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Slovenija sodi v Evropi med države z najbolj intenzivnim staranjem prebivalstva. Projekcije
kažejo, da se bo delež prebivalstva, starejšega od 65 let, ki je v letu 2010 znašal 16,5%, do
leta 2060 povečal na 30% (Eurostat, 2011). Demografski trendi, ki spreminjajo razmerja
med generacijami, posledično vplivajo na različna področja družbenega, gospodarskega,
kulturnega in političnega življenja. Na to opozarjajo tudi izvedenci mednarodnih organizacij
(United Nations, 2007; Evropska komisija, 2005), ki v tem kontekstu uvajajo pojem družbe
za vse starosti, s katerim naj bi presegali 'prepad med generacijami' in vplivali na
medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje.
Staranje prebivalstva ustvarja namreč tudi konflikte glede distribucije ekonomskih virov
(medgeneracijska pogodba) ter družbene moči in nadzora, ki ga ima posamezna generacija.
Zaradi staranja prebivalstva se bomo v Sloveniji soočali tudi z večjim deležem starejših
delavcev med celotno delovno silo in ugotovitve kažejo, da je diskriminiranje starejših
delavcev močno prisotno.
Prav učenje in izobraževanje pa imata lahko zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju
starostne segregacije, saj urejata neravnovesje med generacijami in odpirata nove možnosti
družbenega vključevanja tudi starejšim odraslim.
Zato vas vabimo na delavnico, na kateri boste:
 spoznali vpliv demografskih sprememb na spreminjanje odnosov med generacijami v
družbi, na njihovo sodelovanje, vzajemnost in sobivanje, s posebnim poudarkom na
vpliv na socialno in izobraževalno politiko;
 spoznali spreminjanje socialne in izobraževalne politike, ki nastaja zaradi staranja
prebivalstva;
 spoznali procese staranja in spreminjanja družbenih vlog v luči sodobnih teorij
življenjskega poteka;
 vrednotili svoje poglede na staranje in starost v odnosu do stereotipov in zmot,
povezanih z izobraževanjem starejših odraslih;
 definirali vlogo in cilje izobraževanja starejših odraslih v luči kritične izobraževalne
gerontologije in geragogike;
 presojali vlogo izobraževalnih in skupnostnih organizacij pri spodbujanju
izobraževanja starejših odraslih;
 vrednotili značilnosti starejših odraslih kot udeležencev izobraževanja;
 se opredeljevali do medgeneracijskega učenja, izobraževanja in sodelovanja ter
spoznavali medgeneracijsko izobraževanje v različnih kontekstih;
 na podlagi novega znanja razmišljali o inovativnih možnostih priprave in izvedbe
izobraževanih možnosti za različne skupine starejših odraslih.
Delavnica traja 8 pedagoških ur in bo potekala 6. junija 2016, med 9. in 16. 15 uro v
prostorih Andragoškega centra Slovenije.
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Namenjena je vsem, ki delate na področju vzgoje in izobraževanja, še posebej pa:
 andragoškim delavcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s populacijo
starejših odraslih, tako v izobraževalnih kot drugih skupnostnih organizacijah,
 učiteljem različnih strok, ki izvajajo izobraževanje odraslih v različnih
izobraževalnih organizacijah, kamor se vključujejo (tudi) starejši odrasli, npr. v
Ljudskih univerzah, na Univerzah za tretje življenjsko obdobje, v zasebnih
organizacijah za izobraževanje odraslih, v šolah, na univerzah, ipd.
 mentorjem in prostovoljcem, ki se v različnih oblikah skupnostnega izobraževanja
srečujejo s starejšimi odraslimi (v prostovoljskih organizacijah, pri izvajanju
medgeneracijskih programov v skupnosti, v skupnostnih centrih, kulturnih centrih,
v verskih organizacijah, ipd.),
 drugim strokovnjakom, ki delajo s skupino starejših v različnih skupnostnih
organizacijah in institucijah (Dnevni centri aktivnosti, Domovi za starejše, Centri
za socialno delo),
 vodjem in organizatorjem izobraževanja odraslih,
 ravnateljem, direktorjem in vodjem v institucijah, kamor se vključujejo (tudi)
starejši odrasli, predsednikom društev in klubov, ki izvajajo tudi izobraževalne
dejavnosti za starejše.
Delavnico bo vodila dr. Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani.
Program Izobraževanje starejših odraslih – izziv za andragoške delavce, sodi med
programe izobraževanj v mrežah izobraževanja odraslih in je ovrednoten z 0,5 točke.
Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih program predvideva, boste prejeli potrdilo Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju.
Izvedbo programa delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je
kotizacija za eno-dnevno delavnico samo 25€ (DDV vključen). Kotizacijo nakažite na
račun: 01100-6030632623, ki je odprt pri Upravi za javna plačila, ko boste dobili pisno
potrditev o izvedbi delavnice. Sklic na SM: 32-240. Kotizacija vključuje: honorar
predavateljice, učno gradivo, kavo med odmori in potrdila za udeležence.
Izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v prilogi, pošljite najkasneje do ponedeljka, 30. maja
2016 na naslov: Andragoški center Slovenije, Neda Đorđević, Šmartinska 134a, Ljubljana,
po elektronski pošti: neda.dordevic@acs.si ali po faksu: 01 5842 550.
Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo lahko največ 20 udeležencev, iz
vsake organizacije bomo vključili največ po dva udeleženca.
Delavnico lahko izpeljemo tudi za zaključeno skupino udeležencev.
Če želite izvedeti še kaj, se nam lahko oglasite po telefonu: mag. Zdenka Birman Forjanič,
tel.: 01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si
Vabljeni!
mag. Zdenka Birman Forjanič
Središče za kakovost in izobraževanje

___________________________________________________________________________________

