Napovednik vseh dogodkov v Tednu medgeneracijskega učenja:
Dnevi medgeneracijskega učenja na Ljudskih univerzah in prireditev Sinergija za učenje
V tednu med 25. in 30. 11. 2013 bodo na Ljudskih univerzah po Sloveniji potekali Dnevi medgeneracijskega
učenja, ki jih organizira Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) ob finančni podpori Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Centri medgeneracijskega učenja, ki se pridružujejo projektu:
- Ljudska univerza Koper
- Ljudska univerza Sežana
- Zavod Znanje Postojna - OE Ljudska univerza
- Ljudska univerza Ajdovščina
- Ljudska univerza Nova Gorica
- JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
- Center za dopisno izobraževanje Univerzum
- Ljudska univerza Kranj
- Ljudska univerza Tržič
- Ljudska univerza Radovljica
- Ljudska univerza Škofja Loka
- Ljudska univerza Jesenice
- Ljudska univerza Kočevje
- Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj)
- Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto)
- Ljudska univerza Krško
- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje)
- Ljudska univerza Ptuj
- Ljudska univerza Murska Sobota
- Ljudska univerza Ormož
- Ljudska univerza Lendava
- Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
- Ljudska univerza Rogaška Slatina
- Andragoški zavod ljudska univerza Velenje
- MOCIS - Center za izobraževanje odraslih (Slovenj Gradec)
- UPI - ljudska univerza Žalec
- Ljudska univerza Celje
- Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Slavnosti uvod v naše vseslovensko medgeneracijsko druženje in učenje bo predstavljala prireditev Sinergija
za učenje v Ljubljani. Pridružite se nam v ponedeljek, 25. 11. 2013, ob 10. uri, v prostorih Ceneta Štuparja
(Linhartova 13), kjer se bomo skupaj sprehodili v svet znanja in pobliže spoznali delovanje Centrov
medgeneracijskega učenja na Ljudskih univerzah.
Častno pokroviteljstvo projekta je prevzel predsednik RS Borut Pahor; svojo podporo pa so izrazili tudi bivši
predsednik RS Danilo Türk in priznani Slovenci Mitja Rotovnik, prof. dr. Emil Erjavec, Zvezdana Mlakar, Anja
Križnik Tomažin, Andraž Tori, Benka Pulko, Tinkara Kovač, Murat in Jose, Ana Praznik in Štefko Bratkovič,
Tanja Žakelj, Matej Mohorič in Igor Samobor, ki predstavnike vseh generacij, željne učenja in prijetnega
druženja, pozivajo k udeležbi v čim večjem številu.

Častni lokalni podporniki projekta so župan Občine Sežana Davorin Trčon, Rafael Vončina, Tinkara Kovač, dr.
Branko Marušič, dr. Vasja Klavora, Vesna Kodrič, Marko Vuksanović, Sonja Šinigoj, Marko Pogačnik, Iztok
Mlakar, Nastja Bremec, Mitja Kosovelj, Drago Kolenc in Vera Kodrič.
Častni lokalni podporniki projekta so prav tako župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič, župan
Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, župan Tržiča mag. Borut Sajovic, župan Občine Radovljica Ciril
Globočnik, župan Občine Bled Janez Fajfar, župan Občine Bohinj Franc Kramar, župan Občine Gorje Peter
Torkar, župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan Občine Kranjska Gora Jure Žerjav in župan
Občine Žirovnice Leopold Pogačar. Projekt na lokalni ravni podpirajo tudi Bojan Križaj, dr. Bojan Knific,
Helena Blagne, Franček Rudolf, Boris Janez Bergant, Alenka Dovžan, Jani Klemenčič, Toni Tišler, Uroš
Štefelin, Sašo Avsenik, Borut Verovšek, Neža Maurer in Meri Bozovičar.
Častni lokalni podporniki projekta so tudi župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, županja občine
Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Semič Polona Kambič, župan občine Krško mag. Miran
Stanko, poslanka v Državnem Zboru Renata Brunskole, predsednik športne zveze Novo mesto, hkrati član
Občinskega sveta Novo mesto in predsednik Odbora za mladino Jiři Volt, učiteljica in pisateljica Ivanka
Mestnik, uspešen fotograf Boštjan Pucelj, Miss Slovenije 1997 Maja Šimec in Mitja Drčar, pevec skupine
D'NeeB
Častni lokalni podporniki projekta so tudi župani: župan Občine Ormož Alojz Sok, župan Mestne občine
Slovenj Gradec Andrej Čas, župan Občine Lendava mag. Anton Balažek, župan Občine Rogaška Slatina mag.
Branko Kidrič, župan Občine Ptuj dr. Štefan Čelan, župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec,
župan Občine Šoštanj Darko Menih, župan Občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, župan Občine Hrastnik Miran Jerič.
Projekt prav tako podpirajo lokalni podporniki pisatelj ter pesnik Feri Lainšček, pisatelj Primož Suhodolčan,
igralka Jerica Mrzel, mladinska ilustratorka Urška Stropnik, voditeljski par na Radiu Center Ana Praznik in
Štefko Bratkovič, Iztok Herič, dobitnik Oskarja za učenje, športni novinar Tomaž Hudomalj, mag. Stane
Baluh, predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Drago Seme, zagreta zagovornica
medgeneracijskega učenja Vera Haliti, zgodovinar Bojan Himmerleich, Nuša Konec Juričič (Zavod za
zdravstveno varstvo Celje), prof. Cveta Zagode, zborovodkinja in pedagoginja Vida Bukovac, prejemnik
Oskarja za učenje Marjan Mesarič in nominiranca Silvester Mehtig in Ibrahim Parič.

