
1 

 

 

 
 

 
NOVICE U3 – AVGUST 2017 
 

Univerza za tretje življenjsko obdobje 33 let 

 

 
Družba se spreminja, zato velja iskati, kar je novo, iti dlje, iti drugam,  

a to ni povsem preprosto, saj čez čas nastane stereotip novega.  
Roland Barthes 

 
 

BOSTE KMALU ODLOŽILI POKLICNO DELO? 

STE STAREJŠI IN DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI? 

STE UPOKOJENI? 

 
SI ŽELITE … 
 
BOLJE RAZUMETI SEBE IN DRUGE? 

BOLJE IN GLOBLJE RAZUMETI DOGAJANJA OKROG SEBE? 

UTRDITI STARA IN RAZVITI NOVA ZANIMANJA? 

UŽIVATI UPOŠTEVANJE IN SPOŠTOVANJE DRUGIH? 

BITI ZANIMIVI SOGOVORNIKI IN SVETOVALCI?  

UČITI SE  Z RADOSTJO V PRIJATELJSKI SKUPINI? 

PRIDOBITI NOVO ZNANJE ZA DELO, MORDA TUDI NOVO POKLICNO POT? 

BITI BOLJŠI OČE, MATI, BRAT, SESTRA, ŽENA, MOŽ, STARI STARŠ? 

BOLJE RAVNATI Z ZDRAVJEM, ODNOSI, FINANCAMI? 

BITI DEJAVEN/A DRŽAVLJAN/KA? 

BITI ODGOVOREN/A V GLOBALNI DRUŽBI? 
 

ODGOVOR JE EN SAM:  
PRIDRUŽITE SE UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
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Trubarjev Abecedarij za učenje branja 
 

Usposabljanje v Trubarjevem kraju Bad Urach je bilo posvečeno Obdonavju in civilni družbi 
Bad Urach, 24.–28. julij 2017 
Prof. dr. Ana Krajnc (Vseživljenjsko izobraževanje za vse in unija Evropejcev) in dr. Dušana Findeisen 
(Civilna družba prinaša spremembe) sta sodelovali kot izvedenki. Pomembno je, da so državljani 
izobraženi, dejavni, konstruktivni, da ne zapadajo v dekonstruktivnost sredi današnje evropske 
družbe, polne sprememb, ki jo ogrožajo nacionalizmi in populizmi. SUTŽO je organizacija civilnega 
sektorja, a predstave o državi v postsocialističnih državah temeljijo na dualnem modelu: javni sektor in 
trg, civilni sektor je pri nas nejasen pojem zakonodajalcem. Civilni sektor opozarja na delovanje države 
in trga, vzpostavlja dialog, povezave, opravlja zagovorništvo, storitve, raziskave, zbira podatke, 
pripomore k pravičnejši državi. Civilna družba ni le skupek organizacij, njeno delo je politično, četudi 
odločitve niso na njej. Temelji na prostovoljstvu. Civilna družba je sfera svobode (nikakor ne anarhije!), 
v katero država naj ne bi posegala! Demokracija, svoboda, solidarnost so načela, ki vodijo to družbo, ki 
ni niti ekonomske niti politične narave. Nevladne organizacije vodijo raziskave in kampanjo za 
prepričevanje javnosti. 
 

 
Foto: Maria Helena Antunes 

 

Poletna dogajanja na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje 
Ljubljana julij–avgust 2017 
“Kmalu bo konec počitnic, pa se znova srečamo.” Za sodelavce UTŽO se prejšnje študijsko leto še ni 
dobro zaključilo in že je pred nami novo, 34. po vrsti. Skozi poletje se srečujemo z mentorji, animatorji, 
prostovoljci, urejamo poročila animatorjev in mentorjev, pripravljamo nove izobraževalne programe, 
urejamo projektna vsebinska in finančna poročila, pripravljamo novo študijsko leto. Razvili smo 
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programe za mrežo slovenskih univerz, ki jih sofinancira MIZŠ, pripravili smo študijsko gradivo, 
publikacije za mentorje; oblikovali smo program mednarodnega izobraževanja za izobraževalce 
starejših za projekt P3AE, razvili smo učne vsebine za program RefugeesIN, prevedli smo več sto strani 
učbenikov, ki smo jih napisali skupaj s partnerji, zaključili raziskave za mednarodne projekte, opravili 
vrsto testiranj onih, ki jih težita skotopična občutljivost  in disleksija. Pripravljamo dva brezplačna 
izobraževalna programa za naše študente: Snemanje dokumentarnih filmov o uspešnih beguncih, 
Izobraževanje iz računalniškega kodiranja. Urejamo spletne strani, stran Facebook. Pričakujemo vas v 
novem študijskem letu. 
 

