
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. bilten projekta Sage:  
Izdaja začetne različice programa Silver Age Learning 

Končana je prva različica programa Silver Age Learning! Da smo lahko dosegli ta pomemben 
projektni mejnik, smo se morali spopasti z izzivi, ki jih pri oblikovanju projektnega načrta nismo 

pričakovali in jih je povzročila pandemija Covida-19. Od marca 2020 so bile namreč vse 
koordinacijske dejavnosti konzorcija izvedene preko spleta. Na ta način sta potekala tudi 

mednarodna sestanka, ki bi sicer morala biti na Islandiji in v Sloveniji, vendar te omejitve niso 
vplivale na kvaliteto naših izdelkov. 
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Modul ZDRAVJE 
Modul obravnava teme, povezane s telesnim zdravjem v tretjem življenjskem obdobju. Obsega 
30 ur in je razdeljen na tri tematske sklope: Proces staranja, Zdrav življenjski slog in 
Zdravstvene težave v starejših letih. Izboljšuje znanje o različnih vidikih staranja, spodbuja 
pozitivnejši pogled na staranje, poziva k zdravemu načinu življenja in skrbi zase, obravnava 
najpogostejše zdravstvene težave in prikazuje načine, kako se z njimi spoprijeti. 

Modul VADBA IN PREHRANA 
Modul se osredotoča na povezanost telesne dejavnosti in prehrane s splošnim zdravjem in dobrim počutjem v 
poznejših  letih in spodbuja k povečanju kakovosti življenja. Prikazuje pomen zdravega načina življenja z gibanjem, 
rednimi telesnimi aktivnostmi, pozornostjo in vzdrževanjem telesnih funkcij za boljšo kakovost življenja v starejših 
letih. Na koncu se osredotoči še na pomen zdrave prehrane in hidracije za telesno počutje v poznejših letih. 
 
Modul MENTALNO ZDRAVJE 
Modul nudi znanje o duševnih in kognitivnih motnjah, saj je eden od dejavnikov tveganja, da se bodo razvile pri 
posamezniku, tudi starost. To znanje bo koristilo tako posameznikom, ki imajo sami težave z duševnim zdravjem, 
kot tudi tistim, ki želijo pomagati svojim bližnjim (zakoncu, bratu in sestri itd.). Modul vključuje miselne vaje, 
katerih cilj je ohranjanje miselnih in kognitivnih zmogljivosti, občutka življenjskega smisla in motivacije. 
 
Modul BIVANJE 
Modul obravnava temeljne vidike bivanja, tako materialne kot nematerialne. Uvodni del raziskuje orodja in 
instrumente, potrebne za polno socialno udeležbo v lokalni in širši skupnosti. Drugi del se osredotoča na praktična 
vsakodnevna vprašanja, s katerimi se morajo starejši spoprijemati, ko živijo v svojih gospodinjstvih. Modul se 
zaključi z razpravo o prednostih življenja v pametnem domu in z nekaterimi opozorili, ki jih je potrebno pri tem 
upoštevati. 
 
Modul ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI 
Modul se osredotoča na bistvene družbene vidike življenja v starejših letih, tako v družinskem krogu kot v širši 

skupnosti. Prvi del obravnava načine dostopa in izkoriščanja najrazličnejših skupnostnih storitev, ki so starejšim 

na voljo brezplačno ali kot del plačljive ponudbe. Drugi del razvija pristope in spretnosti, ki so lahko v pomoč pri 

vključevanju v skupnost vrstnikov in učinkovitem upravljanju osebnih zadev v starejših letih. 

 

MODULI TEČAJA SILVER AGE LEARNING 

Podroben pogled na strukturo vseh modulov programa Silver Age je predstavljen v Načrtu izobraževanja, ki ga 

je mogoče naložiti s spletne strani projekta Sage (s klikom naj bi prišel na odgovarjajoč zavihek na spletni strani 

– kako se to naredi?) Načrt nudi podroben pregled izobraževanja in prikazuje delitev modulov na posamezne 

lekcije ter ure, dodeljene posameznim komponentam programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvili smo obsežen sklop gradiv, katerih namen je podpreti obe strani, vključeni v proces 
usposabljanja Silver Age Learning. Začetni komplet je na voljo v delovnem jeziku našega 
partnerstva (angleščini). V prihodnjih mesecih bodo vsa izobraževalna gradiva prevedena v 
nacionalne jezike vseh članov partnerstva. 

Učno gradivo za udeležence izobraževanja 

Udeleženci izobraževanja Silver Age Learning bodo pridobili učno gradivo, ki jih bo vodilo skozi izobraževalne 
module. Učno gradivo je sestavljeno iz: 

1. Učnih besedil: več kot 200 strani učnih besedil, ki bodo po končanem izobraževanju služila kot nadaljnji 
vir informacij in referenc, povezanih z obravnavanimi temami. 

2. Učnih listov: več kot 50  strani vaj in spremljajočih besedil bo udeležencem pomagalo usvojiti učne teme 
in s tem doseči dolgoročne učinke tečaja.  

Učno gradivo za učitelje 

Podporno gradivo za učitelje, ki bodo izvajali izobraževanje Silver Age Learning, bo omogočalo doseganje visokih 

standardov v izobraževalnem procesu. Priporočena metodologija bo splošne gerontološke smernice dopolnila s 

specifičnimi in natančnimi priporočili za:  

▪ vzpostavitev in določitev prednostnih izobraževalnih ciljev; 

▪ izbiro primernih učnih oblik; 

▪ izbiro ustreznih učnih metod; 

▪ uporabo ustreznih in učinkovitih diagnostičnih orodij. 

Metodološka priporočila so specificirana za vsako lekcijo posebej in so usklajena z vsebino učnih listov oziroma 

vaj za udeležence.  

Evalvacijska orodja 

Merjenje rezultatov je pomemben del izobraževalnega sistema Silver Age Learning.  

Pripravili smo celovit sistem ocenjevanja, ki vključuje tako orodja za merjenje rezultatov ob koncu programa kot 

tudi orodja za ocenjevanje dolgoročnih vplivov na obe strani, ki bosta sodelovali v izobraževalnem procesu.  

UČNO GRADIVO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA SILVER AGE LEARNING 

Kontakt: info@lu-celje.si 

The European Commission's support for the production of this newsletter does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 

 

KAJ SO NASLEDNJI KORAKI? 

Prevod gradiva za učenje in poučevanje 

v nacionalne jezike članov partnerstva 

SAGE (češčino, grščino, islandščino, 

italijanščino in slovenščino) bo 

omogočilo dostopnost programa ciljni 

skupini starejših v vseh naštetih 

državah. 

 

Pilotno testiranje programa nam 

bo omogočilo preverjanje 

pričakovanih rezultatov 

programa in uskladitev 

metodologije z učnim načrtom.  

 

Z izpolnitvijo načrta za širjenje 

rezultatov projekta, vključno z 

izvedbo dveh konferenc, bomo  

informacije o koristih tečaja razširili 

med zainteresirane in potencialne 

udeležence tečaja – starejše 

državljane partnerskih držav SAGE. 

V prihodnjih mesecih so pred nami trije pomembni projektni cilji: 

Upamo, da bodo od poletja 2021 naprej zunanji pogoji za dokončanje in izvedbo programa ugodnejši in ga bomo lahko 

zaključili v skladu s prvotnim načrtom, torej v juniju 2022. 

 

 


