
 

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja 

na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški 

center Slovenije, naš območni koordinator je Izobraževalni zavod Cogitamus. 

Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov 

po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo 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. 

Tudi OŠ Preserje pri Radomljah že šesto leto zapored aktivno sodeluje v TVU. Koordinatorka 

projekta na šoli je Nataša Lenarčič, učiteljica razrednega pouka. 

Logotipi za k naslovnici so tukaj:    https://tvu.acs.si/sl/gradivo/ 

 

Vsebine letošnjih dogodkov so: 

1. Učenje z uporabo digitalne tehnologije 

Gre za učno delavnico, namenjeno mladim, ki spodbuja k učenju z uporabo digitalne 

tehnologije (digitalna preobrazba družbe). Učenci bodo usvajali učne cilje in preverjali 

znanje z uporabo telefonov in aplikacij (Action Bound, Kahoot). V okviru vsebine Učenje je 

življenje, učenci usvojijo samoregulativne veščine v okviru katerih si znajo postaviti cilje, 

načrtovati pot do cilja, sooblikovati merila uspešnosti (pričakovane dosežke) in narediti 

samopresojo.  

 

2. Beremo skupaj – za znanje in zabavo 
Gre za kulturno – izobraževalno delavnico v okviru vsebine Učenje je življenje in 
medgeneracijskega povezovanja, ko starejši učenci (6., 8. in 9-šolci) v času pouka učijo 
mlajše učence branja, računanja, uporabe računalnika. Mlajši pa se starejšim predstavijo s 
svojimi bralnimi veščinami. Povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje omogoča 
krepitev vezi med mladimi in spodbuja k zabavnemu učenju. 
 
3.  Recitali otroške poezije in proze 

Gre za kulturno - glasbeno prireditev, v kateri bodo otroci pripravljali ustvarjalno 

dogajanje in izdelke ob poslušanju in igranju na različne instrumente ter se z nastopom 

predstavili staršem, starim staršem in sorodnikom. Slednji bodo aktivno vključeni v 

različne dejavnosti, kjer bodo predstavili tudi svoja znanja in veščine (igranje na 

inštrumente, izdelovanje piščali ...). 
 

4. Čebelice gremo naprej 
Gre za družabno - kulturno prireditev. Namenjena je učencem tretjega razreda, njihovim 
staršem, starim staršem in sorodnikom. Učenci se bodo najprej predstavili s plesno 

https://tvu.acs.si/sl/gradivo/


kulturnim nastopom in dramsko igro Čebelice gremo naprej. Nato pa se bodo udeleženci 

medgeneracijsko povezovali preko različnih socialnih iger. 

 

5. Spoznajmo Kamnik skozi oči kulture in preteklosti 
Gre za kulturno zgodovinski dogodek, na katerem gre za medgeneracijsko povezovanje 
otrok in odraslih. Z vlakom skupaj odpotujejo iz Radomelj do Kamnika, kjer obiščejo muzej 
in grad Zaprice, se preko zgodbe povežejo s preteklostjo in spoznajo način razmišljanja 
nekoč. Namen dogodka je razvijati kulturno zavest in ohranjati dele naše preteklosti žive 
tudi danes.  

Zapisala: Nataša Lenarčič 

 


