Vabilo
Mestni program izobraževanja odraslih
Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana v obdobju januar – maj 2018 izvaja del
mestnega programa izobraževanja odraslih, med njimi vas posebej vabimo v naslednje
programe, kjer so še prosta mesta:
ČLOVEK IN OKOLJE: VPLIVI OKOLJA NA RAZVOJ ČLOVEKA
Mentor: dr. Tomaž Rijavec
Urnik: sreda, 16.45 do 18.15, Poljanska 6, predavalnica 5
V programu spoznavamo zadnja znanstvena dognanja o nastanku vesolja. Obravnavamo veliki pok in
preučujemo moderne teorije o nastanku sveta. Spoznavamo, kako nastane življenje, kako se
spreminja neživo okolje, preučujemo možnosti za nastanek življenja iz neživega sveta. Iskali bomo
odgovore na vprašanje, zakaj je življenje tako raznoliko in kaj vse lahko obstaja v živem svetu, kateri
so mehanizmi evolucije. Preučevali bomo drevo življenja in evolucijo (virusi, bakterije, živali, rastline
… ). Del vsebin namenjamo izbranim temam glede na interese udeležencev programa.

LJUBLJANA, MOJE MESTO IN SVET OKOLI NAS
Mentor: dr. Damir Josipovič
Urnik: sreda, 14.30 do 16.00, Poljanska 6, dvorana
V programu obravnavamo Ljubljano, njena naselja in okolico ter bližnji in bolj oddaljen svet okoli nas.
Analiziramo, kakšno mesto si želimo, kaj nas v mestu moti in kaj pogrešamo. Preučujemo raznolike
oblike sobivanja različnih dejavnosti v mestu. Poleg same Ljubljane in njene okolice se ukvarjamo s
primerjavami med Ljubljano in podobnimi mesti v Evropi. Temeljni cilj primerjav je zavedanje
pomena Ljubljane za nas, širšo okolico in kot potencialno regionalno središče tudi za sosednje
pokrajine. Pozornost namenjamo tudi tako imenovanim genetskim (DNK) študijam o izvoru
prebivalstva Slovenije, preučujemo postopke tovrstnih analiz in njihove zanimive ugotovitve. V
programu spremljamo in analiziramo aktualne dogodke doma in po svetu.

DOM, KULTURA BIVANJA, OPREMA IN PRENOVA
Mentorica: arh. Barbara Železnik Bizjak
Urnik: četrtek, 14.15 do 15.45, Poljanska 6, dvorana
Program je namenjen spoznavanju sodobne bivalne kulture in bivalnih trendov, prepoznavanju
lastnih želja in potreb v bivalnem okolju, razvijanju estetskih meril, kritičnosti in odnosa do bivalne
kulturne dediščine. Skozi analizo posameznih primerov se učimo, kako opremiti bivalni prostor
uporabno, estetsko in okolju prijazno. Preučujemo sodobne pristope in načela pri zasnovi,
oblikovanju in opremi prostora ter spoznanja apliciramo na svoje potrebe in želje. Spoznavamo
posebnosti opremljanja predsobe, garderobne sobe, kuhinje, kopalnice, pralnice itd. Obravnavamo in
analiziramo zavese, tapete, preproge, talne obloge (vrste, materiali, vzorci, različni slogi,
kombiniranje z ostalo opremo itd.).

Programe sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za izobraževanje.
Več informacij in prijave: Alenka Gabriela Čeh, 01 433 20 90, univerza3@siol.net

