Dogajanja na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani
Februar−junij 2022

Med impresijo in ekspresijo, med naturalizmom
in vizijo
7. februar 2022, spletno okolje

Rihard Jakopič: Vaški motiv. Olje na platnu, 1904

Predavanje mentorice Tine Bizjak o likovni dediščini Riharda Jakopiča ob slovenskem kulturnem
prazniku.

Vzhodnoazijske zbirke v slovenskih muzejih
17. februar 2022, spletno okolje

Kipec smejočega se Bude

Predstavitev zanimivih in manj znanih slovenskih muzejskih zbirk predmetov, ki so po različnih poteh
prišli v slovenski prostor iz dežel Vzhodne Azije. Predavanje sta pripravili izr. prof. dr. Nataša Vampelj
Suhadolnik in doc. dr. Helena Motoh z Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Zgodbe o mizah
6. marec 2022, Slovenski etnografski muzej

Literarno branje avtorskih zgodb članov študijskega krožka za ustvarjalno pisanje UTŽO Ljubljana,
mentorica Neli Filipić, v okviru muzejske razstave v SEM Mi za mizo: od snovnega do simbolnega.

Obujanje
10. marec 2022, Finžgarjeva galerija, Ljubljana

Rade Mikačić: Rakitna. Olje na lesu, 1975

Razstava likovnih del Radeta Mikačića. Življenjsko in ustvarjalno pot avtorja so raziskali in na odprtju
razstave predstavili člani študijske skupine Spoznajmo svoje mesto in domovino, mentorica mag. Olga
Paulič.

Rodoslovna delavnica
14. marec−6. april 2022, UTŽO, Poljanska 6, Ljubljana
Udeleženci delavnice so pod mentorstvom Petra Hawline spoznavali osnove rodoslovja in se
seznanili s praktičnimi navodili za raziskovanje svoje družinske zgodovine.

Andragoška praksa
Marec−maj 2022
Andragoško prakso na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je v marcu, aprilu in maju opravljalo
sedem študentk andragogike Filozofske fakultete v Ljubljani.

Kako delujejo laserji?
1. april 2022, LA&HA inštitut, Ljubljana

Člani študijske skupine Človek in okolje, mentor dr. Tomaž Rijavec, so spoznavali delovanje laserjev na
LA&HA inštitutu (The Laser and Health Academy) in ob zaključku študijskega leta obiskali tudi druge
ustanove, v katerih so nadgrajevali pridobljeno znanje v programu: Morsko biološko postajo v Piranu,
Inštitut Jožef Stefan, čistilno napravo Domžale-Kamnik, Center o velikih zvereh Dina v Pivki itd.

Skupaj je bolje (Together is better)
7. april 2022, Botanični vrt v Ljubljani

Olga Marinko, Alojzij Keber in Helena Puh, študenti UTŽO in vrtni prostovoljci, so udeležencem
mednarodnega srečanja v projektu Sanjska soseska (Dreamlike Neighbourhood) predstavili svoje
vključevanje v prostovoljno delo v Botaničnem vrtu Ljubljani.

Skupaj v mestu: pravica do mesta je pravica nas vseh
7. april 2022, Plečnikov kiosk, Vegova ulica v Ljubljani

Sodelovanje študijske skupine Trgi, ulice in stavbe okoli nas, mentorica arh. Meta Kutin, na dogodku
revije Outsider o vprašanjih starejših in njihovih potrebah v mestnem prostoru.

Vzhodnoazijski predmeti v naših domovih
14. april 2022, UTŽO Ljubljana, Poljanska cesta 6

Razstava VAZ (vzhodno-azijske zbirke) v dvorani UTŽO. Srečanje predstavnikov Oddelka za azijske
študije Filozofske fakultete v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalnega središča Koper s študenti UTŽO
Ljubljana na razstavi vzhodno-azijskih predmetov v lasti študentov UTŽO.

Kakovostno in s skupnostjo povezano izobraževanje
starejših
12. april 2022

Enodnevno izobraževanje za vodje in mentorje slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.

