
TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2022 

 

V letošnjem šolskem letu se pridružujemo projektu Tedni vseživljenjskega učenja. 

Potekal bo od 9. maja do 12. junija 2022.  

Pripravljamo naslednje dogodke:  
 

Naslov in opis Čas in kraj Vodja/sodelujoči Opombe 

Bazar oblačil in igrač 
 

Bazar oblačil, ki jih bodo 

prinesli učitelji. Našo 

ekološko ozaveščenost 

bomo razširili tudi na 

izmenjavo igrač, saj se 

nam pogosto valijo v 

kakšnem kotu. 

3. 5. do 31. 5. 2022 

 

Osnovna šola Kozara 

Nova Gorica 

Ana Leban 

Dominko/Jelena 

Komel 

Dogodek je namenjen 

učencem in 

zaposlenim. 

»To je moja šola« 
 

Povezovanje učencev 6. 
razredov OŠ Kozara 
Nova Gorica in OŠ 
Lucijana Bratkoviča 

Bratuša Renče s 
snemanjem kratkih 

predstavitvenih 
videoposnetkov. 

15. 5. do 12. 6. 2022 

 

Osnovna šola Kozara 

Nova Gorica 

 

Osnovna šola Lucijana 

Bratkoviča Bratuša 

Renče 

 

Tjaša Tomažič/ Anita 

Zelić, Goran Sivec 

 

Dogodek je namenjen 

učencem 6 razredov. 

»Lahko branje: 
Mavrična ribica, na 

pomoč!« 
 

V aktivnosti bodo 

sodelovali učenci 1. do 5. 

razreda OŠ PP NIS. 

Skupaj z učenci bomo 

prebrali besedilo, ki je 

pretvorjeno v lahko 

branje in prilagojeno za 

učence s posebnimi 

potrebami. Pogovorili se 

bomo o drugačnosti. 

Knjigo likovno poustvari 

in predstavili 

improvizacijski skupini 

15. 5. do 12. 6. 2022 

 

Osnovna šola Kozara 

Nova Gorica 

 

Goriška knjižnica 

Franceta Bevka 

Kristina Perić 

Dogodek je namenjen 

učencem 1. do 5. 

razreda OŠ PP NIS in 

članom 

improvizacijske 

skupine Librilliamo. 



Librilliamo (iz Italije). 

Učence bomo ob branju, 

poustvarjanju in 

predstavitvi spodbujali k 

spoznavanju različnosti. 

»(M)učim se?« 
 

Delavnica je namenjena 
spodbujanju 

samostojnega učenja in 
dela doma. Učenci 6. 

razredov bodo spoznali 
različne načine bolj 

učinkovitega učenja. 

18. 5. 2022 ob 12.30 

19. 5. 2022 ob 12.30 

 

Osnovna šola Alojza 

Gradnika Dobrovo 

Lara Miklavc 
Dogodek je namenjen 

učencem 6. razredov. 

Delavnice za 
socialno 

vključevanje 
 

Pet delavnic z različnimi 
aktivnostmi za otroke v 

oddelku vrtca z 
namenom socialnega 
vključevanja otroka s 
posebnimi potrebami. 

19. 5. 2022 ob 10.00 

26. 5. 2022 ob 10.00 

2. 6. 2022 ob 10.00 

9. 6. 2022 ob 10.00 

12. 6. 2022 ob 10.00 

 

Vrtec Nova Gorica, 

enota Čriček 

Katja Mlakar 
Dogodek je namenjen 

otrokom v oddelku. 

Delavnica 
sproščanja 

 
Delavnica vodene 

vizualizacije za 
zaposlene na Osnovni 

šoli Kozara Nova Gorica. 

24. 5. 2022 ob 14.00 

 

Osnovna šola Kozara 

Nova Gorica 

 

Vikica Ladinik 
Dogodek je namenjen 

zaposlenim. 

»(M)učim se?« 
 

Delavnica na temo 
prevzemanja 

odgovornosti za lastno 
učenje in razvijanje 

samostojnosti v prehodu 
iz osnovne v srednjo šolo 
– za učence 9. razreda. 

25. 5. 2022 ob 12.30 

1. 6. 2022 ob 12.30 

4. 6. 2022 ob 12.30 

6. 6 .2022 ob 12.30 

 

Osnovna šola Alojza 

Gradnika Dobrovo 

Lara Miklavc 
Dogodek je namenjen 

učencem 9. razredov. 

Dokumentarni film 
Pustite nam ta svet 

 
Ogled dokumentarnega 
filma, ki je nastal ob 60 

let organiziranega 
izobraževanja otrok in 

mladostnikov s 
posebnimi potrebami na 
Goriškem, z nagovorom 

avtoric. 

26. 5. 2022 ob 18.00 

 

Goriška knjižnica 

Franceta Bevka 

Erika Perić, 
Dolores Rijavec 

Strosar/ 
Irena Marinič, Goriška 

knjižnica Franceta 
Bevka 

Dogodek je odprt za 

javnost. 

 

Napovednik dogodkov 

Goriške knjižnice 

Franceta Bevka 

»Postani 
prostovoljec na OŠ 

Kozara« 
 

Delavnica za 
zainteresirane 

posameznike in skupine 
s predstavitvijo OŠ 

Kozara Nova Gorica in 
prednosti, ki jih prinaša 

prostovoljno delo. 

2. 6. 2022 ob 15.30 

 

Osnovna šola Kozara 

Nova Gorica 

Irena Marinič/ CSD 
Nova Gorica 

Dogodek je odprt za 

javnost. 

 

https://www.gkfb.si/images/napovednik/2022/napovednik_2022-05.pdf
https://www.gkfb.si/images/napovednik/2022/napovednik_2022-05.pdf
https://www.gkfb.si/images/napovednik/2022/napovednik_2022-05.pdf


Vljudno vabljeni k udeležbi na dogodkih in spremljanju dogajanja na spletni strani. 

Irena Marinič,  

koordinatorka projekta TVU 2022 na Osnovni šoli Kozara Nova Gorica 

 

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. 

Več na: https://tvu.acs.si/ 

 

 

https://tvu.acs.si/

