
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Širimo obzorja, združujemo ljudi



Vloga animatorja v študijski skupini na 

univerzi za tretje življenjsko obdobje: 

animator spodbuja in povezuje



Osnovna načela delovanja študijskih skupin 

na univerzi za tretje življenjsko obdobje:

- samoorganizacija študijskih skupin, 

- odgovornost in soodgovornost za svoje učenje

in delovanje skupine prevzamejo študenti sami,

- prostovoljsko delovanje.



Animator povezuje 

Animator je vezni člen (oseba za stik, povezovalec) 

med člani študijske skupine, med skupino in 

mentorjem ter med študijsko skupino in vodstvom 

UTŽO. 

Animator spodbuja spoznavanje in povezovanje med 

člani skupine, razvija pozitivno vzdušje in dobre 

odnose med člani skupine.



Animator motivira, spodbuja,  

navdušuje

Animator spodbuja učenje v študijskem krožku, išče in 

predlaga dodatne vire za učenje, obvešča skupino o 

aktualnih dogajanjih v okolju v povezavi z 

izobraževalnim programom.

Predlaga zunajučilnične dejavnosti skupine, ki 

povežejo člane skupine med seboj: skupinski piknik, 

ogled gledališke predstave, praznovanja ipd.

Motivira člane skupine za dejavnosti v okolju; na 

primer: razstave, raziskave, preučevanje kulturne 

dediščine, aktivnosti za urejanje kraja ipd.



Animator informira, obvešča 

in animira

Članom svoje študijske skupine posreduje vsebino 

obvestil in vabil s sedeža UTŽO ali posebej opozori 

nanje, opozarja na novice in dogodke na domači 

spletni strani UTŽO, člane skupine informira o 

dogajanjih in novostih na UTŽO in v okolju v 

povezavi z vsebino svojega študijskega krožka ter jih 

animira za udeležbo na dogodkih. 



Vodi in ureja evidence ter skrbi za 

organizacijo študijske skupine 

Ureja evidence, ima nadzor nad stroški skupine 

(fotokopije, študijski izleti ipd.), je opora mentorju 

pri urejanju organizacijskih zadev v skupini (sporoči 

ev. odsotnost mentorja, ureja glede dodatnega 

učnega gradiva, ob zaključku študijskega leta skupaj 

z mentorjem pripravi zaključno poročilo itd.).



Animator je opora mentorju

Skupaj z mentorjem uvaja nove člane v študijsko 

skupino. 

Mentorju v imenu skupine posreduje želje, predloge, 

pripombe članov skupine.

Mentorju in članom skupine je v oporo in pomoč pri 

razreševanju nejasnosti ali ev. konfliktnih situacij v 

skupini itd.



Animator sodeluje s sedežem UTŽO

• obvešča o prostih mestih v skupini

• posreduje predloge in želje članov skupine

• ureja evidence članov skupine

• ureja glede urnika, prostorov skupine, organizacije 

obštudijskih dejavnosti itd.

• ureja s sedežem UTŽO glede ev. nesporazumov v 

skupini ipd.



Animator spodbuja k delovanju 

vse člane skupine

Animator razdeli vloge tudi med ostale člane študijske 

skupine.

Člani študijske skupine ob mentorjevem in 

animatorjevem spodbujanju in vodenju zlagoma sami 

vse bolj prevzemajo odgovornost za delo, življenje, 

organizacijo učenja in delovanja svoje študijske 

skupine.
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