        
 

Bodite Cody, bodite Roby. Evropski teden računalniškega programiranja 
Slovenija 7.–22. oktober 2017   
Tednu kodiranja (angl. EU Code week) se letos pridružuje tudi SUTŽO z javno predstavitvijo rezultatov 
raziskave, izvedene v projektu Srebrna koda in z uvodom v kodiranje, sprva brez računalnika. EU 
Teden kodiranja je nastal z mladimi svetovalci Evropske komisije in s tistimi, ki v kodiranje verjamejo, 
prostovoljci, ambasadorji kodiranja. Kdorkoli lahko organizira dogodek in ga doda na stran 
codeweek.eu. Kaj potrebujete? Predvsem skupino uka željnih! 124 od več kot šesto vprašanih 
študentov UTŽO si učenja kodiranja želi. Potrebujete navdušujoče mentorje, ki se na kodiranje 
spoznajo. Potrebovali boste prostor, računalnike. Lahko jih prinesejo tudi udeleženci. Potrebujete 
dovolj močno  internetno povezavo. Lahko pa se sprva kodiranja učite tudi brez računalnika. Sledite 
navodilom Cody Roby. http://codeweek.it/cody-roby-en/. Roby je robot, ki sledi navodilom, ki jih daje 
Cody. 
 

 
 

Zmeraj je pravi čas, da se učimo metod znanstvenega raziskovanja 

Ljubljana, avgust 2017 
“Ljudje odprtega duha,” je dejal Montesquieu, “stopajo po posebnih poteh, skritih, novih. Stopajo 
tam, kamor še ni stopila druga noga.” V pripravi je nov izobraževalni program za vas, ki ste vedoželjni 
in željni poglobljena vpogleda. Raziskovali boste teme, opredelili raziskovalna vprašanja, ki vas 
zanimajo. Na temelju ugotovitev skupinske razprave, boste skupaj z mentoricama prof. dr. Sonjo 
Kump in doc. dr. Marto Gregorčič določili raziskovalne teme, ki jih boste v nadaljevanju nadgradili s 
kvalitativnimi metodološkimi pristopi (intervju, opazovanje, biografska metoda itn.). Učili se boste 
analizirati dokumente, filme, avtobiografije, predavanja in ugotavljali boste, kako se nam spreminja 
življenje. Novo usvojeno znanje in pogledi v spreminjanje življenja bodo služili kot vodilo za ponovni 
premislek o tem, “kdo sem v svetu, ki se spreminja” in o spodbudah za novo delovanje ter 
spreminjanje sebe in skupnosti. Če boste želeli, boste svoja odkritja lahko predstavili javnosti. Kljub 

http://events.codeweek.eu/
http://codeweek.it/cody-roby-en/
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staranju prebivalstva je o starejših in njihovih vprašanjih malo raziskav, zato bo vaše delo toliko bolj 
zanimivo in vredno za nas vse, vprašanja starejših pa se bo lahko umestilo v središče političnega, 
znanstvenega in eksistencialnega prepraševanja. 
 