Potek osrednjega dogodka in natančen program dogajanja med Tednom medgeneracijskega učenja na
Ljudskih univerzah je dostopen na spletni strani ZLUS www.zlus.si.

Za dodatne informacije o projektu in ZLUS se obrnite na:
mag. Bojan Hajdinjak, predsednik ZLUS
t 031 729905
m bojan.hajdinjak@cene-stupar.si

mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS
t 041 366 526
m igor.kotnik@zlus.si

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA NA LJUDSKIH UNIVERZAH
Pod okriljem Zveze ljudskih univerz Slovenije in ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport na Ljudskih univerzah vrata odpirajo Centri medgeneracijskega učenja. Namenjeni so spodbujanju
pretoka znanja in ustvarjanju vzajemne sinergije, ki nastane pri tovrstni medgeneracijski izmenjavi. Zato med
25. in 30. novembrom poiščite sebi najbližjo Ljudsko univerzo in spoznajte moč znanja v prvi osebi.
*Delavnice se odvijajo na sedežih posameznih Ljudskih univerz, razen tam, kjer je navedeno drugače.
*Pridružujemo si pravico do sprememb.
Ljudska univerza Sežana
Več o dogodkih na www.lu-sezana.si ali na tel. št.: +386 (05) 731 13 00.
Častno lokalni podporniki projekta so župan Občine Sežana Davorin Trčon, Tinkara Kovač in Rafael Vončina.
Torek, 26. 11. in sreda, 27. 11.:
9:00 - Varstveno delovni center Sežana - Ustvarjajmo skupaj (Osebe s posebnimi potrebami in učenci OŠ
izdelujejo nakupovalne vrečke iz blaga)
Torek, 26. 11. :
9:00 - Vrtec Sežana - Vsi radi pojemo (Otroci in starejši odrasli se učijo pesmi)
Sreda, 27. 11.:
15:30 - Vrtec Sežana - Vsi radi pojemo (Otroci in starejši odrasli se učijo pesmi)

Ljudska univerza Koper
Več o dogodkih na www.lu-koper.si ali na tel. št.: +386 (05) 612 80 00.
Sobota, 16. 11.:
9:00 - OŠ Elvire Vatovec Prade - Sinergija za življenje (Učenci in starejši občani obirajo oljke in jih pod
vodstvom akademske slikarke naslikajo)
Sobota, 30. 11.:
9:00 – OŠ Elvire Vatovec Prade - Zasaditev sadnega drevja po načelih permakulture (Učenci in starejši odrasli
spoznajo sodobne kmetijske pristope)
Zavod Znanje Postojna - OE Ljudska univerza
Več o dogodkih na: www.lu-postojna.si ali na tel. št. +386 (05) 721-12-80.
Častni lokalni podpornik projekta je Drago Kolenc.
Sreda, 27. 11.:
15:30 - Talita kum - Od čebele do medu (Člani čebelarskega krožka varovancem doma Talita kum
predstavijo svoje delo)
Petek, 29.11.:
17:00 - Notranjski muzej - Od pračloveka do današnjih dni (Stari starši svojim vnukom predstavijo zgodovino
domačega kraja)
Ljudska univerza Ajdovščina
Več o dogodkih na www.lu-ajdovscina.si ali na tel. št. +(386) 05 366 47 50
Častna lokalna podpornica projekta je Vera Kodrič.
Ponedeljek, 25. 11.:

10:00 - ŠENT Ajdovščina - Trening socialnih veščin (Odrasli in upokojenci na delavnici spoznavajo samega
sebe)
9:30 - Vrtec Vipavski križ - Peka kruha (Predšolski otroci in odrasli spoznavajo način in pomen priprave
kruha)
Sreda, 27. 11.:
10:00 - Dom upokojencev Ajdovščina - Balinanje (Rekreativna delavnica za odrasle in upokojence)
Četrtek, 28. 11.:
10:00 - ŠENT Ajdovščina - Izdelaj si svojo voščilnico (Odrasli, otroci in upokojenci izdelujejo voščilnice)
Petek, 29. 11.:
13:30 - Računalniške urice (Starejši odrasli in odrasli se učijo računalništva)
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
Več o dogodkih na www.lung.si ali na tel. št. +386 (05) 335 31 12.
Častni lokalni podporniki projekta so dr. Branko Marušič, dr. Vasja Klavora, Marko Vuksanović, Sonja Šinigoj,
Marko Pogačnik, Iztok Mlakar, Nastja Bremec, Mitja Kosovelj.
Petek, 29. 11.:
16:00 - Majhne punčke iz volne (Izdelovanje punčk iz volne)
16:00 - Polenta v mrvicah (Članice Društva žena in deklet Trnovo bodo prinesle staro domačo jed polenta v
mrvicah in razložile, kako se jo pripravi)
16:00 - Plekanje, Klinčkanje, Kinkanje (Društvo žena in deklet Trnovo otrokom in odraslim predstavi stare
igre na paši)
16:00 - Zapuščina 1. svetovne vojne (Predavanje dr. Vasje Klavora)
16:00 - Tradicionalne pesmi, Kaj je žbrinca? in Kaj so svitki? (Članice Društva žensk Žbrinca bodo zapele
tradicionalne pesmi in prikazale izdelavo domačih jedi)
16:00 - Rože iz jabolčne lupine (Izdelava rož iz jabolčnih lupin, članice Društva žensk Žbrinca)
16:00 - Psihične težave in duševne motnje (Kaj so psihične težave in duševne motnje ter kako se z njimi
spopasti)
16:00 - Kronika in narečne besede iz Vrat pri Čepovanu (Ga. Marija Šuligoj bo s pomočjo narečja predstavila
kroniko njenega rojstnega kraja Vrata pri Čepovanu)
16:00 - Hiša, prostori ter predmeti v hiši v vrtojbenskem narečju (Ga. Irena Krošelj nas bo v vrtojbenskem
narečju »popeljala« po hiši in povedala, kako se imenujejo posamezni prostori in predmeti)
16:00 - Hiša, prostori ter predmeti v hiši v renškem narečju (Ga. Irma Volk nas bo v renškem narečju
»popeljala« po hiši in povedala, kako se imenujejo posamezni prostori in predmeti)
16:00 - Od glave do pet (Modno svetovanje mlajših starejšim)
16:00 - Uporaba mobilnih telefonov (Mladi bodo starejše naučili uporabljati mobilne telefone)
16:00 - Uporaba zaslonov na dotik (Mladi bodo starejše naučili uporabljati zaslone na dotik)
17:00 - Slavnostno odprtje Centra medgeneracijskega učenja na LUNG-u
Skupaj z ambasadorji bomo prerezali trak in slavnostno odprli Center medgeneracijskega učenja. Vljudno
vabljeni!

JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Več o dogodkih na www.cene-stupar.si ali na tel. št. +386 01 234-44-00.
Lokalni podpornik projekta je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič.
Ponedeljek, 25.11.:
12:00 - Naj ti preberem pravljico (Babice in dedki berejo stare ljudske pripovedke)
12:00 - Uspešno podjetništvo brez informacijske podpore (Različni generacijski pristopi k podjetništvu).
12:00 - Kultura na preizkušnji! (Glasba za vse okuse in starosti). Častni gostje: Tinkara Kovač, Murat, Mitja
Rotovnik in Zvezdana Mlakar (moderatorka)

12:00 - NE bojim se te sodobna tehnologija! (Spoznavanje zaslonov na dotik, tabličnih računalnikov,
mobilnih telefonov).
12:00 - Dedno pravo in pogodba o dosmrtnem preživljanju (Spoznavanje dednega prava in prepoznavanje
elementov pogodbe o dosmrtnem preživljanju)
12:00 - Izdelava naravne zobne paste (Predstavitev in izdelava domače zobne paste)
12:00 - Naredi si sam – manjša šiviljska popravila (Pridobivanje veščin za manjša šiviljska popravila in manjše
dodatke na oblačilih)
12:00 - Oskrba pri kronično neozdravljivih boleznih (Kako pomagati osebam, ki se soočajo s kronično
neozdravljivo boleznijo)
12:00 - Nega kože v zrelejših letih ALI Akne so preteklost! Nega kože za mlade (Spoznavanje kozmetičnih
izdelkov za nego kože in nasveti za nego)
12:00 - Kako sem iz Afganistana prišel v Slovenijo (Pripoved mladostnikov iz Afganistana, ki so zapustili svojo
državo in prepotovali 3000 km, da so prišli do Slovenije. Osebna izpoved, ki predstavlja razlike med
življenjem, načinom razmišljanja in kulturo v omenjenih državah.)
12:00 - Ročne sposobnosti na svojevrsten način (Otroci s posebnimi potrebami – izdelava mil,…)
12:00 - Ali sem v breme? (Študijsko raziskovalni center za družino želi odpraviti predsodke, da smo nekomu
v breme in pomagati pri zmanjševanju medgeneracijskih razlik)
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Več o dogodkih na www.cdi-univerzum.si ali na tel. št. +386 01 583-92-70.
Častni lokalni podpornik projekta je Franček Rudolf.
Sreda, 27.11.:
12:00 - Prenos praktičnih izkušenj svetovanja v izobraževanju odraslih (Predstavitev praktičnih izkušenj
informiranja in svetovanja odraslim za učenje in izobraževanje)
12:00 - Prva pomoč pri uporabi mobilnega in pametnega telefona (Nasveti in rokovanje z mobilnim in
pametnim telefonom)
Četrtek, 28.11.:
12:00 - Uporaba tablice pri učenju (Prikaz uporabe tabličnega računalnika pri učenju in rokovanje z njim)
15:00 - Ruska kulinarika in prazniki (Predstavitev in pokušina ruskih jedi, predstavitev običajev)
Ljudska univerza Kranj
Več o dogodkih na www.luniverza.si ali na tel. št. +386 04 280-48-00.
Častni lokalni podpornik projekta je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj.
Ponedeljek, 25.11.:
16:00 - Spoznavanje portala e-uprava (Starejši odrasli učijo mladostnike uporabljati portal e-uprave)
17:30 - Družabna igra Activity (Mladostniki naučijo starejše odrasle družabno igro Activity)
Torek, 26.11.:
16:00 - Skupaj po Kranju (Starejši predstavijo Kranj mlajšim generacijam)
17:30 - Uporaba mobilnega telefona (Mladostniki učijo starejše odrasle uporabe mobilnega telefona)
19:00 - Komunikacija med generacijami (Izmenjava življenjskih izkušenj med različnimi generacijami)
Sreda, 27.11.:
10:00 - Center Korak - Delavnica ljudskega izročila in vezenje prtičkov (Starejši predajo vsebine ljudskega
izročila mlajšim generacijam)
16:00 - Avla Mestne občine Kranj - Folklora in plesi v vrsti (Zaplešimo skupaj, starejši in mlajši, tradicionalno
in moderno)
Ljudska univerza Tržič
Več o dogodkih na www.lu-trzic.si ali na tel. št. +386 04 592-55-51.

