
 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 

 

 

 

 

Starejši v družbi znanja  
 

Izobraževanje starejših kot pomemben del vseživljenjskega 
izobraževanja  

 
Strokovni posvet nacionalnih združenj na področju izobraževanja  

odraslih in starejših 
 

Sreda, 28. november 2012 
 

Poljanska cesta 6, Ljubljana 
Dvorana, pritličje levo 

 

 
Staranje družbe je pridobitev razvoja in ne spodrsljaj v razvoju družbe. V starajoči se 
družbi je vedno več ljudi z bogatimi osebnimi in strokovnimi izkušnjami in znanjem. 
Staranje družbe je pridobitev, če s podaljšano starostjo po upokojitvi nekaj naredimo, ji 
damo novo podobo dejavne starosti, razvijemo medgeneracijski dialog in omogočimo 
ljudem, da tudi v zadnjih 40-ih letih življenja z novim znanjem sledijo spremembam v 
družbenem razvoju, obvladujejo svoje življenje in manj obremenjujejo mlajše in srednje 
generacije. V tem odkrijemo velik smisel in družbeni pomen izobraževanja starejših.  
 
Na strokovnem posvetu Starejši v družbi znanja bodo predstavniki različnih združenj 
predstavili svoje dosedanje izkustvo, poglede in možnosti za nadaljnji razvoj 
izobraževanja starejših v svojih organizacijah. Predstavili bodo obstoječe oblike, vsebine 
in metode izobraževanja starejših, cilje in potrebe, ki jih z izobraževanjem pokrivajo. Tako 
bomo dobili večji uvid in pregled nad izobraževanjem starejših v slovenskem prostoru.  
 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je nosilna nacionalna mreža za 
izobraževanje starejših. Čutimo odgovornost, da spremljamo in podpiramo razvoj in nove 
pojavne oblike izobraževanja starejših v slovenskem okolju. Pomembno je, da odkrijemo 
različno tipologijo in nosilce izobraževanja starejših. Na posvetu bomo spoznali, katere  
vrste programov izobraževanja starejših že potekajo in katere nove oblike so se v Sloveniji 
razvile in omogočili dialog med nosilci ter prepoznavanje in bolj jasno opredelitev različnih 
tipov izobraževanja. 

 
 

Zahvaljujemo se Ministrstvu za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport RS za sofinanciranje strokovnega posveta. 

 



 
Program 
 

8.45 -   9.00 Sprejem obiskovalcev 

  

9.00 -   9.10 Uvodni nagovor 
Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

  

9.10 -   9.25  Od začetkov do današnjega razcveta izobraževanja starejših. 
Razvoj in tipologija izobraževanja starejših 
Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 

  

9.25 -  9.45 Je kontinuirano izobraževanje starejših prostočasna dejavnost?  

Doc. dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje 

  

9.45 - 10.05 Izobraževanje starejših za uporabo novih medijev  

Lada Zei, Zveza društev upokojencev Slovenije 
  

10.05 - 10.20                 Karierno izobraževanje ljudi v poznejših letih 
Mag. Marija Turnšek Mikačić, Združenje izobraževalnih organizacij 
Slovenije  

  

10.20 - 10.35 Dediščinske skupnosti in medgeneracijsko učenje 
Lili Mahne, Slovenska mreža NVO za interpretacijo naravne in kulturne 
dediščine 

  

10.35 - 11.00 Diskusija 
  

11.10 - 11.30 O  d  m  o  r 
  

11.30 - 12.00 Iz prakse - znanje starejših za lokalni razvoj 

Alijana Šantej, Alenka Steindl, Katja Logar, Marko Živec, Franc Hrovatin, 
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 

  

12.00 - 12.15 Izobraževanje starejših odraslih na ljudskih univerza 

Patricija Pavlič, Zveza ljudskih univerz Slovenije 
  

12.15 - 12.45 Izobraževanje starejših, medgeneracijsko učenje in sodelovanje v 

skupnosti 

Prof. dr. Sonja Kump, Izr. prof. Sabina Jelenc Krašovec, Oddelek za 
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani 

  

12.45 - 13.30 Diskusija, sklepne misli in zaključek posveta 
  

13.30 - 14.00 Druženje ob pogostitvi   

 

 

Posvet bo moderirala Edita Marija Černelč, prof. nemščine in italijanščine, 

študentka Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.  

 
 


