Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
(102019)

RAZVIJAMO KOGNITIVNE SPRETNOSTI
Mentor/ica:

Vedrana Kosec, univ. dipl. psihologinja z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami. V zadnjem
obdobju je njeno strokovno delo posvečeno predvsem razvoju programov za spodbujanje in
urjenje kognitivnih spretnosti in sposobnosti za ciljno skupino starejših oseb.

Kdaj in kje:

PETEK, 09:30 do 11:00
CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 4
Prvo srečanje: petek, 2. oktober 2020
OKVIRNA VSEBINA
Osnovni cilj programa je spodbujati dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja: fizičnega, duševnega,
čustvenega in socialnega zdravja.
V ta namen bomo izvajali različne dejavnosti za razvijanje in krepitev kognitivnih spretnosti in sposobnosti:
- spodbujanje in urjenje pozornosti in koncentracije;
- urjenje spomina z uporabo različnih tehnik;
- razvijanje verbalnih, numeričnih, prostorskih in drugih sposobnosti;
- spodbujanje prilagodljivosti in ustvarjalnosti;
- predelovanje informacij s poudarkom na logičnem sklepanju.
CILJI
Spodbujati, krepiti in izboljšati kognitivne spretnosti in sposobnosti.
Razvijati in spodbujati ustvarjanje novih nevronskih povezav.
Zmanjšati tveganje za nastanek degenerativnih procesov, demence.
METODE DELA
Krajša uvodna predavanja in razlage. Praktično delo (vaje). Delo s pisnim in grafičnim gradivom. Udeležba na
izobraževalnih dogodkih v okviru "Tedna možganov", ki ga organizira Sinapsa, slovensko društvo za
nevroznanost.
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