
             
 

Vabljeni otroci, mladina, odrasli, starši, stari starši 

 

PROJEKT CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

S februarjem smo poleg tečajev, ki jih financira Občina začeli tudi z izobraževanji, ki so 
financirani v sklopu projekta Center medgeneracijskega učenja. Ljudska univerza 
Škofja Loka je v sodelovanju s tremi partnerji pripravila omenjen projekt, ki bo potekal 
v okviru LAS Loškega pogorja, financirali pa ga bosta Evropska unija iz Evropskega 
regionalnega sklada in Republika Slovenija.  

Poudarek projekta je na medgeneracijskem učenju oz. prenosu znanj med generacijami 
in medgeneracijskem druženju. V tem zimsko-spomladanskem času, smo na predloge 
občanov s prvimi izobraževanji v okviru projekta že pričeli (trenutno dogajanje lahko 
vidite spodaj v tabeli),  ostale bomo izvedli v prihodnjih mesecih – od aprila do junija, 
še več pa od oktobra do maja 2020, ko se projekt zaključi.  

ŽELEZNIKI (Kulturni dom Železniki in Javni zavod Ratitovec) 

 

Zaključeni tečaji: Zelišča domače lekarne, Šivanje, Oblikovanje gline (petki, ob 16.30 uri), 

 

Tečaji v teku: Učimo se nemško – nadaljevanje  (četrtki, ob 18.15 uri), Učimo se špansko (torki, ob 

17.00 uri), Zdrava hrbtenica je steber zdravja (četrtki, ob 16.30 uri), Učimo se angleško – 

nadaljevanje (petki, ob 17.00 uri), Stopimo v svet računalnikov (ponedeljki, ob 17.00 uri), Nega in 

oskrba starejših (srede, ob 17.00 uri) 

 

Predvideni tečaji za katere zbiramo prijave: 

 Sodobno gospodinjstvo – omara kot iz škatlice (začetek 23. 4. 2019 ob 16.30 uri), 

 Skupaj v korak – nordijska hoja (6ur) , 

 Z nitjo povezane generacije – šivanje (15ur) (začetek 1. 4. 2019 ob 17.00 uri), 

 MED(ENO)generacijsko ustvarjanje Dražgoških kruhkov.  

 

Sporočite nam tudi vaše želje in predloge o tem kaj bi se radi učili, pa tudi 
kaj bi morda sami lahko učili mlajše ali starejše generacije. Ponujamo 
nekaj možnosti:  

- tuje jezike  
- računalniška znanja oz. znanja s področja IT 
- vsebine za osebnostno rast 
- skrb za zdravje in nego starejših 
- ročna dela 
- drugo _________________________ 

Vaše predloge pričakujemo iz zgoraj navedenih področij na naslov: 
gita.mihovec@guest.arnes.si ali po telefonu 04/506 13 20. 

 

POVEJ NAPREJ!  

 

V projektu sodelujejo naslednji partnerji: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
Vrtec pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec.  

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