
 

Moji / naši študenti v učnem pogovoru 

 

Kdo ali kaj trka na duri?  

Vpis v 29. študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje. Odpira se 

celostno zasnovana smer računalništva. 

 

Od 1. do 15. septembra, od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00,  vas na Poljanski 

cesti 6, na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, kjer poteka vpis v 

študijske programe, pričakujejo svetovalci. Programov je več kot 45, študijskih 

skupin je nad 300. Potekajo pa pod vodstvom mentorjev in mentoric, ki se za to 

delo posebej usposabljajo. Lansko leto je bila udeležba v izobraževanju v tej 

nevladni ustanovi več kot 4700, izobraževalo pa se je več kot 3800 posameznikov.  

 

Je nekaj posebnega, je blizu življenju, vrača nam optimizem  in nas varuje 

 

Nazadnje smo se srečali na »tomato party«. Paradižniki so dozoreli in moji študenti 

so v tem našli dober razlog, da se srečajo in z menoj, njihovo mentorico, skujejo 

načrte za prihajajoče študijsko leto za konverzacijski študijski krožek angleškega 

jezika. Kaj bodo v prihodnje naše teme? Kaj danes pomeni prijateljstvo? Kako 

mlade nezavedno socializiramo za moške ali ženske socialne vloge? Pogovarjali se 

bomo o potrošniški družbi in  o tem, kako je nastala, o »romantiki« trošenja. 

Spoznavali bomo poglede na telo skozi zgodovino...  S  študenti se bom 

pogovarjala tudi o temah, ki se mi odpirajo na številnih konferencah o starosti in o 

položaju starejših. Še več; sredi krize dajeta  učna skupnost in univerza varnost in 

omogočata medsebojno pomoč.  Ko ni več delovnega mesta, je za psihološko in 



ekonomsko ravnotežje pomembno, da nekam spadamo. Imamo družino, 

prijatelje, vrstnike, učne skupnosti, kjer skupaj iščemo rešitve in jih tudi najdemo.  

 

Več kot petinštirideset študijskih programov ustreza raznolikim potrebam  

 

Poleg angleškega jezika na različnih zahtevnostnih stopnjah je tu še 44 drugih 

programov. Jeziki kot so francoski, italijanski, kitajski, nemški, ruski in španski 

jezik. Pa veliko družboslovnih in humanističnih programov.  Pa tistih, ki so 

problemsko naravnani, da bi nam bilo v življenju laže. Pametno z denarjem. 

Matematika in svet okrog nas. Moji starši so stari. Babica in dedek za današnje 

čase in Družine in kako v njih živimo sta programa, ki nas vodita skozi psihološke in 

druge čeri družinskega življenja, prav tako programa Medsebojni odnosi in 

Psihologija.  

 

Ne le s knjigo, tudi z rokami in s prostovoljnim delom se lahko učimo 

 

Nekaj programov je takšnih, da se je moč ob teoriji učiti tudi z rokami. Kaligrafija 

oziroma lepopisje, program, ki smo ga poimenovali Človek in njegove pisave, je že 

takšen. Ob zvokih  spremljajočih gregorijanskih spevov roka kar sama zdrsi po 

papirju. Človek se umiri v družbi z vrstniki, ki opravljajo isto dejavnost. Tudi 

slikarstvo in restavratorstvo ali pa keramika - pod vodstvom priznane umetnice - 

so takšni programi. Občasno se naši študenti učijo tudi piskroveštva, starih obrti, 

pa postavljanja talnih mozaikov in še česa. Univerza organizira tudi izobraževanje  

za prostovoljne kulturne mediatorje - kot jih imenujemo - v muzejih, bolnišnici, v 

Botaničnem vrtu Ljubljana. 

 

Novi programi in učenje, ne zgolj informativno spoznavanje računalništva  

 

Trgi, ulice, stavbe okoli nas. Pod vodstvom arh. Mete Kutin boste »brali» urbani 

prostor z višine in pridobivali znanje, ki ga boste lahko, če boste tako hoteli, 

uporabili  v delu  kot vodniki.  Pravo na vsakem koraku bo pokazalo, da vstopamo 

v pravna razmerja povsod, tudi ko stopimo na avtobus... Računalniški programi  



Prvi koraki v računalništvu in Na valovih socialnih omrežij bodo poglobljeni. Nastali 

so posebej za starejše, ki se bolj malo družijo z računalnikom.  Nekaj ur, sprehod z 

miško in po tipkovnici je lahko zabavno, a pri najboljši volji ne prinese rezultatov. 

«Z računalnikom in računalniškimi aplikacijami (uporabnimi programi) je treba 

živeti«, ob tem pa se družiti z vrstniki pravi mladi mentor diplomirani medijski 

komunikolog Robi Mlakar. 

 

Informacije: o1 433 20 90, univerza-3@guest.arnes.si,   www.univerza3.si                                                 
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