
 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje  

vas vabi na  

strokovni posvet 

 
 

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA 
in  

21. RAZŠIRJENO SEJO SVETA MREŽE SUTŽO 
 

29. november 2016 ob 10.00 uri 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Univerze za tretje življenjsko obdobje in člane Sveta mreže vabimo, da se udeležite 

STROKOVNEGA POSVETA in 21. SEJE SVETA  MREŽE SUTŽO. Na posvetu bomo 

predstavili pomen razvijanja prostovoljstva v izobraževanju in možnosti učenja v dvoje. 

Spregovorili bomo o pomenu širjenja prostovoljskega gibanja učenja v parih Znaš, nauči 

drugega. Koncept in model medsebojnega darovanja znanja udejanjamo v mreži od leta 2009 

kot gibanje prostovoljnega učenja računalništva starejših, ko znanje postane darilo. 

Prostovoljsko gibanje učenja v parih omogoča, da znanje postaja splošna dobrina in kroži med 

ljudmi, želimo da se razširi tudi na medgeneracijsko sodelovanje. 

 

Današnje potrebe po znanju presegajo zmožnosti tradicionalnih izobraževalnih ustanov, pa tudi 

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 najbolj potrebujemo. Učenja v dvoje se odvija brez formalnosti, v sproščenem ozračju in v 

okolju, kjer ljudje delajo, živijo in se povezujejo.  

 

Lepo vabljeni! 

 

 



   
    
  Program: 
 

Strokovni posvet mreže Slovenske UTŽO 
 

9.30 – 10.00 Prihod in registracija udeležencev 

10.00 – 10.15 
Pozdrav gostitelja 

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

  10.15 – 10.45 
Znaš, nauči drugega, učenje v dvoje, znanje kot darilo 

Prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska UTŽO 

10.45 – 12.30 
Učenje v parih, starejši – mlajši, medgeneracijska delavnica 

Alenka Blazinšek, NEFIKS  

12.30 – 12.50 Spoznanja delavnice 

12.50 – 13.30 Odmor s pogostitvijo 

  

21. seja Sveta mreže 
 

13.30 – 15.00 

 

1. Pregled in odobritev zapisnika zadnje seje 

2. Izvolitev podpredsednice mreže 
 

3. Kako nastaja nova UTŽO? 

    Predstavitev novih članic mreže UTŽO Log-Dragomer in UTŽO Laško  
 

4. Prostovoljske strategije 

     Predstavitev razprave v Bruslju 
 

5. Tekoče zadeve 

- Obisk pri ministrici za izobraževanje 

- Festival znanja in kulture starejših 2017 

- Poročanje MIZŠ za programe UTŽO 

- Plačilo članarine mreže 
 

6. Razno 


