
 
 
 
 

V okviru projekta Krepitev mreže NVO izobraževanja starejših Vas vabimo na 
vsebinsko srečanje 

 

 
 
 

Kulturna dediščina  
v izobraževanju in prostovoljstvu starejših 

 
Predstavitev nabora programov  

s področja kulturne dediščine in ustne zgodovine 
 
 
 

 

v torek, 5. aprila 2011  

ob 10.00 uri  

v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana 

 

 

 
 
Zakaj in za koga 
 

Na srečanju bomo predstavili kulturno dediščino kot vir vseživljenjskega učenja. Predstavila se 

nam bo mreža organizacij in prostovoljcev za obnovo kulturne dediščine. Spoznali bomo dobre 

prakse raziskovanja in spoznavanja kulturne dediščine in prostovoljstva, seznanili vas bomo z 

metodo življenjske zgodbe in biografskega učenja ter s programom ustne zgodovine. V zaključku 

pa bomo skupaj razmišljali o vpeljavi novih oblik prostovoljstva in kulturne dediščine v delo 

nevladnih organizacij s področja izobraževanja starejših. 

 

Na srečanje vabimo vodje, organizatorje in mentorje izobraževanja starejših v nevladnih 

organizacijah ter vse, ki potrebujejo tovrstna znanja. Srečanje spodbuja krepitev mreže, 

sodelovanje in povezovanje nevladnih organizacij s področja izobraževanja starejših, s 

poudarkom na trajnostnem delovanju vsebinske mreže. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Program 

 

10.00 – 10.15 Prof. dr. Ana Krajnc, UTŽO Ljubljana: 

Uvodni nagovor in predstavitev projekta 

  

10.15 – 11.00 Lili Mahne, Notranjski ekološki center Cerknica: 

Raziskovanje kulturne dediščine in predstavitev mreže 

prostovoljcev 

  

11.00 – 11.30 Andreja Smolič, UTŽO Grosuplje: 

Obudimo kulturno dediščino: raziskovanja kapelic za vpis v 

register kulturne dediščine in starejši prostovoljni turistični 

vodiči, predstavitev primerov dobre prakse 

  

11.30 – 12.00  Odmor 

  

12.00 – 12.45 Doc. dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani: 

Pripovedovanje zgodb, biografsko učenje in program ustne 

zgodovine 

  

12.45 -13.15  Doc. dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani: 

Metoda življenjske zgodbe, delavnica 

  

13.15 – 14.00 Kako naprej, predstavitev akcijskega načrta, diskusija 

 

 

 

Oseba za stik in prijave 

 
Prosimo, da svojo udeležbo na srečanju potrdite Aleksandri Radojc, Slovenska univerza za 

tretje življenjsko obdobje, na telefonsko številko 01/427 27 90 ali po e-pošti na naslov 

a.radojc@siol.net  

 

 
 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in 

administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 

socialnega dialoga. 
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