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Vsebina dogodka: 

 

• strokovni del:  
 predstavitev rezultatov različnih raziskav vključenosti starejših odraslih v 

vseživljenjsko učenje in delo,  

 pregled psiholoških značilnosti starejših odraslih in spoznavanje moči 

pozitivne psihologije v povezavi z načini motiviranja starejših odraslih v 

učenje, delo in večjo družbeno aktivnost,   

 starostna diskriminacija na trgu dela, načini dela s starejšimi iskalci 

zaposlitve in nujnost ukrepov za vzpodbujanje spremembe  miselnosti 

delodajalcev,  

 predstavitev dveh primerov dobre prakse: Planet generacij – LU Velenje 

in Univerza za starejše – RIC Novo mesto.  

  



Vsebina dogodka: 

  

• praktični del:  
 Delavnica „možganski fitnes“, kjer so se izvajale interaktivne vaje za 

krepitev spomina, za krepitev pozornosti in sproščanje. Vaje so 

namenjene preventivnim ukrepom proti izgubi spomina za vse 

generacije.  

 



Spoznanja in priporočila: 
• Preseneča podatek, da se več kot 70% starejših odraslih izobraževanj 

ne udeležuje zaradi tega, ker menijo, da dodatnih znanj, spretnosti in 

veščin, ne potrebujejo. Potrebno se je posvečati dodatnim načinom 

motivacije,  opolnomočenju starejših odraslih, individualnemu 

osebnemu pristopu ter krepitvi njihove samopodobe in učenju 

pozitivnega razmišljanja.  

• V Sloveniji, kjer je stopnja zaposlenosti v starostni skupini  od 55 do 64 

let med najnižjimi v EU, ostajajo starejši spregledana poslovna 

priložnost. Izguba teh ljudi pomeni izgubo neprecenljivega vira znanj, 

izkušenj in veščin, zato bodimo naklonjeni generacijsko raznolikemu 

zaposlovanju. Znebimo se neutemeljenih predsodkov o starejših 

zaposlenih in se naučimo upravljati prednosti, ki jih starejši lahko 

ponudijo v delovnem okolju.  



Spoznanja in priporočila: 
• Delujmo vključevalno in preprečujmo diskriminacijo starejših.  

• Učenje starejših odraslih ter medgeneracijsko povezovanje omogoča 

izgradnjo, širitev in utrjevanje socialnih mrež. Spodbujajmo socialno 

vključenost starejših.  

• Pomembnost trajnosti programov namenjenih starejšim odraslim.  
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