Spoznajmo kritično mišljenje
13. april 2022, UTŽO Ljubljana
Delavnica študentov psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani s študenti UTŽO Ljubljana o procesih
kritičnega mišljenja, objektivne presoje informacij, ločevanju dejstev od propagande in lažnih novic.

Življenje starejših v sodobni družbi
22. april 2022, Biotehniška fakulteta

Predavanje Alijane Šantej za študente Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v okviru projekta Eit
Food: Challenge lab – izzivi zagotavljanja prehranskih potreb starejše generacije.

Digitalno bančno poslovanje
22. april, 5. maj, 27. maj, 31. maj 2022, NLB, Trg republike 2, Ljubljana
Izvedba delavnic NLB, v katerih so bančni delavci predstavili študentom UTŽO prednosti digitalnega
bančnega poslovanja, podali priporočila za varno ravnanje na spletu ter jih seznanili z namembnimi
aplikacijami za uporabo spletne in mobilne banke.

Enajsta šola v knjigarni
3. maj 2022, Knjigarna Konzorcij, Mladinska knjiga

Rudnik živega srebra v Idriji je na seznamu UNESCO kulturne dediščine.

Predavanje mentorja mag. Dušana Krambergerja o slovenski naravni in kulturni dediščini, ki je
umeščena na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Perspektive
Razstava likovnega študijskega krožka v dvorani UTŽO, Poljanska cesta 6
Mentorica: akad. slikarka Nives Palmić
Maj−oktober 2022

Razvoj strokovnih kompetenc v izobraževanju starejših
9.−13. maj 2022, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Izvedba petdnevnega strukturiranega tečaja za sodelavki Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Sodelovanje UTŽO Ljubljana z društvom Mesto žensk
10. maj 2022, UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana

Spoznavno srečanje študentov UTŽO Ljubljana s predstavnico Mesta žensk, društvom za promocijo
žensk v kulturi, za sodelovanje v gledališko-gibalni delavnici v projektu Performing gender – dancing
in your shoes.

Obujanje spominov na življenje v Ljubljani v preteklosti
16. maj 2022, Slovanska knjižnica
Srečanje študentov UTŽO v Slovanski knjižnici, na katerem so jim predstavniki knjižnice predstavili
namen zbiranja spominov na vsakdanje življenje v Ljubljani v preteklosti in s tem ohranjanja lokalne
zgodovine (portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra).

Naše kuhinje za vsa obdobja
19. maj 2022, spletno okolje

Predstavitev raziskave in publikacije študijske skupine Notranja oprema in kultura bivanja o
preobrazbi tradicionalne v sodobno kuhinjo in prilagajanju prostora za staranje v domačem
okolju. Mentorica: univ. dipl. inž. arh. Barbara Železnik Bizjak.

Kaj vse živi in raste okoli nas?

Člani študijskega krožka Kaj vse živi in raste okoli nas so pod mentorstvom biologa in ekologa mag.
Luke Šparla posvetili študijsko leto spoznavanju biotske pestrosti Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib ter pogojev sobivanja človeka in drugih organizmov v zavarovanem območju narave.

Poletna spletna univerza
Junij, september 2022, spletno okolje
V okviru Poletne spletne univerze bodo potekali na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v juniju
in septembru trije izobraževalni programi:
Sonce in valovi: Geografija Južne Evrope in sredozemskih otokov
Mentor: Erik Logar, mag. geografije in zgodovine
Termin: ponedeljek, 16.00 do 17.30
Biseri kitajske arhitekture in umetnosti
Mentorica: doc. dr. Helena Motoh, univ. dipl. sinologinja, doktorica azijskih filozofij
Termin: sreda, 9.00 do 10.30
Človeška zgodovina morij in oceanov
Mentor: dr. Boštjan Plut, univ. dipl. zgodovinar in filozof, doktor zgodovinskih znanosti
Termin: četrtek, 15.00 do 16.30

Delavnica za razvoj temeljnih digitalnih spretnosti
Junij 2022, UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana
Izvedba delavnice za študente UTŽO Ljubljana za pridobivanje osnovnih računalniških spretnosti.
Brezplačno računalniško usposabljanje bo potekalo v okviru projekta Digitalna univerza za tretje
življenjsko obdobje, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za javno upravo RS.

