
 

 

11. TJEDAN 
CJELOŽIVOTNOG UČENJA 

od 2. listopada do 8. listopada 
 

Rijeka, 16.lipnja 2017. 

Poštovani, 

veseli nas što će se i ove godine održati Tjedan cjeloživotnog učenja te Vas ovim putem  
pozivamo da se Vašim aktivnostima ponovno uključite u ovu jedinstvenu nacionalnu 
kampanju. Zahvaljujemo Vam na doprinosu i podršci kojom ste dosadašnjih godina 
pridonijeli uspjehu TCU-a i na taj način postali dio te  važne obrazovne kampanje.  

Ponosni smo na činjenicu da su brojne i raznovrsne aktivnosti koje smo ostvarili tijekom 
proteklih godina izdvojili Primorsko-goransku županiju kao jednu od najuspješnijih 
županija u organizaciji TCU-a. Veliki uspjeh je postignut i u Istarskoj županiji koja je 
prepoznala vrijednost ove važne kampanje i aktivno sudjelovala u obilježavanju dosadašnjih 
Tjedana. Narodno učilište je prošle godine postalo regionalnim koordinatorom i za Ličko-
senjsku županiju koja je brojnim aktivnostima također vrlo uspješno sudjelovala u 
događanjima TCU-a i pokazala visoku motiviranost za suradnju tijekom kampanje. Ovako 
dobri rezultati su nam poticaj da budemo još bolji i da pokušamo motivirati sve one koji se 
nisu do sada uključili da sudjeluju na ovogodišnjem Tjednu i na taj način zajedno 
podignemo svijest o važnosti učenja i obrazovanja. 

Ovogodišnji 11. po redu Tjedan cjeloživotnog učenja će se održati od 2. listopada do 8. 
listopada 2017. godine. Nadamo se da ćete se i ove godine pridružiti programu Tjedna te 
sudjelovati u promoviranju važnosti cjeloživotnog učenja. Zahvaljujući zajedničkom 
postignuću i uspjehu svih dosadašnjih Tjedana cjeloživotnog učenja, povećana su i sredstva 
za promidžbu, pa će ovogodišnje aktivnosti dobiti veću medijsku pozornost radija, televizije i 
novina i prostor za praćenje događaja. 

Na sljedećem linku možete pogledati brošuru Agencije za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih www.cjelozivotno-ucenje.hr na kojoj su detaljno i slikovito prikazana 
dosadašnja događanja. Pozivamo Vas stoga da se svojim aktivnostima priključite i 
ovogodišnjem Tjednu. Molimo Vas da svoju namjeru sudjelovanja potvrdite do 15. srpnja 
kako bismo vas uključili u program zajedničkih aktivnosti u 11. Tjednu cjeloživotnog 
učenja. Osoba za kontakt i prijave: Željka Ljubičić, tel. 051/686-565, mob. 091 2212-271, 
fax. 051/334-987, e-mail: zeljka.ljubicic@nar-uciliste.hr. 

S poštovanjem 

 Regionalni koordinator    

     Heni Strčić, dipl. oec.  


