Vabilo na izobraževanja

PROJEKT CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA
V okviru projekta bomo skupaj s partnerji zagotovili brezplačna izobraževanja in
različne medgeneracijske dogodke v občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki.
Ljudska univerza Škofja Loka je v sodelovanju s tremi partnerji pripravila projekt
Center medgeneracijskega učenja. Projekt bo potekal v okviru LAS Loškega pogorja,
financirali pa ga bosta Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada in
Republika Slovenija. Pričakovali smo, da bo projekt že potrjen, pa je žal še vedno v
fazi potrjevanja na Ministrstvu za gospodarstvo, raziskovanje in tehnologijo (MGRT).
Kljub temu na lastno odgovornost že izvajamo določene aktivnosti in organiziramo
dogodke, ki so predvidene v projektu.
V projektu sodelujejo naslednji partnerji: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas,
Vrtec pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec. V sodelovanju z njimi bomo organizirali v
treh občinah različne medgeneracijske dogodke, ki bodo za občane brezplačni.
Poudarek v projektu bo na medgeneracijskem učenju oz. prenosu znanj med
generacijami in medgeneracijskem druženju.
S prvimi izobraževanji smo že pričeli, saj smo že imeli predloge in želje občanov za
različna izobraževanja s področja tujih jezikov, računalniškega izobraževanja, za
različne vsebine s področja osebnostne rasti in ročnih del.
Nekaj dogodkov poteka, nekatere bomo izvedli tudi v naslednjih mesecih – od aprila
do junija, še več pa od oktobra do maja 2020, ko se projekt zaključi.

Prosim sporočite kaj bi se radi učili, pa tudi kaj bi morda sami lahko učili
mlajše ali starejše generacije. Ponujamo nekaj možnosti:
-

tuje jezike (angleščina, nemščina, španščina, italijanščina)
računalniška znanja oz. znanja s področja IT
vsebine za osebnostno rast
skrb za zdravje in nego starejših
ročna dela
drugo _________________________

Prosimo, da o možnostih obvestite vaše člane, znance in prijatelje, da s svojimi
predlogi sooblikujete program. Vaše predloge pričakujemo iz zgoraj navedenih
področij na naslov: gita.mihovec@guest.arnes.si ali po telefonu 04/506 13 20.

Prav tako sporočamo, da smo v ponedeljek, 11. 3. v Železnikih začeli z
računalniškim tečajem – Na lovu za računalniško miško, ki poteka v Javnem
zavodu Ratitovec, v Mladinskem centru. Dobimo se še tri prihodnje ponedeljke,
ob 17.00 uri. Vabljeni, otroci, odrasli, starši, stari starši, da se pridružite skupini.
Prijavite se lahko na zgoraj navedeni mail ali telefon, kjer dobite tudi dodatne
informacije.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

