OBČINSKE NOVICE | 5

LokalnoučnosrediščeŽelezniki
V treh mesecih se je v LUS Železniki v šestih različnih tečajih, ki so obsegali 86 ur,
zvrstilo 63 udeležencev. Izobraževalni dogodki so potekali v povprečju trikrat na teden.
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
V mesecu decembru se končuje ciklus
tečajev v Lokalnem učnem središču
(LUS) Železniki, ki so potekali od septembra dalje ob finančni pomoči Občine
Železniki. Najobsežnejša sta bila tečaja
tujih jezikov – angleščine in nemščine
(20 ur), sledilo je kvačkanje (18 ur), šivanje (15 ur), urejanje fotografij s pomočjo
računalnika (10 ur) in triurna delavnica
o pametnih telefonih.
Ob zaključku tečajev smo povpraša- li
udeležence o njihovih vtisih, zbirali smo
njihova mnenja in predloge za na- prej.
V anketah velika večina udeležen- cev
izraža zadovoljstvo predvsem nad tem,
da potekajo v Železnikih, v bližini
njihovega doma, da ni zamude časa in
denarja za pot v Loko. Žal ne moremo
zapisati vseh vtisov, v nadaljevanju jih
posredujemo le nekaj.
Marija, ki je obiskovala tečaj angleščine,
je napisala: "V torek smo zaključili s tečajem angleščine v Železnikih. Bilo nam
je zelo prijetno, sproščeno, brez domačih
nalog. Zopet sem malo obnovila znanje
angleščine, ki sem ga zato, ker ga ne
potrebujem, malo pozabila. Mislim, da
bi bilo dobro kar vsak teden nadaljevati.
Predvsem mi je všeč, da je znanje uporabno, da smo vadili izgovarjavo, bilo je
prijetno vzdušje z motivacijskimi lističi.
Vsakič je minilo zelo hitro, spomin na
pozabljeno besedišče se je vrnil. Jan se je
posebno potrudil."
Zagorka je obiskovala tečaj angleščine
in nemščine: "Znanja nikoli ni preveč,
kaj ne? Lepo bi bilo, če bi nadaljevali z
angleščino in nemščino (za kar tudi lepo
prosim) ter s šiviljskim tečajem, kvačkanjem ..., uvedli v program vse bolj popularno ruščino. Da bi se pri angleščini
učili tudi čase in fraze, česar se do sedaj
nismo. Rada bi vas pohvalila, ker se čudovito trudite in želite vsem ugoditi in
priti do znanja ter kvalitetno opravljate
svoje delo. Le še tako naprej ..."
V tečaju kvačkanja je bilo največ udeleženk – štirinajst. Ena od njih, Petra,
piše: "Na tečaju kvačkanja smo se zbrale udeleženke z zelo različnim predznanjem: od popolnih začetnic do tistih, ki

S tečaja nemščine. Še vedno zbirajo prijave za tečaj španščine, oblikovanje gline, začetni
računalniški tečaj, nadaljevalni tečaj Excela ...

kvačkajo že dalj časa. Pod vodstvom ge.
Jane Šuligoj smo se tako nekatere uči- le
prvih petelj, druge pa bolj zapletenih
vzorcev. Nastali so različni izdelki: kape,
šali, rute, torbice, rokavice in košarice.
Tečaj je potekal v sproščenem vzdušju,
ga. Jana nas je navdušila za kvačkanje.
Na vsako srečanje je prinesla lepe izdelke in nove ideje, kaj še lahko naredimo.
Za vse je zmanjkalo časa, zato upam, da
bomo tečaj še ponovili."
Maša pa piše: "Zahvaljujem se vam za
možnost sodelovanja na vašem brezplačnem tečaju šivanja, ki mi nudi pridobiti nova znanja. Trenutno sem pri
osnovnem znanju šivanja, imam pa tudi
željo po nadaljevanju. Mentorica Meta je
krasna, ima odlično znanje, ki nam ga
predaja naprej, in veliko mero
potrpežljivosti. Dekleta na šivanju so
super, vzdušje je vedno prijetno, zato
močno upam, da se bomo na tečaju šivanja videle še večkrat.«

ŠE VEDNO ZBIRAMO PRIJAVE ZA TEČAJE
Še vedno zbiramo prijave za tečaje: Učimo se špansko (20 ur), Oblikovanje gline
(12 ur), začetni računalniški tečaj Stopimo v svet računalnikov (10 ur) in nadaljevalni tečaj Excela pod naslovom Drugi
korak v Excelu (12 ur). Navedene tečaje
bomo organizirali v primeru zadostnega
števila prijav v začetku prihodnjega leta.
Imamo pa dovolj prijav za delavnico Ze-

lišča za domačo lekarno, ki bo predvidoma potekala dva torka v januarju.
Hkrati razpisujemo nove tečaje in zbiramo predloge za naprej. Predlagamo:
– jezikovne tečaje (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina),
– Digitalna pismenost (računalniški tečaji in uporaba IKT-orodij),
– Poskrbimo za svoje zdravje (predavanja
o zeliščih, predavanja za osebnostno
rast in o zdravem načinu življenja),
– Pokažimo se v pravi luči (delavnice
komunikacije in retorike, predavanja o
bontonu),
– Ustvarjamo skupaj (tečaj kvačkanja,
šivanja, izdelava mozaika).
Seveda vseh predlaganih tečajev in delavnic ne bo mogoče izvesti, organizirali
bomo tiste, za katere bo več zanimanja,
in odvisno od finančne pomoči občine in
aktivnosti, ki jih bomo začeli v okvi- ru
novega projekta Center medgeneracijskega učenja.
Prijave in predloge sprejemamo preko
naše spletne strani, 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 telefon. Vse občane Železnikov
vabimo, da nam tudi v primeru, da niste
našli ničesar zase, pošljete svoj kontakt
(zaželeno e-poštni), da boste obveščeni o
dogajanju in novih tečajih v LUS Železniki.