Častni lokalni podporniki projekta so župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, svetovno znani tržiški smučar
Bojan Križaj, vrhunski poznavalec oblačilne dediščine Slovencev dr. Bojan Knific ter znana slovenska pevka
Helena Blagne.
Ponedeljek, 25.11.:
16.00 - Baročna arhitektura na Slovenskem (Spoznavanje sijaja baročne umetnosti)
Torek, 26.11.:
10.00 - Ne bojim se računalnika (Prvi koraki v svetu računalništva)
17.00 - Spoznavanje osebnostnih lastnosti (Z ozaveščanje osebnostnih lastnosti do boljše samopodobe)
Sreda, 27.11.:
17.00 - Slikanje na platno (Letni časi na platnu)
Četrtek, 28.11.:
09.00 - Ne bojim se računalnika (Obdelava fotografije)
19.00 - Idrijsko klekljanje v Tržiču (Izdelava klekljanih okraskov)
17.00 - V kavarni z nemščino (Usvajanje besedišča in konverzacija)
Petek, 29.11.:
09.00 - Domači pripravki za našo lepoto (Izdelava domače kozmetike)
Ljudska univerza Radovljica
Več o dogodkih na www.lu-r.si ali na tel. št. +386 04 537-24-00.
Častni lokalni podporniki projekta je župan Občine Radovljica Ciril Globočnik.
Ponedeljek, 25.11.:
14:00 - Brain gym (Vaje za utrjevanje spomina)
Sreda, 27.11.:
10:00 - Power Point (Delo v programu Power Point)
14:00 - Brain gym (Vaje za utrjevanje spomina)

Četrtek, 28.11.:
10:00 - PUM Radovljica - Kuhanje s pumovci (Člani UTŽO bodo učili pumovce kuharskih spretnosti)
10:00 - Miklavževa stojnica (Ustvarjalna delavnica, priprava izdelkov za Miklavževo stojnico v Radovljici)
Ljudska univerza Škofja Loka
Več o dogodkih na www.lu-skofjaloka.si ali na tel. št. +386 04 506 13 00.
Častni lokalni podpornici projekta sta Neža Mauer in Meri Bozovičar.
Četrtek, 28.11.:
9:00 - Sovodenj - Postanimo prijatelji in zavezniki svojim otrokom in vnukom (Kakšna je vloga starih staršev,
vnukov in staršev ter kako vnukom dajemo občutek varnosti in ljubljenosti)
Petek, 29.11.:
8:00 - Lutke pripovedujejo (Izdelovanje lutk)
Ljudska univerza Jesenice
Več o dogodkih na www.lu-jesenice.net ali na tel. št. +386 04 583 38 00.
Častni lokalni podporniki projekta so župan Občine Bled Janez Fajfar, župan Občine Bohinj Franc Kramar,
župan Občine Gorje Peter Torkar, župan Občine Jesenice Tom Tomaž Mencinger, župan Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav in župan Občine Žirovnice Leopold Pogačar. Prav tako so podporo projektu izrazili bivši župan
Občine Jesenice in predsednik DU Jesenice Boris Janez Bergant, Alenka Dovžan, Jani Klemenčič, Toni Tišler,
Uroš Štefelin.
Ponedeljek, 25.11.:
16:00 - Zlati vez (Tehnika vezenja in prikaz pokrival slovenske ženske noše - avbe, peče, zavijačke ipd.)
Torek, 26.11.:
11:00 - Moja smučarska pot in olimpijska medalja (Pogovor o disciplini, vztrajnosti, motivaciji za zmago Alenka Dovžan)
11:00 - GD Kranjska Gora - Turizem v Kranjski Gori – italijanski turisti (Značilnosti italijanskih turistov,
turistične značilnosti Kranjske Gore)
Sreda, 27.11.:
13:15 - OŠ Koroška Bela - Naučimo se žonglirati (Koordinacija – otroci se preizkusijo v žongliranju)
Četrtek, 28.11.:
10:00 - Osnovna šola Anton Janša Radovljica - Zaplešimo hip hop (Plesna koreografija z elementi hip hopa)
14:00 - Mladinski center Jesenice - Kako uporabljam mobitel? (Pomoč in napotki pri uporabi mobitela)

Ljudska univerza Kočevje
Več o dogodkih na www.lu-kocevje.si ali na tel. št. +386 01 893-82-70.
Lokalni podpornik projekta je župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič.
Torek, 26.11.:
10:00 - Slavnostni uvodni nagovor župana občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča in uradna otvoritev tedna
medgeneracijskega učenja na Ljudski univerzi Kočevje.
10:30 - Osnovna šola Ljubo Šercer - Bil sem rudar (Upokojeni rudar bo učencem predstavil poklic rudarja, ki
ga na Kočevskem več ne poznajo zaradi zaprtja rudnika, članice društva podeželskih žena bodo ob tem z
učenci pripravile tipično rudarsko jed.)
Četrtek, 28.11.:
8:00 - LIK Kočevje - Izdelajmo ptičjo hišico (Mlajša generacija učencev bo prenašala znanje pridobljena na
šolski lesarski delavnici na starejšo generacijo upokojencev. Skupaj bodo izdelali ptičjo hišico.)
10:00 - Šent dnevni center Kočevje - Izdelava igrače: opica iz nogavic (Otroci in odraslih bodo ob druženju in
z lastnim trudom izdelali igračo - opico iz nogavic.)
Petek, 29.11.:
10:30 - park pred Ljudsko univerzo Kočevje - Postavitev ptičjih hišic v parku in zaključek Tedna
medgeneracijskega učenja v Kočevju (Ptičje hišice izdelane na delavnici »Izdelajmo ptičjo hišico« bodo vsi
sodelujoči partnerji in podporniki projekta postavili v park pred Ljudsko univerzo Kočevje, kjer bodo
omogočale pticam nemoteno hranjenje v zimskih dneh.)
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj)
Več o dogodkih na www.zik-crnomelj.eu ali na tel. št. +386 07 30 61 390.
Lokalni podporniki projekta so županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Semič
Polona Kambič, poslanka v Državnem Zboru Renata Brunskole in Miss Slovenije 1997 Maja Šimec.
Ponedeljek, 25.11.:
8:30 - Razvojni center Novo mesto - Podjetno v svet podjetništva (Izmenjava informacij o razvoju poslovne
ideje v okviru projekta Podjetno v svet podjetništva in v programu Družabnik/družabnica za starejše osebe.)
9:30 - Dom starejših občanov Metlika - Zaplešimo po belokranjsko (Učenje belokranjskih plesov in pesmi.)

