
Predstavnike univerz za tretje življenjsko obdobje in člane Sveta mreže 

v sodelovanju z UTŽO Brda vabimo na  
 

strokovni posvet  
 

UČLJIVOST STAREJŠIH IN SODOBNE METODE 

IZOBRAŽEVANJA 
 

in  
 

20. RAZŠIRJENO SEJO SVETA MREŽE 

SLOVENSKE UTŽO 
 

17. maj 2016 ob 10.00 uri 

Vila Vipolže  

Vipolže 29, 5212 Dobrovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vabimo univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) in člane Sveta mreže, da se ob zaključku 

študijskega leta 2015/16 udeležite STROKOVNEGA POSVETA in 20. SEJE SVETA  MREŽE 

Slovenske UTŽO.  

 
Novo znanje nam daje novo moč in vrednost ter krepi naše delovanje. Izobraževanje starejših je 

kompleksen pojav in ga šele odkrivamo. Na strokovnem posvetu bo naš gost prof. dr. Marko 

Radovan predstavil nove ugotovitve o učljivosti starejših in sodobnih metodah izobraževanja. Prof. 

dr. Ana Krajnc bo predstavila rezultate raziskave mreže v letu 2015 in kaj v naših študijskih krožkih 

povečuje učljivost. 

 

 

PRIČAKUJEMO, DA NAS BODO ŽE PRIČAKALE PRVE ČEŠNJE. 

VLJUDNO VABLJENI IN NASVIDENJE V GORIŠKIH BRDIH! 

 



Program: 

Prijave:  
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na e-naslov:  

masa.bizovicar@guest.arnes.si 

 

 

 
Strokovni posvet mreže Slovenske UTŽO 

 

  9.30 – 10.00 Prihod, registracija udeležencev in kava 

10.00 – 10.15 
Pozdrav in predstavitev UTŽO Brda  

Duška Prinčič Domenis, predsednica UTŽO Brda 

10.15 – 10.30 Pozdrav predstavnika Občine Brda 

  10.30 – 12.00 
Učljivost starejših in sodobne metode v izobraževanju, predavanje in diskusija 

Prof. dr. Marko Radovan, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, FF v Ljubljani 

12.00 – 12.20 

Raziskava o učni klimi v študijskih krožkih in učljivosti v mreži Slovenska 

UTŽO 

Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska UTŽO  

12.20 – 12.50 Razprava 

12.50 – 13.30 Odmor s pogostitvijo 
  

20. seja Sveta mreže 
 

13.30 – 16.00 

 

1. Pregled in odobritev zapisnika zadnje seje 
 

2. Sprejem novih članic mreže (UTŽO Rakičan, Laško, Log-Dragomer) in   

    pridruženo članstvo (FF Univerze v Mariboru) ter dopolnitev pravilnika 
 

3. Nove rešitve in prizadevanja skupine za zagovorništvo pri Svetu mreže 

    Mirjam Bevc Peressutti, vodja skupine 
 

4. Tekoče zadeve 

- Usposabljanje mentorjev za e-upravo (brezplačno) 

- Izobraževalni program Znanje za varno vožnjo in udeležbo v prometu     

  v sodelovanju z Agencijo RS za varnost prometa (brezplačno) 

- Razpis MIZŠ za izobraževanje odraslih, financiranje UTŽO 

- Sodelovanje članic mreže pri E-novicah in na spletni strani Slovenske UTŽO 
 

5. Sprejem ukrepov za nadaljnji razvoj mreže in razprava 

- Podatki in analiza stanja mreže 2015/16 

- Namen in pomen letnih evalvacijskih srečanj z mentorji in animatorji 

- Razvoj programov na področju digitalizacije, tehnike in naravoslovja 

- Članarina mreže 

6. Razno 

Po zaključeni seji panoramska vožnja proti domu, spotoma ogled gradu 

Dobrovo in Šmartnega. 


