
 

 

 

 

                                                                                   

VABILO K SOUSTVARJANJU 25. TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj bo tudi letos območni koordinator aktivnosti v 

sklopu projekta Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). 

Jubilejni, 25. TVU bomo tokrat izvajali v jeseni, od 4. septembra do 9. oktobra 2020. 

Sodelovanje v TVU je odlična priložnost, da svojo dejavnost promovirate in se predstavite 

širši javnosti. V TVU lahko vključite predstavitvene, izobraževalne, informativno-svetovalne, 

družabne ali kulturne aktivnosti, ki so za udeležence TVU brezplačne.  

Pri organizaciji svojih aktivnosti lahko sledite tudi kateri od letošnjih skupnih akcij TVU: 

 Digitalna preobrazba družbe 
 Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje 
 Migracije in izzivi večkulturnosti 
 Trajnostni razvoj – lokalno in globalno! 
 Učim se, torej sem! 
 Dan za kakovost 
 Beremo skupaj – za znanje in zabavo! 
 Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo, ohranimo! 

Predlagane teme niso zavezujoče. Pri ustvarjanju dogodkov in aktivnosti TVU si lahko 

določite svoje vodilne teme, ki bodo prilagojene vam in okoliščinam v katerih delujete. 

ZIK Črnomelj bo tudi letos poskrbel za koordinacijo in promocijo projekta. Za organizacijo 

in izvedbo vaših aktivnosti poskrbite sami. Aktivnosti lahko izpeljete tudi v prostorih ZIK-a, 

brezplačno. 

ZIK Črnomelj bo ponovno pripravil skupni koledar prireditev, ki bo v elektronski obliki 

objavljen na spletnih straneh Andragoškega centra Slovenije, ZIK Črnomelj ter v medijih. Ob 

jubileju bomo projekt TVU otvorili s krajšo prireditvijo 4. septembra. 

Vabimo vas, da se nam pridružite pri soustvarjanju in praznovanju že 25. TVU.  

Vaše sodelovanje potrdite tako, da s klikom na povezavo v preglednico vnesete 

načrtovane dogodke: vpis dogodkov TVU 2020.  

Prosimo vas, da sodelovanje potrdite najkasneje do 16. julija 2020. 

Za morebitna vprašanja in dodatne informacije vam je na voljo koordinatorica projekta,  

Mojca Frankovič, telefon: 07 30 61 385, e-naslov: mojca.frankovic@zik-crnomelj.si. 

 

VESELIMO SE SOUSTVARJANJA 25. TVU Z VAMI! 

Črnomelj, 3. 7. 2020 

 

Mojca Frankovič                  mag. Nada Žagar 

koordinatorica projekta       direktorica                          

https://tvu25.acs.si/akcije2020/digitalna-preobrazba/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/starajoca-druzba-medgeneracijsko-povezovanje/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/migracije-izzivi-veckulturnosti/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/trajnostni-razvoj/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/ucim-se-torej-sem/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/dan-za-kakovost/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/beremo-skupaj/
https://tvu25.acs.si/akcije2020/kulturna-dediscina/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UX6b_GuIaBzC6cYk81L07A3uT0MqbdFdIdYV0JtlWQ/edit%23gid=0
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