
 

 

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: 11.−20. maj 

Širši termin: 11. maj−30. junij 

 

V okviru TVU bodo po Sloveniji potekale različne akcije: 

 



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 bodo učenke in mentorice predstavile 

turistično nalogo Šmarska čokočilandija.  

 Učenci razrednega pouka bodo obiskali stojnice na Paradi učenja in prisluhnili 

predstavitvi Glasbene šole Rogaška Slatina. 

 Učenci tretje triade se bodo zabavali ob raperjih Trkaju in Igorju Saksidi, ki sta moči 

združila pri nenavadni knjigi Kla kla klasiki. 

 DPM, šolsko športno društvo in mentorji pohodniškega krožka bodo organizirali 

pohode in adrenalinsko doživetje za učence ter tako  spodbujali h krepitvi zdravega 

duha v zdravem telesu  (Zlodejevo, Lovrenška jezera, Adrenalinski park Otočec). 

 Ekipi 1. in 2. ter 3. in 4. razredov se bosta v Lipici potegovali za naslov državnega prvaka 

v igri med dvema ognjema. 

 Učenci bodo na zaključnem srečanju šolskega otroškega parlamenta predstavili svoja 

razmišljanja o šolskem sistemu in svoje celoletne dejavnosti predstavili na razstavi.   

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

srečanje s pevcem Ivom Mojzerjem. 

 Učenci – bralci za Bralno značko se bodo srečali s komikom, pisateljem in prevajalcem 

Boštjanom Gorencem - Pižamo. 

 Učenci prostovoljci bodo na zaključnem dogodku polepšali popoldne starostnikom iz 

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

srečali.  

 Učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina bodo na ekskurziji v Avstriji (dežela 

dinozavrov) preverili svoje znanje nemškega jezika. 

 Učenci izbirnega predmeta nemščina bodo na ekskurziji na Dunaj uporabili svoje 

znanje nemškega jezika v praksi. 

 Učenci bodo pripravili kratko lutkovno predstavo Ups, jaz sem pa zelen, ki govori o 

medsebojnih odnosih, razlikah med nami in o solidarnosti. (POŠ Sveti Štefan) 



 Na EKO stojnici bodo predstavili različne eko izdelke, pobrskali po eko preteklosti šole 

in poiskali eko izdelke naših predhodnikov. (POŠ Sveti Štefan) 

 Organizirali bodo dan starejših in v šolo povabili dedke in babice, s katerimi se bodo 

družili v telovadnici, pri zajtrku in spoznavanju starih opravil. (POŠ Sveti Štefan) 

 Učenci in njihovi starši se bodo skupaj z učiteljicami odpravili na Žusem, na stolp 

ljubezni. (POŠ Sveti Štefan) 

 Starši učencev bodo v različnih delavnicah predstavili svoje poklice. (POŠ Sveti Štefan) 

 Športne igre na šolskem igrišču bodo odlična priložnost za uživanje na prostem. (POŠ 

Kristan Vrh) 

 Tretješolci centralne šole in vseh podružnic bodo na naravoslovnem dnevu spoznavali 

življenje v mestu Celje, prvošolci pa v Muzeju na prostem Rogatec življenje na 

Slovenskem nekoč. 

 Drugo- in tretješolcem bo lokalni čebelar predstavil čebelarjenje. (POŠ Kristan Vrh) 

 Tudi učence v Zibiki bo popoldne obiskal čebelar in jim predstavil svoje dejavnosti. 

(POŠ Zibika) 

 Učenci, njihovi starši in drugi obiskovalci se bodo na prireditvi Šport špas – dan 

druženja in gibanja vseh generacij družili ob različnih gibalnih dejavnostih.  (POŠ 

Mestinje) 

 

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. 

Kitajski pregovor 

 

 


