Grundtvig Učno partnerstvo, Program VŽU

Učenje starejših moških v
skupnosti – primeri iz Evrope

Zaključna konferenca projekta Grundtvig
OMAL – Older Men as Active Learners

Kdaj: četrtek, 8. maj 2014, od 9 – 13.30h
Kje: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134 A, Ljubljana (2.

nadstropje)
Cilj projekta OMAL je bilo raziskovanje vključevanja in učenja starejših moških (60+) v
skupnostne dejavnosti. V večini evropskih držav udeležba v organiziranem izobraževanju s
starostjo upada; izobražujejo se zlasti bolj izobražene starejše ženske in na splošno socialno,
kulturno in politično bolj dejavni starejši ljudje. V projektu smo proučevali, v katere
organizacije v skupnosti (zlasti nevladne, prostovoljske) se v partnerskih državah vključujejo
starejši moški in kakšna je vloga učenja in izobraževanja v teh organizacijah in dejavnostih.
Kako starejši moški, ki so dejavni v izbranih skupnostih organizacijah, doživljajo vlogo učnih
dejavnosti in kakšen pomen jim pripisujejo? Pri tem smo upoštevali regionalni in kulturni
kontekst skupnosti v državah, vključenih v projekt.
S konferenco želimo spodbuditi premislek o potrebah in možnostih vključevanja starejših
moških v skupnostne dejavnosti in odpreti prostor za razpravo o potrebah po nadaljnjem
proučevanju raznolikih potreb skupine starejših ljudi.

Spletna prijava za udeležbo na konferenci: omal14
Prijavite se lahko do ponedeljka, 5. maja 2014.
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Program konference
8.45 – 9.00

Prihod udeležencev

9.00 – 9.15

Pozdravni nagovor

9.15 – 9.40

Predstavitev projekta OMAL in
teoretska izhodišča
Estonija
Passing on skills and knowledge
as part of learning for older men
– readiness and obstacles among
older men in Tartu municipality
Malta
Older men learning through
religious and political membership

9.40-10.10

10.10-10.40

Margerita Zagmajster, Andragoški
center Slovenije
Ida Srebotnik, predsednica
Andragoškega društva Slovenije
(koordinatorstvo projekta)
Sabina Jelenc Krašovec & Marko
Radovan
Tiina Tambaum & Helina Kuusk

Roberta Chetcuti Galea & Rosette
Farrugia-Bonello

10.40-11.00

Kava

11.00 – 11.30

Portugalska
Learning in informal spaces in the
community: A case study from
southern Portugal

Rute Ricardo, Nélia Tavares, Aurora
Coelho, Hugo Lopes & António
Fragoso

11.30-12.00

Slovenija
Older men learning in urban and
rural municipalities in Slovenia

Špela Močilnikar & Sabina Šegula

12.00 – 12.25

Sklepne ugotovitve celotnega
projekta OMAL

António Fragoso & Marvin Formosa

12.25 – 13.15

Razprava

13.15

Zaključek konference

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."

