VABILO
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2017 in v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije bomo na MOCIS-u
organizirali strokovni dogodek EPUO z naslovom:

»Izzivi vključevanja starejših odraslih
v učenje, delo in družbo«,
ki bo potekal

v četrtek, 29. 6. 2017, od 9. do 14.30 ure, v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja (strokovni del) in
Koroške galerije likovnih umetnosti (praktični del), Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec.
V projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji se v letu 2017 izvajajo
dogodki, ki so namenjeni spodbujanju razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih. Nagovarjajo
izobraževalno prikrajšane, s poudarkom na pridobivanju ključnih kompetenc za dejavno vključevanje pripadnikov treh
ciljnih skupin odraslih (mladih, starejših odraslih in podeželskega prebivalstva) v učeče se skupnosti. Pri vseh dogodkih so
ciljna skupina odrasli z nizko stopnjo izobrazbe/kvalifikacije. Ciljna skupina tokratnega strokovnega srečanja so starejši
odrasli.
Namen srečanja je na lokalni in nacionalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja
temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc starejših odraslih, opozoriti na aktualnost problematike, predstaviti dosežke,
opredeliti priložnosti in izzive ter pridobiti mnenja deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče primere dobrih praks še naprej
razvijati in implementirati. Izpostavljeno temo bomo predstavili multidisciplinarno ter jo osvetlili iz različnih zornih kotov.
Dogodek je namenjen splošni ter strokovni javnosti in vsem, ki neposredno delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami starejših
odraslih ali pa sooblikujejo politiko izboljšanja možnosti te ciljne skupine na nacionalnem in lokalnem nivoju. Sestavljen
bo iz strokovnega in praktičnega dela.
Podrobnejše informacije so v priloženem programu strokovnega dogodka EPUO.
Udeležba na strokovnem dogodku je brezplačna.
Prisrčno vabljeni.

Sonja Lakovšek, direktorica
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Program strokovnega dogodka EPUO: »Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo«

9.00–9.15

STROKOVNI DEL
Lokacija: Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, 2. nadstropje
Registracija udeležencev

9.15–9.30

Pozdravni nagovori
Sonja Lakovšek, direktorica Mocis-a
Andrej Čas, župan MO Slovenj Gradec
Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

9.30–10.00

Starejši odrasli in delovna aktivnost
mag. Peter Beltram, Andragoški center Slovenije

10.00–11.30

Psihološki vidik vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo
dr. Kristijan Musek Lešnik

11.30–12.00

Odmor za kavo in prigrizek

12.00–12.30

Vključevanje starejših na trg dela
Tanja Rečnik, samostojna svetovalka IV, Zavod RS za zaposlovanje, OS Velenje

12.30–13.15

Predstavitev dobrih praks:
Planet generacij se širi kot požar
Lidija Praprotnik, Ljudska univerza Velenje
Univerza za starejše in aktivno vključevanje starejših v družbo
Simona Pavlin, RIC Novo mesto

13.15–13.30

Sklepne misli, oblikovanje manifesta in zaključek dogodka

13.30–14.30

Voden ogled aktualnih razstav Koroške galerije likovnih umetnosti in rojstne hiše skladatelja Huga
Wolfa

PRAKTIČNI DEL
Lokacija: Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, 1. nadstropje
9.30–11.00

Delavnica: Možganski fitnes – interaktivni trening spomina, pozornosti, koncentracije in
sproščanja
Delavnico bo vodila Jasmina Lambergar, uni. dipl. teol., mednarodna certificirana trenerka spomina.

