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Dolgi zimski večeri so pravi čas za učenje,
za pridobivanje znanja na področjih, ki nas
veselijo. Lokalno učno središče Žiri zato
polno živi tudi v prvih mesecih novega leta.
Aktivnosti financira Občina Žiri, potekajo pa
v Kulturnem središču Stare Žiri. Trenutno
potekajo nadaljevalni tečaj nemščine, začetni
tečaj španščine ter začetni računalniški tečaj
pod naslovom Stopimo v svet računalnikov.
Ker je bilo za delavnico Oblikovanje gline v
Žireh premalo prijav, smo prijavljene povabili
v LUS Gorenja vas, kjer so pod vodstvom
akademske kiparke Katje Bogataj na štirih
srečanjih ustvarjali z glino.
Zelo velik pa je bil odziv na predavanja o zeliščih pod naslovom Zelišča domače lekarne, ki
so potekala v treh terminih. Prvega srečanja
se je v lepem ambientu galerije predavanja
udeležilo petintrideset ljubiteljev in iskalcev
znanja o zdravilnih zeliščih. Predavatelja
Vlasta Juršak in Brane Toplak sta dve mizi
okrasila s primerki in izdelki iz zdravilnih
zelišč. Za lažje spremljanje zanimivega
predavanja sta pripravila kratko gradivo pa
tudi mešanico zdravilnega čaja, ki so ga za
vsakokratno predavanje skuhali pri Skledniku,
udeležencem pa postregli v skodelicah, ki so
jih prinesli s sabo na predavanje.
Tudi v pomladnih mesecih se bodo izobraževanja nadaljevala. Pričenja se nov projekt,
in sicer projekt Center medgeneracijskega
učenja (CMU), v okviru katerega bomo za
občane Žirov pripravili različna predavanja in
dogodke, na katerih želimo, da poteka prenos
znanja med generacijami ter medgeneracijsko
druženje.
V okviru projekta vas vabimo v prve izobraževalne oblike:
Nega in oskrba starejših – 9 ur
Izdelava kratkega videa – 12 ur

Zelišča domače lekarne v Kulturnem središču Stare Žiri.
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Kiparska delavnica, ki jo je vodila akademska kiparka Katja Bogataj.

Spoznajmo svet filca – 12 ur
Omara kot iz škatlice – 4 ure
Partner v projektu je Vrtec pri OŠ Žiri, zato
bomo nekatera izobraževanja uskladili s predlogi zaposlenih v vrtcu, druga bodo potekala
na pobudo ostalih občanov. Sprejemamo pobude o temah, ki bi jih lahko vključili v projekt
CMU. Teme so lahko najrazličnejše: s področja
sodobnih IKT-orodij (uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov), jezikovnega
izobraževanja, organizacije gospodinjstva,
tradicionalnih obrti, različnih drugih ustvarjalnih delavnic, aktivnosti z zdravstvenega
in športnega področja. Projekt bo potekal do
aprila 2020 v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Loškega pogorja, financirala pa ga
bosta Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

Naško Križnar

Prijave in pobude sprejemamo po e-pošti (gita.
mihovec@guest.arnes.si) ali po telefonu (04
506 13 20), kjer dobite tudi dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi navedete ime
in priimek, domači in elektronski naslov in
telefonsko številko. •

Sprejemamo prijave tudi za:
SOCIALNI OSKRBOVALEC NA
DOMU, pričetek v marcu v Škofji
Loki, za brezposelne do starosti 29
let je program brezplačen.
BOLNIČAR – NEGOVALEC – poklicno izobraževanje; program bo,
če bo dovolj prijav, od oktobra dalje
v Gorenji vasi.

