
                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                 

 
Mednarodna konferenca ESREA in Valorizacijska konferenca programa 

Vseživljenjsko učenje 
»Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti« 

 
Ljubljana, Filozofska fakulteta, 19. - 21. september 2012 

 

Zaradi demografskih, socialnih, kulturnih in ekonomskih sprememb se razprave o staranju 
prebivalstva v Evropi izredno krepijo, spreminjajo pa se tudi nacionalne, evropske in 
svetovne politike soočanja z novimi demografskimi razmerami. V starajoči se družbi, ki jo 
poleg perečih gospodarskih problemov zaznamujejo tudi konflikti med generacijami in 
družbenimi skupinami, je izobraževanje pomemben dejavnik spodbujanja družbenih 
sprememb in vzpostavljanja medgeneracijske solidarnosti.  

Medgeneracijsko izobraževanje in izobraževanje starejših ljudi je možnost za »oživljanje 
skupnosti«, saj vpliva na prenašanje novih idej v prakso, gradi mostove med ljudmi v 
razdeljenih skupnostih in pomaga okrepiti pogosto okrnjeno solidarnost, vpliva na boljše 
razumevaje stališč drugih ljudi, premaguje osamljenost in odtujenost, hkrati pa ustvarja 
pogoje za praktično učenje veščin, ki spodbujajo večje možnosti za prostovoljstvo in 
zaposlovanje vseh generacij.  

Zato Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje - CMEPIUS pripravlja valorizacijsko 
konferenco v sodelovanju s Filozofsko fakulteto, Oddelkom za pedagogiko in andragogiko ob 
finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

Valorizacijska konferenca bo potekala 20. septembra 2012 v sklopu tri dnevne znanstvene 
konference pod okriljem Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih 
(ESREA) na temo evropskega leta dejavnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Častni 
pokrovitelj dogodka bo predsednik države Republike Slovenije, dr. Danila Türk. Več o 
konferenci si lahko ogledate na povezavi.  

Namen konference je predstaviti in soočiti ključna raziskovalna spoznanja na področju 
izobraževanja starejših ljudi v Evropi, povezati evropske raziskovalce v razpravi o možnostih, 
ki jih ponuja (medgeneracijsko) izobraževanje in izobraževanje starejših za povečanje 
družbene solidarnosti in zmanjševanje družbene izključenosti različnih skupin in 
posameznikov v skupnosti. Z valorizacijsko konferenco programa VŽU bi želeli spodbuditi 
razpravo na temo evropskega leta in poleg znanstvenih prispevkov predstaviti tudi delo 
projektov na temo dejavnega staranja in medgeneracijske solidarnosti ter uporabnost in 
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trajnost rezultatov ter  soočiti mnenja bivših, sedanjih in prihodnjih prijaviteljev programa 
VŽU, predstavnike politike, organizacij s področja izobraževanja odraslih in drugih 
deležnikov. 

Konferenca sicer poteka tri dni, od 19. do 21. septembra 2012, vendar so prosta mesta za 
udeležbo na voljo le za 20. 9. 2012. Prijave zbiramo preko prijavnega obrazca do 17.9.2012 
oz. do zapolnitve prostih mest. Prosta mesta so omejena, zato pohitite s prijavami. 

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite!   

 

                                                                                                 dr. Alenka Flander 

                                                                                                   direktorica CMEPIUSa 