Jasne misli SUTŽO. Predavanja da, predavanja ne ... 
V osnovni šoli naj ne bi bilo predavanj. Razumljivo, saj predavanja spadajo na univerzo, v javnost. V 
osnovni šoli naj bi bile lekcije. Z njimi naj bi učitelj prenašal znanje, kajti otroci ne morejo z lastnimi 
močmi narediti poti, ki so jo že naredili misleci, denimo v matematiki, fiziki. Toda konstruktivisti 
nasprotujejo prenašanju znanja, kajti znanja naj ne bi prenašali, znanje bi morali konstruirati tisti, ki se 
učijo. Ti naj bi bili iskalci in konstruktorji znanja. Tako študenti in odrasli ne morejo preprosto poslušati 
profesorja. Kaj storiti? V izobraževanju odraslih smo na to vprašanje našli odgovor že zdavnaj, saj 
mentor uporablja znanje svojih študentov, a bilo bi lahko še drugače. Ob pomoči interneta naj bi 
študenti pripravili dokumentacijo in jo nato osvetlili skupaj z mentorjem. To bi bilo zares vredno. 
 

Napovedujemo, vabimo 

 

Pridružite se nam v 34. študijskem letu Univerze za tretje življenjsko obdobje.  
Vpis in svetovanje potekata osebno, na sedežu UTŽO, Poljanska cesta 6. 
 

Več kot 3500 študentov 
Več kot 300 študijskih skupin 
Več kot 50 študijskih smeri in programov 
Veliko možnosti izobraževanja in prostovoljstva 
Veliko starejših dejavnih državljanov 
Vse to in več je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
 

Vpis poteka osebno od 28. avgusta do 28. septembra,  
vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.  
Vpis po spletu ni mogoč zaradi narave našega dela. 
Spletna stran: www.utzo.si 
Tel: 01 433 20 90 
Več: http://www.utzo.si/utzo-ljubljana/vpis/ 
 

Filmski abonma Srečamo se v kinu: Pesem morja 
29. avgust 2017, ob 10.00 uri, Kino Komuna, Cankarjeva 1, Ljubljana 
 

Univerza za tretje življenjsko obdobje na vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij LUPA 
2017. 
13. september 2017, od 10.00 do 17.00 ure, Prešernov trg, Tromostovje, Stritarjeva ulica, Ljubljana 
 

Mednarodna izmenjava študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in Centra za 
vseživljenjsko učenje Praga 
20. do 25. september 2017, Praga 
 

Mednarodno usposabljanje iz izobraževanja starejših v projektu Spodbujanje izobraževanja 
starejših (P3AE) 
23. do 27. september 2017, UTŽO Ljubljana, Poljanska 6 

http://www.utzo.si/
http://www.utzo.si/utzo-ljubljana/vpis/
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Transnacionalni sestanek partnerjev v projektu Spodbujanje izobraževanja starejših (P3AE) 
28. in 29. september 2017, UTŽO Ljubljana, Poljanska 6 
 

Zgradbe v parku Tivoli nekoč in danes. Univerza za tretje življenjsko obdobje na Dnevih evropske 
kulturne dediščine 
Študijska skupina Spoznajmo svoje mesto in domovino, mentorica mag. Olga Paulič 
28. september ob 10.00 uri, Cekinov grad (Muzej novejše zgodovine Slovenije), viteška dvorana. 
Video predstavitvi v dvorani sledi voden ogled po parku Tivoli. 
Prosimo za predhodne prijave: Tanja Senica, UTŽO Ljubljana, 01 433 20 90, e-naslov: 
tanja@univerzatri.si 
 

Usposabljanje za nove mentorje mreže Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje:  
Kako izbrati vsebine in določiti cilje v izobraževanju starejših? 
28. september 2017, ob 9.00 uri, UTŽO Ljubljana, Poljanska 6 
Prosimo za predhodne prijave: petra@balis.si 
 
Medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost (ang. Intergenerational Co-operation and Solidarity) 
Letna konferenca in posvet EURAG, Dunaj 
Predavanje prof. dr. Ane Krajnc: Vseživljenjsko učenje, delo in razvoj – temelji srebrne ekonomije  
1. oktober 2017, Dunaj 

 
 

 

Širimo obzorja, združujemo ljudi 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 

 
Če besedilo ni oblikovano in slik ne vidite, pritisnite na Pogled ali View in nato HTML. 

 

Spletne novice slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje ureja Dušana Findeisen. 

Če novic ne želite več prejemati, to sporočite na naslov univerza3@siol.net 
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