Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
vas vabi na

CINAGE PO CINAGE-u
Končna delavnica projekta CINAGE
22. september 2015 ob 11.00
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje,
Poljanska cesta 6, Ljubljana

Ste že slišali za CINAGE, evropski projekt o dejavnem staranju in filmu?
Ste že slišali za priročnik CINAGE?
Ste že slišali za smernice za izvajalce izobraževanja?
Ste že slišali za dvanajst kratkih filmov o zgodbah dejavnega staranja?
Po intenzivnem 80-urnem tečaju so filme pod taktirko podiplomskih študentov
AGRFT posneli tisti, ki resnično vedo, kaj pomenijo dejavna poznejša leta življenja,
saj jih tudi živijo! V teh filmih ni stereotipov o starosti! Ni napačne interpretacije
potreb starejših in njihovega življenja! Ni politik, ki starejše silijo v neambiciozno
preživljanje prostega časa in stanje odvisnosti. Ni večnih razprav o pokojninah! Ni
medikalizacije starosti!
V teh filmih so pomembne kompetence dejavnega staranja, o katerih govori tudi
definicija dejavnega staranja, kot jo podaja Svetovna zdravstvena organizacija.
CINAGE po CINAGE-u vas bo popeljal na novo področje izobraževanja (starejših)
odraslih. Prejeli boste gradivo in zbirko kratkih filmov.

ZA KOGA:
za izobraževalce odraslih, za filmske vzgojitelje, za gerontologe, socialne delavce,
odločevalce, za “prebujene” starejše, ki ne pristanejo na dodeljeno jim vlogo, v
kateri jim je odvzeta pravica do dela.

CILJI:




okrepiti poznavanje evropskih politik dejavnega staranja;
opozoriti na pozitivne vidike in zablode politik dejavnega staranja;
dokazati, da (filmska) ustvarjalnost povezuje generacije;

http://www.cinageproject.eu/




predstaviti gradivo CINAGE v podporo filmski vzgoji starejših in drugih
generacij;
okrepiti osebnostno rast starejših.

PROGRAM
10.30 – 11.00

Sprejem

11.00 – 11.15

Predstavitev projekta CINAGE in gradiva CINAGE

11.15 – 11.30

Ledolomilec: Film mojega življenja

11.30 – 12.00

Kaj je dejavna starost: pripovedi in strategije za spoprijemanje
z dejavno starostjo

12.00 – 13.00

Projekcija izbranih kratkih filmov CINAGE in pogovor z
udeleženci tečaja

13.00 – 13.15

Odmor

13.15 – 14.00

Razprava:
 Je lahko film in produkcija kratkih film zanimivo orodje za
dejavno staranje?
 Na kakšen način lahko gradivo CINAGE uporabite v vaših
dejavnostih in/ali organizaciji?
 Kako uporabiti film v izobraževanju starejših?
 Kako uporabiti osebne zgodbe za razvoj kratkega filma?
 Ali nas lahko kratki filmi povežejo v skupnost?

14.00 – 14.15

Zaključek in evalvacija

PRIJAVE
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno prijavite Meti
Žgur na e-naslov meta.zgur@univerzatri.si
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