
 
 

 
 

 

 

Razstava Praznik učenja  - Teden vseživljenjskega učenja 

 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji (http://tvu.acs.si). Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (http://www.acs.si) v 
sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z 
njim opozarja na vseprisotnost ter pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 
posameznik v svojem življenju prevzema. 

Teden vseživljenjskega učenja je v letu 2014 dopolnil osemnajst let. Na domačih tleh in v tujini je doživel 
obilo potrditev. Kazalniki uspeha so rekordni, festival je čvrsto zasidran na državni ravni, zlasti po 
zaslugi koordinatorjev se je izjemno razmahnil na krajevni ravni. Teden vseživljenjskega učenja je letos  
potekal od 12. do 18. maja, v koledarju prireditev (http://tvu.acs.si/koledar/iskanje) pa so šteli vsi 
dogodki, izpeljani med 1. majem in 30. junijem 2014. Namen Tedna vseživljenjskega učenja tudi v 
prihodnje ostaja isti: prebiti krog prepričanih in pritegniti čim več tistih, ki še niso vključeni v 
vseživljenjsko učenje. 

Prehojeno pot Tedna vseživljenjskega učenja že četrto leto zapored uspešno predstavlja tudi  razstava 
poimenovana Praznik učenja. Razstava je bila predstavljena že na 34 prizoriščih na državni in lokalni 
ravni. Gostovala je v različnih ustanovah po Sloveniji med drugim tudi v prostorih Državnega zbora RS, 
na ministrstvih, pristojnih za delo, izobraževanje in kulturo, v ljubljanski Mestni hiši, v Slovenskem 
šolskem muzeju in na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predstavljena je bila tudi na nekaterih prireditvah po 
Sloveniji – na slavnostnih otvoritvah TVU, na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani, 
Karavani študijskih krožkov v Bovcu, na Letnih posvetih izobraževanja odrasli, EKO sejmu v Celju, na 
vsakoletnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, andragoških kolokvijih. 
Utrinke z nekaterih razstav si lahko ogledate na spletni strani http://tvu.acs.si/razstava. 

V mesecu novembru bo razstava na ogled tudi v prostorih galerije Pedagoške fakultete v Ljubljani. 
Vljudno vabljeni k ogledu. 

 

Viri: 

- Več o TVU 2014: http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf 

Kontakti: 

- Vodja projekta TVU: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), Andragoški center 
Slovenije 

- Kontaktna oseba za razstavo: Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), Andragoški center Slovenije 
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