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TVU
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so
najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
Projekt usklajujejo na Andragoškem centru
Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju
s stotinami ustanov, skupin in
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj
naših meja. Z njim opozarjajo na
vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja
– v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge,
ki jih posameznik v svojem življenju
prevzema kot posameznik, udeleženec na
trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki
projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi
izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci,
prispevamo k udejanjanju slogana
‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član
mednarodnega gibanja festivalov učenja

TVU 2022

Tedni vseživljenjskega učenja so letos
potekali v času od 9. maja do 12. junija 2022.
Zvrstile sp se različne kulturne, družabne,
športne  predstavitvene, izobraževalne,
informativne in slovesne prireditve po vsej
državi.

USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE
- OBMOČNI KOORDINATOR TVU2022

https://www. lrf -pomurje .s i/projekt/teden-
vseziv l jen jskega-ucenja-tvu-2019/

Tedni vseživljenjskega učenja so projekt, ki ga na nacionalni ravni usklajuje Andragoški center
Slovenije, na regionalni ravni pa različne organizacije, ki nastopajo v vlogi območnih in tematskih
koordinatorjev in na ta način povezujejo prireditelje TVU na svojem območju. 

V Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje smo v letu 2022 ponovno prevzeli vlogo enega izmed
območnih koordinatorjev TVU v Pomurski regiji. V tej vlogi smo nastopali v letih 2019, 2020 in 2022.
Vsako leto povezujemo od 20 do 30 prirediteljev TVU, skupaj s katerimi se trudimo pripraviti bogat in
raznolik program prireditev, katere so namenjene vsem, ki se želijo učiti in pridobiti nova znanja. 

V času trajanja TVU 2022, smo tako izvajali številne predstavitvene, izobraževalne, informativne,
svetovalne, družabne, kulturne, slovesne in športne prireditve na regionalni in krajevni ravni in tako
opozarjali na izobraževalne možnosti v regiji in na pomen vseživljenjskega učenja. 

Kot območni koordinator TVU smo v letu 2022 sodelovali z različnimi prireditelji, ki delujejo na
različnih področjih in strokovnih sferah. Nekateri so z nami že od vsega začetka, nekateri so se nam
letos pridružili prvič. Skupaj z njimi smo si prizadevali, da so bile prireditve, ki smo jih prirejali v okviru
TVU, karseda raznolike in za vse ljudi, ne glede na starost, izobrazbo ali spol in da so potekale na
različnih prizoriščih v Pomurju in v celotnem razširjenem terminu TVU. 

Vse prireditve TVU so bile za obiskovalce brezplačne.
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https://www.acs.si/
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PREHOJENA POT
TVU 2019

20 koordiniranih (pod) izvalcev TVU
79 prireditev TVU (koordinatorja in vseh (pod)izvajalcev)

4250 število udeležencev
 

TVU 2020
10 koordiniranih (pod) izvalcev TVU

24 prireditev TVU (koordinatorja in vseh (pod)izvajalcev)
300 število udeležencev

 
TVU 2022

25 koordiniranih (pod) izvalcev TVU
32 prireditev TVU (koordinatorja in vseh (pod)izvajalcev)

653 število udeležencev
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