10:30 - OŠ Milke Šobar Nataše - Izdelovanje slaščic (Peka peciva v obliki sadežev: breskvice, jagode in orehi.)
Torek, 26.11.:
10:00 - Dom starejših občanov Črnomelj - Gibanje za zdravje za starejše osebe (Seznanjanje z vajami in
aktivnostmi in pripomočki, ki koristijo zdravju - fizioterapija in delovna terapija.)
10:25 - Srednja šola Črnomelj - Poznavanje germanizmov v belokranjskem narečju (Kviz na temo
germanizmov v belokranjskem narečju.)
12:10 - OŠ Belokranjskega odreda Semič - Vezenje na domačem platnu in izdelava pisanic (Vezenje
belokranjskih vezenin na domačem platnu in izdelava pisanic.)
Četrtek, 28.11.:
17:00 - Kulturni center Semič - Izdelava Miklavževega škornja (Ročno šivanje Miklavževega škornja.)

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto)
Več o dogodkih na www.ric-nm.si ali na tel. št. +386 07 393-45-50.
Lokalni podporniki projekta so predsednik športne zveze Novo mesto, hkrati član Občinskega sveta Novo
mesto in predsednik Odbora za mladino Jiři Volt, upokojena učiteljica in pisateljica Ivanka Mestnik in
uspešen fotograf Boštjan Pucelj.
Od ponedeljka, 25.11., do petka, 29.11.:
10:00 - teniška igrišča Portovald - Osnove tenisa za otroke in starejše (Medgeneracijsko učenje tenisa.)
Ponedeljek, 25.11. in sreda, 27.11.:
10:00 - plesna dvorana PCD, Planet TUŠ - Zavrtimo se v plesnem ritmu – družabni ples (Medgeneracijsko
spoznavanje angleškega valčka in disco foxa.)
Ponedeljek, 25.11.:
9:00 - OŠ Dolenjske Toplice - Prebiranje pravljice Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča z Ivanko Mestnik in
Jožetom Kumrom (Prenašanje pisateljskih in slikarskih znanj ter izkušenj otrokom ob branju pravljice.)
18:00, Spoznajte argentinski tango (Odkrivanje skrivnosti objema v argentinskem tangu ob predstavitvi
zgodovine in značilnosti tega plesa.)
Torek, 26.11.:
16:00 - Ruščina – izdelajmo (pobarvajmo) babuške in se pogovarjajmo po rusko (Spoznavanje ruskega jezika
in kulture skozi ustvarjalno igro.)
Sreda, 27.11.:
15:00 - Vnuki pomagajo pri učenju osnov računalništva (Učenje računalniških vsebin, prenašanje znanja na
starejše).
Četrtek, 28.11.:
9:00 - OŠ Dolenjske Toplice - Brez e-pošte ne gre (Spoznavanje e-pošte, prenašanje znanja na starejše.)
11:00 - Družabno igranje Bridža (Spoznavanje igre s kartami Bridge.)
Petek, 29.11.:
10:00 - Potovanja po Evropi (Prenašanje znanj in izkušenj s potovanj po evropskih državah.)
10:00 - Prostovoljstvo v sodelovanju s Poljaki (Prikaz in prenos izkušenj pri sodelovanju s poljskimi
prostovoljci.)
Ljudska univerza Krško
Več o dogodkih na www.lukrsko.si ali na tel. št. +386 07 488-11-60.
Lokalni podpornik projekta je župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Ponedeljek, 25.11.:
9:30 - OŠ Jurija Dalmatina Krško - Spretni prstki (Delavnica ročnih del za učence, vezenje, kvačkanje.)
13:30 - OŠ Jurija Dalmatina Krško - Zaigrajmo šah (Igranje šaha: upokojenci in člani šahovskega krožka OŠ.)
Torek, 26.11.:
12:50 - ŠC Krško-Sevnica - Predstavitev telovadnih vaj za ohranjanje zdravja (Telovadba za starejše.)
Sreda, 27.11.:
9:30 - Svet ljudi, bogov in polbogov v Antiki (Antična književnost).
16:00 - Društvo gluhih in naglušnih Posavja - Znakovni jezik (Učenje znakovnega jezika in pogovor.)
18:30 - Društvo gluhih in naglušnih Posavja - Košarice iz mila (Izdelava košaric iz mila.)
Četrtek, 28.11.:
14:30 - Center za socialno delo Krško - Skupaj na geografiji (Dijaki povabijo upokojence na terenske vaje iz
geografije.)
17:00 - Center za socialno delo Krško - Punčke iz cunj (Delavnica izdelave punčk iz cunj.)
Petek, 29.11.:
9:00 - Dom starejših občanov Krško - Življenjske zgodbe (Življenjska zgodba upokojenke o izgnanstvu v času
NOB.)
9:00 - Dom starejših občanov Krško - Izdelovanje košar (Praktična delavnica izdelovanja košar.)
13:00 - Dom starejših občanov Krško - Spoznajmo EU-kviz (Predstavitev EU in kviz o EU.)
14:00 - Šolski center Sevnica - Peš potep po Krškem (Sprehod po lokacijah iz knjige Krško na razglednicah.)
16:00 - Mladinski center Krško - Računalništvo (Tečaj računalništva za člane Društva upokojencev Krško.)
Sobota, 30.11:
10.00, Mladinski center Krško-Rezanci in mlinci (Kuharska delavnica za mladince.)

