
 

 

Poročilo o delu skupine v obdobju december 2021 – marec 2022 

 

Skupina se je zbrala na dveh sestankih in sprejela naslednje sklepe: 

December: Z dopisom smo pozvali svoje člane, da naj oblikujejo svoje predloge in 

pobude za izvedbene aktivnosti in program dela v letu 2022. 

Spletni sestanek skupine za e-izobraževanje 12. januar 2022: 

Ena ključnih dejavnosti je aktivno sodelovanje in organizacija delavnic o prihodnosti 

Evrope. Izr. prof. dr. Lučka Lorber je predstavila zaključke prve delavnice, ki je bila 

organizirana 29. novembra. Glavna tema je bila Izzivi starajoče družbe. Svoj prispevek 

z naslovom Digitaliziranje življenjskega okolja seniorjev sta predstavila zasl. prof. dr. 

Jože Gričar in izr. prof. dr. Lučka Lorber. Prav tako smo sodelovali pri izvedbi druge in 

tretje delavnice. Poudarili smo vlogo univerze v trajnostnem razvoju Evrope. Člani 

skupine podpirajo predlagane ukrepe pri zagotavljanju vseživljenjskega učenja in 

digitaliziranju življenjskega okolja seniorjev v skupni evropski prihodnosti. 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je dal pobudo, ki jo je posredoval podpredsednici Evropske 

komisije ga. Dubravki Šuici, za organiziranje mednarodne delavnice na temo 

Digitaliziranje življenjskega okolja. Dogodek se dogovori s predstavništvom Evropske 

komisije in v sodelovanju z omrežjem zaslužnih profesorjev. 

Predstavljene so bili akcijsko usmerjeni predlogi razvojnih usmeritev dela članov 

skupine v letu 2022:  

 Zasl. prof. dr. Jože Gričar, Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ skladno 
z njihovimi potrebami in možnostmi uporabe (seniors centricity): oblikovanje 
spletnih strani ponudnikov e-storitev, e-učenje in e-izobraževanje, 
povezovanje spletnih strani, e-sodelovanje omrežij, čezmejno sodelovanje 
skupin. 

 Zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Standardiziranje učnih procesov z uporabo 
e-platform. Primer uporabe programa Moodle. 

 Izr. prof. dr. Lučka Lorber, Vzpostavitev spletnega portala za 
medgeneracijsko sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru. 

 Zasl. prof. dr. Peter Glavič, razvrstitev 150 najboljših podjetij za 
izobraževanje v digitalnem poučevanju. 

 

 



Sprejeti so bili tudi dogovori o medsebojnem sodelovanju članov skupine: 

Zasl. prof. dr. Silvo Devetak bo v sodelovanju z zasl. prof. dr. Rudolfom Pušenjakom 
izvedel mednarodni študijski program s pomočjo uporabe programa MOODL. Zasl. 
prof. dr. Silvo Devetak in zasl. prof. dr. Jože Gričar dogovorita morebitno sodelovanje 
v mednarodnem prostoru glede na vsebino delovanja že sodelujočih mrež. 

Sprejeto je bilo stališče, da se ponovno apelira na vodstvo UM, da omogoči digitalno 

vključenost in dostopnost do digitalne univerzitetne tehnologije tako zaslužnim 

profesorjem kot upokojenim visokošolskim učiteljem Univerze v Mariboru.  

Potrdilo se je sodelovanje na dogodkih v letu 2022: 

 International Intergenerational Week 2022, DCU AFU, Irska,  
25. april  - 1. maj 2022  

 CZPUVU bo sodeloval na letnem dogodku AFU, 22. in 23. septembra 2022 

 aktivno sodelovanje ob mednarodnem Dnevu starejših, 1.oktober 2022. 
Organizirali smo spletni sestanek z vodstvom UKM in Nino Kotnik, prorektorico za 

študentske zadeve (vodja zasl. prof. dr. Peter Glavič pooblasti za organizacijo izr. prof. 

dr. Lučka Lorber). 

 

Spletni sestanek skupine za e-izobraževanje 2. marec 2022: 

Izr. prof. dr. Nives Ličen in Zala Simčič sta predstavili model in dejavnosti Starosti 

prijazna univerza v Ljubljani s pomočjo ppt predstavitve. Razprava je opozorila na 

pomen univerzitetnega delovanja za potrebe starejšega prebivalstva na področju 

raziskovalnega in izobraževalne dela ter prenosa znanja v okolje. Čeprav se pristop 

Univerze v Ljubljani razlikuje od pristopa Univerze v Mariboru ugotavljamo, da je delo 

obeh institucij izrednega pomena za dvig kakovosti življenja starejše generacije, 

vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Izmenjava dobrih praks in 

strokovnih izkušenj je zelo zaželena. Predstavljena je bila pobuda, da se zunanje 

izbirne predmete ponudi tudi starejšim študentom. 

Udeleženci sestanka predlagajo, da se pristopi k vzpostavitvi med univerzitetnega e-

omrežja starosti prijaznih univerz v slovenskem prostoru.  Namen e-omrežja bi bila 

izmenjava dobrih praks in sodelovanje pri določenih projektih. 

Nina Kotnik, prorektorica za študentska  vprašanja na UM je predstavila svoj pogled 

na možnosti krepitve medgeneracijskega sodelovanja s študenti Univerze v Mariboru. 

Prisotne je seznanila z oblikami prostovoljnega dela študentov na posameznih 

fakultetah UM in njihove uspešne prakse. Izrazila je svojo pripravljenost za 

sodelovanje s Centrom in predlagala konkretno obliko sodelovanja »Živa knjižnica«. S 

posebnim dopisom smo povabili naše člane k sodelovanju, do danes se je na povabilo 

odzvalo osem članov. Tematski razgovori s študenti Univerze v Mariboru se bodo 

začeli izvajati v mesecu maju v Glazarjevi knjižnici, UKM. 

 



Zasl. prof. dr. Jože Gričar je ponovno seznanil prisotne z omejitvami dostopnosti 

informacijske tehnologije visokošolskim učiteljem UM in mednarodne prakse. To je 

širši problem, ki se bo v naslednjih letih še povečeval. Prisotni so podprli pobudo, da 

zaslužni profesorji univerzi predlagajo, se omogoči dostopnost in zagotovi 

nespremenjen način uporabe univerzitetne informacijske tehnologije kolegicam in 

kolegom, upokojenim visokošolskim učiteljem.  

Člani skupine smo podprli pobudo izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki o spominkih zapisih 

članov Centra.  Oblikovana je delovna skupina v sestavi izr. prof. dr. Marjeta 

Ciglenečki, dr. Jerneja Ferlež in dr. Vlasta Stavbar, ki bodo metodološko opredelile 

pobudo za oblikovanje spominskih zapisov, ki bodo shranjeni in dostopni javnosti za 

branje, tudi v elektronski obliki. 

Red. prof. dr. Jožica Knez Riedl je predstavila zamisel o knjigi Dragulji znanosti, ki bi 

jo pripravila IRDO in Center. Natančnejša navodila za pripravo prispevkov bodo 

oblikovana in posredovana vsem članom Centra. Prav tako je povabila prisotne, da se 

udeležijo IRDO konference, ki bo potekala 2. in 3. junija 2022 (glej prilogo). 

V mesecu marcu smo se udeležili tugi globalne konference »It's About Peole«, Alma 

Mater Europea – Evropski center, Maribor in posveta »Medicina, pravo in družba«, 

Univerza v Mariboru. 

 

Na osnovi zapisnikov je poročilo pripravila: 

Izr. prof. dr. Lučka Lorber 


