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odgovorna za to, kako bo vsebina uporabljena. 
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Pripravite 
se na 

dogodivSCIno!
Kaj je CINAGE? 
CINAGE / Evropski filmi za dejavno staranje je evropski projekt, ki so ga zasnovale in 
razvile partnerske organizacije iz Italije, Slovenije, Velike Britanije, koordinira pa ga 
AidLearn s Portugalske. Dejavno staranje je danes najpomembnejša strokovna in politična 
vizija poznejših let življenja in tako naj bi tudi film posredoval podobe dejavnih in v družbo 
vključenih starejših ljudi. Pa je res tako?
Smo podobe pasivnih, odvisnih, ogroženih ali šibkih starejših že nadomestili s podobami 
dejavnega staranja, ki bolje zrcalijo razvoj starajoče se družbe? In kakšno vlogo ima pri tem 
filmska vzgoja? 



Kmalu na 

sporedu!

Ne zamujajte!

ZA koga? 
Rezultati projekta so namenjeni izobraževalcem starejših 

odraslih, organizacijam, ki ponujajo izobraževanje 
odraslih, starejšim ljudem, izvedencem na področju 
dejavnega staranja in izvedencem za evropski film. 

S projektom želimo osveščati strokovnjake in javnost o 
tem, kaj je dejavna starost in o tem, kako filmi vplivajo na 

predstave o dejavnem staranju in na način, kako danes 
obravnavamo starost. 

KJE si lahko ogledate filme CINAGE?
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Spletna stran CINAGE: http://cinageproject.eu

KAJ in kdaj se bo zgodilo? 
• januar - marec  2014: raziskava o dejavnem staranju.
• februar - marec  2014: žariščne skupine analizirajo dvanajst izbranih filmov z vidika kompetenc  
  dejavnega staranja.
• september 2014: smernice CINAGE za izobraževalce starejših odraslih, za organizacije izobraževanja 
   odraslih.
• september 2014: priročnik CINAGE za starejše odrasle.
• december 2014 - april 2015: eksperimentalni tečaj CINAGE v dveh delih: teorija in 
  kratki filmi o dejavnem staranju, ki jih posnamejo starejši sami.
• junij 2015: končna mapa CINAGE.

KAKO delamo? 
Vsaka partnerska organizacija izvede raziskavo o politikah dejavnega staranja in predstavi 

definicije dejavnega staranja, ki veljajo v njeni državi in v njenem kulturnem okolju. Projektni 
partnerji iščejo, zbirajo in analizirajo tri filme iz treh dodeljenih jim evropskih držav, in to z 

vidika izbranih kompetenc dejavnega staranja (učenje, zdravje, civilna družba in skupnost, 
finance / ekonomske dejavnosti, čustva in tehnološke kompetence). Žariščne skupine se 

oblikujejo v vsaki državi posebej in analizirajo dvanajst izbranih filmov. Rezultat projekta 
je mapa CINAGE (smernice CINAGE in priročnik CINAGE) in  dva tedna trajajoč 

eksperimentalni tečaj za izobraževalce starejših odraslih. Starejši 
udeleženci tečaja posnamejo tri triminutne filme o tem, 

kako sami vidijo dejavno staranje.


