MREŽA SLOVENSKA UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Cikel spletnih posvetov Mreže SUTŽO

Delovati ustvarjalno in psihološko obvladovati epidemijo
18. februar, 18. marec in 8. april 2021 ob 10. uri

O čem bo tekla beseda?
Odprli bomo vprašanja o tem, zakaj potrebujemo skupnosti in kakšen je njihov pomen.
Ena tovrstnih skupnosti je tudi naša mreža SUTŽO. V skupnosti zadovoljujemo naše
skupne potrebe in iščemo rešitve za skupne probleme.
Posebej se bomo posvetili digitalizaciji izobraževanja starejših in pomenu vloge mentorja
pri izobraževanju na daljavo: mentor navdušuje, opogumlja in spodbuja člane študijske
skupine za izobraževanje na daljavo.
Iskali bomo odgovore na nova vprašanja, ki se nam pojavljajo v tem času in ugotavljali
dobrobit nastalih sprememb: kako razumeti, sprejeti in psihološko obvladovati
epidemijo? Zakaj je udeležba moških v izobraževanju nižja kot udeležba žensk? Kako
pritegniti starejše moške v izobraževanje in delovanje v skupnosti?
Srečanja bomo namenili tudi izmenjavi medsebojnih izkušenj in pogledov na delovanje
UTŽO v aktualnih razmerah. O vsem tem bo tekla beseda na naših spletnih srečanjih.
Vabimo vas, da jih obogatite s svojimi izkušnjami, dobrimi praksami in zamislimi za
prihodnost.

PROGRAM
Prvi spletni posvet Mreže SUTŽO: 18. februar 2021 ob 10. uri
Prof. dr. Ana Krajnc
Alijana Šantej
Značilnosti in pomen neformalnih skupnosti.
V skupnosti zadovoljujemo naše skupne potrebe in iščemo rešitve za skupne probleme.
Pomen utrjevanja spletne skupnosti članic Mreže SUTŽO.
Izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks.
Zelena knjiga o staranju: predstavitev dokumenta ter oblikovanje pripomb in pobud
članic mreže na dokument
Drugi spletni posvet Mreže SUTŽO: 18. marec 2021 ob 10. uri
Prof. dr. Ana Krajnc
Miha Kržič
Digitalizacija posega na vsa področja našega delovanja.
Digitalizacija izobraževanja starejših.
Vloga mentorja v procesu digitalizacije starejših.
Motivacija mentorjev in udeležencev izobraževanja na UTŽO za spletno izobraževanje.
Bonton v spletnem okolju.
Tretji spletni posvet Mreže SUTŽO: 8. april 2021 ob 10. uri
Prof. dr. Ana Krajnc
Prof. dr. Mirjana Ule
Kako razumeti, sprejeti in psihološko obvladovati epidemijo?
Kako ustvarjalno delovati v času epidemije?
Prinašajo spremenjene razmere tudi dobrobit? To obdobje je lahko tudi velika
priložnost za osebnostno rast, učenje in prevrednotenje vrednot.
Starejši in izobraževanje. Zakaj se starejši moški manj vključujejo v izobraževanje
in skupnostne oblike življenja? Kako jih pritegniti?

