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STOPIMO SKUPAJ, BODIMO SKUPAJ  
 

Predstavitev in eksperimentalna izvedba ECIL, programa spletnega 
usposabljanja za  omogočanje medgeneracijskega učenja in sodelovanja  

 
Ljubljana, sobota 30. avgust 2014 

 

Upravljanje z medgeneracijskimi odnosi na različnih ravneh družbe in v različnih 
kontekstih je danes eno večjih vprašanj evropske družbe. Odnosi med generacijami 
so tako pogosto predmet  družbenih, političnih, kulturnih in strokovnih pričakovanj, 
manj pogostna pa je razprava o tem, kako povečati razumevanje značilnosti 
generacij in njihovih zmožnosti. Manj je znanja in spretnosti, ki jih potrebujemo za 
uspešno združevanje in sodelovanje generacij v lokalni skupnosti ali na delovnem 
mestu.  

Partnerske organizacije v projektu ECIL, ki je deležen podpore Evropske komisije v 
okviru programa Leonardo da Vinci in  progama Vseživljenjsko učenje, so se več kot 
dve leti poglabljale v vprašanja medgeneracijskega učenja in sodelovanja. V 
Sloveniji smo začetni program sklada Beth Johnson zelo preoblikovali. Dodali smo 
lastno znanje s področja skupnostnega izobraževanja, projektnega vodenja, 
identitete na delovnem mestu, dodali smo lastne primere medgeneracijskega 
sodelovanja, in program »iz oči v oči« spremenili v program izobraževanja po spletu, 
dodali obsežno knjižnico virov itd.  

Program je sedaj v eksperimentalni fazi. Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja, 
zdaj, ko smo nazadnje le odkrili, da so mladi in starejši v potrošniški družbi v 
podobni situaciji in da je sodelovanje med njimi neizogibno potrebno, zdaj,  ko se je 
medgeneracijsko učenje uvrstilo med bistvena področja, ki jih podpirata nacionalna 
in evropska politika. 



Cilji:                                                                                                                                                                 
- povečati razumevanje značilnosti generacij,                                                                                                                                            
- razpravljati o medgeneracijskem učenju na različnih področjih življenja,                                                                                                                                                                    
- predstaviti progam Stopimo skupaj, bodimo skupaj    

Za koga:  za izobraževalce odraslih, mentorje na UTŽO, socialne delavce, sodelavce 
nevladnih organizacij.  

Kje: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, Poljanska cesta 6,  
prvo nadstropje desno, računalniška predavalnica. 

Kdaj: sobota, 30. avgust 2014 ob 9.45 uri. 

Kotizacija: Kotizacije ni. 

Prijava: rok za prijavo je kratek, do 28. avgusta  2014 z izpolnjeno prijavnico in  
povratno pošto na naslov:  

Kako do nas: Z železniške ali avtobusne postaje z mestnim avtobusom št. 2 do 
tržnice ali peš po Resljevi cesti in preko Zmajskega mostu do Poljanske ceste 6. 

 

P R O G R A M 

  9.45  Registracija udeležencev 

  9.45-10.30 Dušana Findeisen: Generacije, medgeneracijski 
 odnosi in učenje  

10.30-11.00 Tamara Jare: Predstavitev projekta, sestave in ciljev 
on-line programa 

11.00- 11.20 O D M O R 

11.20- 14.00 Robi Mlakar: Moodle in delo s programom 

14.00-14.30 O D M O R  za kosilo 

14.30- 15.00 Dušana Findeisen, Tamara Jare, Robi Mlakar: 
Zbiranje vtisov 

 