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje)
Več o dogodkih na www.ciktrebnje.si ali na tel. št. +386 07 34 82 100.
Lokalni podpornik projekta je Mitja Drčar, pevec skupine D'NeeB.
Ponedeljek, 25.11.:
8:30 - Angleščina na drugačen način (Predavanje, delavnica.)
9:00 - Vrtec Mavrica Trebnje - Zavrtimo se v ritmu svetovnih plesov (Svetovni plesi - ruski, švedski, finski.)
15:00 - Odkrivamo lepote slovenskega jezika (Delavnica za otroke in mladostnike.)
17:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje - Ura pravljic (Delavnica - generacija Y in mlajši.)
19:00 - Knjigovodstvo za s.p., d.o.o. in kmete (Predstavitev s konkretnimi primeri.)
Torek, 26.11.:
9:30 - Dom starejših občanov Trebnje - Računalnik moj prijatelj (Delavnica: generacija X, veterani.)
17:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Mirna - Ura pravljic (Delavnica - generacija Y in
mlajši.)
17:00 - Kulturni dom Šentlovrenc - Ustvarjanje v duhu prihajajočih praznikov (Delavnica za vse generacije.)
19:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Mirna - Strokovni večer – Partizanske pesmi
(strokovni večer).
Sreda, 27.11.:
9:00 - Sporazumevanje v nemščini je lahko (Delavnica: otroci blaginje, veterani.)
9:00 - Prostori Občine Šentrupert in CIK Trebnje (delavnici potekata ločeno na dveh lokacijah) - Ustvarjanje
v duhu prihajajočih praznikov (Delavnica za vse generacije.)
17:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Šentrupert - Ura pravljic (Delavnica - generacija Y in
mlajši.)

Četrtek, 28.11.:
13:00 - CIK Trebnje, telovadnica - Zaplešimo skupaj v ritmu folklornih plesov (Folklorni plesi.)
13:30 - CIK Trebnje, telovadnica - Plešemo Bachove cvetne plese (Bachovi cvetni plesi.)
14:15 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Mokronog - Internet – okno v svet (Delavnica:
generacija X, veterani.)
17:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Mokronog - Ura pravljic (Delavnica - generacija Y in
mlajši.)
19:00 - Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Krajevna knjižnica Mokronog - Potopisni večer (Delavnica za vse
generacije.)
Petek, 29.11.:
9:00 - Dobro jutro po špansko (Delavnica za veterane in otroke blaginje.)
17:00 - Kulturno umetniško društvo Ekspres - Kreativna glasbena delavnica (Delavnica za vse generacije v
sodelovanju s pevcem skupine D'NeeB, Mitjo Drčarjem.)
Ljudska univerza Ptuj
Več o dogodkih na www.lu-ptuj.si ali na tel. št.: +386 (02) 749 21 50.
Lokalni podpornik projekta je župan Občine Ptuj dr. Štefan Čelan.
Ponedeljek, 25. 11.:
15:00 - Kreativne delavnice za mlajše (Mladi otrokom predstavijo kreativne ideje za ustvarjanje.)
Torek, 26. 11. in sreda, 27.11.:
10:00 - Predstavitvena stojnica (Predstavitev organizacij in njihovih aktivnosti na stojnici pred LU Ptuj, gost v
sredo: Tadej Toš.)
Četrtek, 28. 11.:
10:00 – Facebook in uporaba tablic za starejše (IT delavnica za starejše.)
Ljudska univerza Murska Sobota
Več o dogodkih na www.lums.si ali na tel. št.: +386 (02) 536 15 60.
Lokalna podpornika projekta sta župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in pisatelj ter pesnik
Feri Lainšček.
Petek, 22. 11.:
14:30 - Samooskrba po indašnje (Starejše ženske mlade gospodinje poučijo o pripravi ozimnice.)
Sreda, 27. 11.:
16:00 - Let's go for a walk (Upokojenci U3ŽO, priseljenci in otroci spoznavajo mestne ulice in kulturo.)
Ljudska univerza Ormož
Več o dogodkih na www.lu-ormoz.si ali na tel. št.: +386 (02) 741 55 00.
Lokalni podpornik projekta je župan Občine Ormož Alojz Sok.
Torek, 26. 11.:
13:00 - Pletenje iz šibja (Pletenje in pogovor o odvisnostih med otroki in mladimi.)
Sreda, 27. 11:
13:00 - Ne bojmo se starosti (Veterani, starejši odrasli in otroci izdelujejo voščilnice in se pogovarjajo o
življenju v domu.)
Četrtek, 28. 11:
13:00 - Drobni okraski za nasmejan dan (Mladi in veterani izdelujejo smrečice iz plute.)

