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Vas vabita na konferenco  

 
 

Predstavitev sodelovanja nevladne organizacije z gospodarstvom  
 

15. september 2011 ob 10.00 uri  

Narodni muzej Slovenije – Metelkova (vhod z muzejske ploščadi) 

Maistrova 1, Ljubljana  

 
Medsebojno učenje 
 

Potrebe po znanju dandanes prekašajo zmožnosti tradicionalnih izobraževalnih ustanov, podjetij, občin in 

države – nastaja polje nove strokovne prakse, uvajajo se novi modeli učenja in izobraževanja. Pri 

medsebojnem učenju v dvoje si namesto predmetov podarimo znanje, tisto, ki ga potrebujemo. Vsak nekaj 

zna in to lahko nauči drugega. Učenje je ena najbolj osebnih zadev, učeči lahko napreduje hitro, če ima ob 

sebi mentorja, ki se ravna po njegovih vzgibih, tesno sledi napredovanju v znanju in upošteva razmere, v 

katerih delujeta. Tako se učenje v dvoje odvija brez formalnosti, v sproščenem ozračju in okolju, kjer ljudje 

delajo, živijo in se združujejo v svojih prizadevanjih. Znanje kroži in veča kvaliteto dela in življenja, daje nove 

zamisli in rešitve za probleme. 

 
Znaš, nauči drugega 
 

Koncept in model medsebojnega darovanja znanja Znaš, nauči drugega smo v mreži univerz za tretje 

življenjsko obdobje leta 2009 udejanjili kot gibanje prostovoljnega učenja računalništva starejših v dvoje. 

Razvijamo ga v sodelovanju s podjetjem S&T Slovenija, ki model prenaša tudi v gospodarstvo. Tako v 

družbeno dobro sodelujeta podjetje in nevladna organizacija ter ustvarjata širok prostor za medsebojno 

učenje. Učenje v dvojicah se je potrdilo kot ena najbolj učinkovitih oblik učenja. Vlogi mentorja in študenta 

sta lahko izmenični. Spontano učenje v dvojicah se pri delu in v drugih življenjskih situacijah zaradi vse 

večjih potreb po znanju pojavlja vse pogosteje.  

 

Nastajajoča praksa vrača prva spoznanja in izkušnje, ki jih bodo dosedanji mentorji in študentje predstavili v 

prvem delu konference. V nadaljevanju bomo na okrogli mizi Podarimo si znanje razmišljali o potrebah in 

možnostih razvijanja tovrstnega prenosa znanja, vključevanja starejših v informacijsko družbo in 

sodelovanja nevladnih organizacij in gospodarstva. 

 

Cilji 
 

 spoznati naravo in organiziranost gibanja Znaš, nauči drugega 

 prepoznati stanje in potrebe po računalniški pismenosti starejših 

 predstaviti primer dobre prakse in možnosti sodelovanja nevladne organizacije in gospodarstva ter 
koncepta naložbene filantropije 

 

  

  
 



Program  
 

9.45 – 10.00 Registracija udeležencev 

  

10.00 – 10.20 Znaš, nauči drugega 
 

Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) 
  

10.20 - 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje mentorjev in študentov 

Sodelovanje nevladne organizacije in podjetja  
 

 

Maša Bizovičar, vodja projekta, Slovenska UTŽO  

Teja Breznik Alfirev, dir. sektorja za korp. komuniciranje in razvoj kadrov, S&T Sloveniija 

Zlata Ramovš in Nevenka Mandič, mentorici prostovoljki, DU Škofja Loka  

Alenka Hitti, Borut Lipovec in Olga Pemič, mentorja prostovoljca in študentka, UTŽO 

Ljubljana  

Nataša Dremelj, strokovni sodelavec za razvoj kadrov in Matej Saksida, svetovalec za 

varnost informacij, S&T Slovenija 

  

11.00 – 11.10 Odmor  

  

11.10 – 12.15 
 

    Vodi:  

 

 

 

 

  

Okrogla miza Podarimo si znanje 
 

Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska UTŽO 

Ema Perme, vodja sektorja za izobraževanja odraslih, Ministrstvo za šolstvo in šport 

Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija 

Mag. Marko Papid, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  

Jana Mlakar Adamič, muzejska svetovalka, Zasavski muzej Trbovlje   

Doc. dr. Dušana Findeisen, Slovenska UTŽO 
  

12.15 - 12.30 Podelitev S&T donacije mreži nevladnih organizacij Slovenske UTŽO 
 

Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija 
  

12.30 -13.00 Zaključek s pogostitvijo 

 

 
Oseba za stik in prijave 

 

Prosimo, da svojo udeležbo na srečanju potrdite do 12. septembra Aleksandri Radojc, Slovenska univerza za 

tretje življenjsko obdobje, na telefonsko številko 01/427 27 90 ali na e-naslov a.radojc@siol.net.  

Udeležba na konferenci je brezplačna. 

 

 

 

 
 

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. 

mailto:a.radojc@siol.net

