Brezplačni študijski krožki

S pomladjo še več izobraževanj
Študijski krožek je neformalna oblika druženja ljudi, ki imajo podobne interese
in jih želijo skupaj uresničevati. V različnih krajih po Sloveniji potekajo že več
kot 20 let. V občini Gorenja vas - Poljane Ljudska univerza Škofja Loka vabi k
vpisu v naslednje študijske krožke, ki bodo potekali v spomladanskih mesecih.

Pišemo ustvarjalno

Udeleženci se bodo seznanili z veščinami
pisnega in govornega izražanja, s pravopisnimi
pravili ter s pisanjem in posredovanjem osnovnih uporabnih besedil. Poglobili bodo
poznavanje različnih veščin pisnega ter ustnega
izražanja. Način dela bo dopuščal različne
oblike ustvarjanja, tako individualno kot sku
pinsko. Raziskovalna naravnanost srečanj bo
omogočala, da udeleženci iščejo, odkrivajo in
razvijajo različna izrazna sredstva in načine.
Študijski krožek je predvsem namenjen
vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje pisno ali
ustno izražanje ter javno nastopanje. Poudarek
pa bo na tvorjenju besedil, ki so primerna tudi
za objavo v lokalnih časopisih Podblegaške
novice, Vaščan, zato je krožek namenjen tudi
različnim društvom.

Skrivnostni svet filca

V ta študijski krožek vabimo osebe, ki želijo
spoznati stare tehnike obdelovanja volnenih
prej, med katerimi ima filcanje posebno mesto.
Seznanili se bodo z zgodovino, postopki in teh-

nikami obdelave volnenih vlaken. Spoznali bodo
tehniko mokrega in suhega filcanja in možnosti,
ki jih ta dva načina filcanja omogočata.
Udeleženci bodo izdelali nekaj primerkov iz
filca, začeli bodo z osnovnimi: vrvica, kroglica,
krpica in nadaljevali z zahtevnejšimi: podstavek
za vročo posodo, šal, copati, modni dodatki.

Stara oblačila s poljanske podstrehe

Udeleženci bodo spoznali oblačenje naših
prednikov, vrste oblačil in njihovo uporabo,
materiale in njihove lastnosti, način izdelave,
orodja in rokodelska znanja, ki so potrebna
za izdelavo posameznih kosov delovnih in
»nedeljskih« oblačil. Spoznali bodo vrednost
ohranjanja oblačilne dediščine Poljanske doline
in skušali ugotoviti, kdo so bili stari mojstri, ki
so jih krojili in šivali.
Z gostjo Andrejo Stržinar (Unikatno šiviljstvo
in krojaštvo) bodo izdelali enostaven kos garderobe, posnet po originalu iz preteklosti. Spoznali
bodo tudi različen odnos do oblačil v preteklosti
in v današnjem času. Vse skupaj bodo dokumentirali in predstavili na razstavi.

Študijski krožki so za udeležence brezplačni,
na podlagi razpisa jih financira Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Vodijo jih
usposobljeni mentorji, strokovno pomoč in
spremljanje pa opravlja Andragoški center
Slovenije. S posameznimi študijskimi
krožki bomo pričeli, ko bo zadostno število
prijavljenih, predvidoma konec februarja
oziroma v marcu.
Informacije in prijave: Ljudska univerza
Škofja Loka, telefon št.: 04/506-13-60 ali po
e-pošti: jaka.subic@guest.arnes.si.

Zeliščni vrt domače lekarne

Člani študijskega krožka bodo spoznali pet
novih zelišč in začimb, ki pomagajo lajšati
različne bolezni. Naučili se bodo izdelati
blazinico iz zelišč, ki odganjajo molje, spoznali
bodo rastline za pripravo domačega zdravilnega
likerja. Vsi udeleženci bodo pripravili po en
zapis o eni zdravilni rastlini. Med izmenjavo
zdravilnih zelišč jih bodo tudi spoznavali. Na
skupinskem nabiranju zelišč si bodo izmenjevali izkušnje, prav tako z gostjo, zeliščarko
Marijo Jamnik.
Jaka Šubic

Lokalno učno središče Gorenja vas
Novo učno središče v Sokolskem domu v Gorenji vasi, ki deluje v okviru
LAS projekta Lokalna učna središča, je bilo v decembru in januarju polno
zasedeno. Različne oblike izobraževanja, ki so potekala skoraj vsako
popoldne, so za udeležence brezplačne, financirata jih Evropska unija in
Republika Slovenija.
Do sredine januarja je ob ponedeljkih potekal začetni računalniški tečaj, v
katerem so se udeleženci naučili osnov računalništva, iskanja po internetu in komuniciranja po elektronski pošti. Ob torkih še vedno poteka začetni tečaj nemščine,
z januarjem pa se je zaključila angleška konverzacija. Ob četrtkih so šivali, ob
petkih sta potekala nega in oskrba za starejše ter začetni tečaj španščine, ki se
bo zaključil v prvi polovici marca. V vseh programih je od 12 do 15 udeležencev,
še posebej je bila dobra udeležba pri delavnicah nege za starejše, ki so jih izvedle
strokovne delavke CSS Škofja Loka in se jih je udeležilo 20 udeležencev.
V februarju se pričenja začetni tečaj angleščine »Učimo se angleško«,
prostih je še nekaj mest. Ljubitelje ročnih del vabimo v tečaj kvačkanja, še
posebej pa želimo občane povabiti v dve delavnici, katerih programa sta
na kratko predstavljena v nadaljevanju:
Bodi viden na Facebooku
Delavnica je primerna za vse, ki so na začetku svoje poslovne poti in tudi
za vse podjetniško že uveljavljene »stare mačke«, ki si želijo:
• naučiti trikov na Facebooku,
• postati prepoznavni in edinstveni v svojem poslu,
• povečati prepoznavnost svoje blagovne znamke,
• napisati tako marketinško besedilo, ki bo pritegnilo vaše gledalce na
socialnem omrežju,
• pridobiti več sledilcev na Facebooku,
• pridobiti potencialne in idealne stranke,
• obdržati stalne stranke.
Delavnica bo potekala 15. in 16. februarja od 16. ure dalje v Sokolskem domu.
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Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane
Delavnica za ljubitelje lesa in starih lesenih predmetov pa bo vključevala
naslednje vsebine:
• kratko predavanje s slikovnim gradivom o problematiki lesa v hiši in
okrog nje,
• kaj pomeni preventiva,
• razgovor o predmetih, ki jih bodo udeleženci prinesli na drugo
srečanje,
• navodila za pripravo lesenih predmetov, ki jih bodo udeleženci prinesli
na delavnico
• pregled lesenih predmetov in razgovor o možnostih za posege,
• predstavitev različnih materialov in postopkov,
• preizkusi različnih negovalnih sredstev in navodila za vzdrževanje
predmetov.
Delavnica bo potekala dva petka, predvidoma v začetku marca.
V vseh dneh, ko poteka izobraževanje, imajo občani možnost individualnega svetovanja o programih vseživljenjskega učenja pa tudi o drugih formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja. Zaradi boljše kakovosti svetovanja
prosimo, da pred prihodom pokličete na spodaj navedeni kontakt.
Jaka Šubic
Novi programi izobraževanja v Lokalnem učnem središču
Gorenja vas v februarju in marcu:
• Učimo se angleško (začetni tečaj)
• Kvačkanje,
• Bodi viden na Facebooku,
• Les je lep, poskrbimo, da tako tudi ostane.
Informacije in prijave: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1 a,
po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali po telefonu (04/506-13-60).