Ljudska univerza Lendava
Več o dogodkih na www.lulendava.si ali na tel. št.: +386 (02) 578 91 90.
Lokalni podporniki projekta so Bivši predsednik RS dr. Danilo Türk, župan Občine Lendava mag. Anton
Balažek in mag. Stane Baluh.
Osrednja prireditev v sklopu Ljudske univerze Lendava se bo odvijala 28.11.2013, ob 10:00, v prostorih LU
Lendava. Vljudno vabljeni na lokalno uradno predstavitev in novinarsko konferenco ter kasneje na
predavanje bivšega predsednika RS dr. Danila Türka, ki bo z nami delil znanje o vlogi OZN v svetu.
Torek, 26. 11.:
16:00 , Sofija, Medgeneracijska hiša - Cupcakes, ameriška sladica na slovenski način (Rahela H. Kelenc uči
otroke peči kolačke.)
Sreda, 27. 11:
12:00 - Uporaba mobilnega in pametnega telefona (Mladi učijo veterane uporabe mobilnega telefona.)
16:00 - Romano čhib (Romski akademski klub predstavi romski jezik.)
17:00 - Sofija, Medgeneracijska hiša - Srečanje s pravljičarko (Gabriella Bence Utroša otrokom bere svoje
pravljice.)
17:00 - Sofija, Medgeneracijska hiša - Romski plesi (Romski akademski klub uči romske plese.)
Četrtek, 28. 11.:
10:00 - Novinarska konferenca.
10:30 - Vloga OZN v svetu (Častni gost:bivši predsednik RS dr. Danilo Türk - predavanje za mlade, starejše
odrasle in veterane.)
17:30 - Sofija, Medgeneracijska hiša - Pravljična joga in joga za odrasle (generacija Y prenaša znanje o jogi
na mlajše in starejše.)
16:00 - Poskrbimo za varno jemanje zdravil v jeseni življenja (mag. Nina Ošlaj bo predstavila varno jemanje
zdravil.)
18:00 - Sofija, Medgeneracijska hiša - Vegetarijanski kuharski večer (Tereza Vida bo za vse generacije
predstavila vegetarijansko kuhinjo.)
Petek, 29.11: (program se bo še dopolnil)
10:00 - DSŠ Lendava - Posebne pravice (mag. Stane Baluh bo izvedel predavanje o posebnih pravicah
srednješolcem.)
Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
Več o dogodkih na www.azm-lu.si ali na tel. št.: +386 (02) 234 11 11.
Lokalna podpornika projekta sta voditeljski par na Radiu Center Ana Praznik in Štefko Bratkovič.
Torek, 26. 11.:
16:00 - Sončni dom - Kvačkamo šal prijateljstva (Veterani učijo mlajše otroke kvačkanja.)
Četrtek, 28. 11.:
9:00 - Naučimo se peke kruha, da ne bomo lačni (Predstavnica generacije otrok blaginje mladostnikom
predstavi peko kruha.)
16:00 - OŠ Draga Kobala - Dober dan računalnik (Otroci veterane učijo osnove računalništva.)
Petek, 29. 11.:
9:00 - Konstruktivna komunikacija in mediacija (Starejši odrasli in veterani.)
10:00 - Prisluhnimo tišini – naučimo se osnov znakovnega jezika.

Ljudska univerza Rogaška Slatina
Več o dogodkih na www.lu-rogaska.si ali na tel. št.: +386 (03) 818 24 46.
Lokalni podporniki so župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in Iztok Herič, dobitnik Oskarja za
učenje.
Ponedeljek, 25. 11.:
9:00 - LU Rogaška Slatina in SSU Šmarje pri Jelšah - Spoznajmo klepetalnice preko spleta (Mladi starejše
odrasle in veterane seznanijo s spletnimi klepetalnicami.)
Torek, 26. 11.:
9:30 - Varstveno delovni center - Izdelovanje voščilnic (Varovanci centra veterane in starejše odrasle učijo
postopka izdelave voščilnic.)
Sreda, 27. 11.:
9:00 - Qigong (Mladi veteranom in starejšim odraslim predstavijo energetsko zdravilne vaje.)
15:15 - Vrtec Rogaška Slatina - Angleški dan (Koordinator LU spodbuja prenos znanja staršev in starih
staršev na otroke in obratno, obnova osnov angleščine.)
Četrtek, 28. 11.:
13:00 - OŠ Rogaška Slatina - Izdelajmo domače sladice (Člani UTŽO Rog pod vodstvom mentorice otroke
učijo izdelave domačih sladic.)
Petek, 29. 11.:
9:00 - Manikira (Udeleženke programa Kozmetični tehnik članice UTŽO-ja učijo manikire.)
10:00 - Juneževa domačija – Tudi danes lahko kuhamo v črni kuhinji (Predstavnice društva Gaja otroke učijo
osnove kuhanja v črni kuhinji.)
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Več o dogodkih na www.lu-velenje.si ali na tel. št. +386 (03) 898 54 50.
Lokalni podporniki so župan Občine Šoštanj Darko Menih, župan Občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine
Šmartno ob Paki Janko Kopušar , športni novinar Tomaž Hudomalj, mladinska ilustratorka Urška Stropnik in
predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Drago Seme.
Ponedeljek, 25.11.:
9:00 – Uporaba tabličnega računalnika in mobilnega aparata (Mladi starejše odrasle in veterane učijo osnov
računalništva.)
Torek, 26. 11.:
9:00 - OŠ Koroških Jeklarjev - Preverimo osebne lastnostni in miselne sposobnosti (Delavnica za vse
generacije.)
9:00 - OŠ Livada Velenje - Od zibelke do poroke (Delavnica za otroke blaginje, mlade in otroke.)
10:00 in 17:00, Knjižnica Velenje - Pujsek Koči o življenju na kmetiji (Veterani prebirajo pravljice otrokom.)
10:00 - Občina Šoštanj (Mala sejna soba) - Izdelava rož iz papirja (Mladi učijo otroke in veterane izdelave rož
iz papirja.)
18:00 - Dom upokojencev Velenje - Zdrav duh v zdravem telesu (Mladi za starejše odrasle in veterane.)
Sreda, 27. 11.:
10:00 - Vila Bianka - Znanje za ravnanje (Starejši odrasli učijo mlade.)
10:00 - Vrtec Najdihojca - Kako so pletle naše babice (Veterani in starejši odrasli predstavijo pletenje
otrokom.)
10:00 - Avla Kulturnega doma Velenje - Sinhrono risanje (Delavnica za vse generacije.)
10:30 - Dom za varstvo odraslih Velenje - Glasba povezuje generacije (Delavnica za vse generacije.)
11:00 - Vrtec Najdihojca - Otroška pesem za naše babice (Otroci za veterane in starejše odrasle.)

