TVU 2019 

pod okriljem območnega koordinatorja Lokalne razvojne 

fundacije za Pomurje, nam to sporočite do četrtka, 

3.1.2019 in sicer na elektronski naslov kristjan@lrf-

pomurje.si. Prosimo, da ob tem navedete naziv ustanove, 

naslov, pošto in kraj ter kontaktno osebo in kontaktne 

podatke organizacije. Pogoj, da sodelujete kot prireditelj 

TVU, je izvedba vsaj ene prireditve v času od 10. maja do 

30. junija 2019.  

 

Predvidoma v mesecu marcu in aprilu 2019 boste 

organizacije, ki boste izrazile namero o sodelovanju v TVU 

2019, pozvane k oddaji seznama prireditev, ki jih boste 

izvajale v okviru TVU. 

 

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo kot območni 

koordinator TVU 2019 poskrbela: 

• za prevzem in nadaljnjo razdelitev nacionalnega 

promocijskega gradiva TVU (plaka , zloženke, 

koledar prireditev in baloni TVU) med prireditelje 

TVU; 

• za vnos vaših prireditev v spletni koledar prireditev 

TVU na nacionalnem nivoju; 

• za skupno promocijo dogodkov (objava na različnih 

spletnih portalih); 

• za pripravo promocijskega gradiva z elemen  

celostne grafične podobe TVU ( skani in spletni 

koledar prireditev) za svoje prireditelje TVU; 

• za objavo prireditev TVU na FB strani TVU, LRF za 

Pomurje in RSNOP; 

• v sodelovanju z pomurskimi koordinatorji za regijsko 

odprtje TVU; 

• ob koncu projekta za pripravo poročilo o izpeljavi 

TVU in posredovanje le-tega nacionalnemu 

koordinatorju TVU Andragoškemu centru Slovenije.  

 

 

KONTAKTNI PODATKI: 

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) 

Martjanci 36, 9221 Martjanci 

Tel.: 02 538 13 54 

El. pošta.: kristjan@lrf-pomurje.si 