Četrtek, 28. 11.:
16:00 - OŠ Antona Aškerca - Izdelava mavričnih ptičjih hišk in pogač, Peka ajdovega kruha in mufinov ter
Izdelovanje ptičjih hišic iz gline (Otroci z veterani in starejšimi odraslimi.)
Sobota, 30. 11.:
9:00 - V centru mesta - Dan boja proti aidsu (Mladi ozaveščajo vse generacije.)
9:00 - Velenje OŠ MPT - Z babicami in dedki urejamo vrt (Veterani in starejši odrasli znanje predajajo
mlajšim.)
17:00 - vse OŠ v Velenju (Livada, MPT, AA, Salek, GS, KDK Šoštanj in Gorica) - Šege in navade v taborništvu
(Mladi znanje prenašajo otrokom.)
18:00 - Kulturni dom Velenje - Od zibeli do poroke (Starejši odrasli in mlajši za otroke.)
MOCIS - Center za izobraževanje odraslih (Slovenj Gradec)
Več o dogodkih na www.mocis.si ali na tel. št.: +386 (02) 88 46 400
Lokalni podporniki projekta so župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, pisatelj Primož Suhodolčan
in igralka Jerica Mrzel.
Sreda, 27.11.:
14:00 - Spoznajmo lokalno okolje (Spoznavanje lokalnega okolja, možnosti preživljanja prostega časa v
lokalnem okolju v povezavi s kulturo, obisk knjižnice, izvedba pravljične ure.)
Četrtek, 27.11.:
14:00 - Bodimo kulturni - skupaj (Skupaj pojemo, pripovedujemo in igramo …)
UPI - ljudska univerza Žalec
Več o dogodkih na www.upi.si ali na tel. št.: +385 (03) 713 35 50.
Lokalni podporniki projekta so prejemnik Oskarja za učenje Marjan Mesarič in nominiranca Silvester Mehtig
in Ibrahim Parič.
Ponedeljek, 25. 11.:
9:00 - Računalniški kotiček Word (Izdelava e-novoletnih voščilnic.)
9:00 - Vrtec Liboje - Pikapolonice, nekoč in danes (Delavnica o živalih in rastlinah ter naravnih zeliščih.)
9:00 - Računalniški kotiček (Delavnica o uporabi spletnih strani.)
Sreda, 27. 11.:
15:00 - Obliznimo si prste (Kuharska delavnica za veterane in mlajše.)
Četrtek, 28. 11.:
16:00 - Izdelajte čudovito praznično dekoracijo (Ustvarjalna delavnica za vse generacije.)
Petek, 29. 11.:
9:00 - Računalniški kotiček (Mladi veteranom predstavijo osnove računalništva.)
19:00 - Mestni vrt Žalec - Degustacija čarobnih zimskih napitkov (Degustacija in zabava s skupino Earth
shock.)
Ljudska univerza Celje
Več o dogodkih na www.lu-celje.si ali na +386 (03) 428 67 50.
Lokalni podporniki projekta so zagreta zagovornica medgeneracijskega učenja Vera Haliti, zgodovinar Bojan
Himmerleich, Nuša Konec Juričič (Zavod za zdravstveno varstvo Celje), prof. Cveta Zagode, zborovodkinja in
pedagoginja Vida Bukovac.

Ponedeljek, 25. 11.:
17:00 - bivši prostori Frizerstva Mali poleg Ljudske univerze Celje - Kaj pomeni biti mama v Albaniji in kaj v
Sloveniji
(Slovenske
in
albanske
mame
izmenjujejo
izkušnje.)
Torek, 26. 11.:
16:00 - bivši prostori Frizerstva Mali poleg Ljudske univerze Celje - Družabne igre nekoč in danes (Starejši
mlajše učijo igranja šaha, domin, kart, mlina ipd.; mlajši pa starejše računalniške in telefonske igrice.)
Sreda, 27.11.:
11:00 - bivši prostori Frizerstva Mali poleg Ljudske univerze Celje - Hrana – osnovna človekova potreba
(Zakaj jem? Kaj je kalorija? Kaj je to bazalni metabolizem in kako ga izračunamo? Zdrava in uravnotežena
prehrana….)
Četrtek, 28.11.:
15:00 - bivši prostori Frizerstva Mali poleg Ljudske univerze Celje - Pouk pred davnimi časi (Starejši odrasli
prikažejo potek pouka in vzgojnih metod v preteklosti mlajšim.)
Petek, 29.11.:
13:00 - Kisanje zelja na način, ki vedno uspe (Predstavitev tradicionalnega načina kisanja zelja za vse
generacije.)
Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Več o dogodkih na www.zlu-trbovlje.si ali na tel. št.: +386 (03) 565 51 20.
Lokalni podpornik projekta je župan Občine Hrastnik Miran Jerič.
Ponedeljek, 25. 11.:
17:00 - MCT – Socialni oskrbovalec (Predavanje za mlade in starejše odrasle.)
Sreda, 27.11.:
17:00 - OŠ NH Rajka Hrastnik – Tapkajmo skupaj (Delavnica za otroke, mlade, starejše odrasle in veterane.)

