KOČEVSKE ZGODBE
SKOZI FOTOGRAFIJO
za obdobje od januarja do junija 2016

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
Trg Zbora odposlancev 30
1330 Kočevje
Tel.: 01/ 89 38 270
Mobi: 041 708 483
Fax: 01/ 89 38 275
E-mail: info@lu-kocevje.si
E-mail: majda.valda@lu-kocevje
Uradne ure
ponedeljek – četrtek 7.00 – 17.00 ure
petek 7.00 – 13.00 ure

www.lu-kocevje.si

CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA
Na Ljudski univerzi Kočevje že več kot leto dni vodimo projekt Center
medgeneracijskega učenja. Skupaj z različnimi institucijami na območju Kočevske,
ob podpori Občine Kočevje, uresničujemo cilje in čez leto organiziramo
medgeneracijske aktivnosti. Na prvem mestu je prenos in izmenjava znanja ter
izkušenj, med različnimi generacijami.
K sodelovanju vabimo tudi partnerje, ki predstavljajo posamezno generacijo. Skupaj
pripravljamo celostni koledar aktivnosti, kjer generacije izmenjujejo svoje znanje,
vedenja ter izkušnje. Sodelujoči so: Ljudska univerza Kočevje, OŠ Zbora odposlancev,
OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, Gimnazija in Srednja šola Kočevje, Društvo upokojencev
Kočevje, Društvo invalidov Kočevje, Društvo podeželskih žena Kočevje, OŠ Ljubo Šercer
Kočevje, Šent – Dnevni center Kočevje, Dom starejših občanov Kočevje, Vrtec Kočevje,
Pokrajinski muzej Kočevje, Glasbena šola Kočevje, Knjižnica Kočevje, Rdeči križ Kočevje,
Društvo za zaščito živali Kočevje, Cvetličarna Požar, Mestna cvetličarna Sara, Turistično
društvo Kočevje, Podjetniški inkubator Kočevje, Javni zavod za kulturo in turizem Kočevje ter
ostali.

V okviru sodelovanja želimo razviti prenos znanj med različnimi štirimi generacijami,
s poudarkom na pridobivanju temeljnih kompetenc in prioritet v skladu z
dolgoročnimi cilji ReNPIO 2013-2020. Ti pa so: zagotavljanje kakovostnega in
učinkovitega izobraževanja odraslih, vključno z razvojem odličnosti in privlačnosti na
vseh stopnjah.
Kulturna in kulinarična dediščina:
Pisane velikonočne dobrote z dekoracijo mize
Stezice zdravja
Štiri tačke – skrb za domače živali
Kuharske delavnice – zdravo prehranjevanje
Neznane stavbe na Kočevskem
Kuharske delavnice – rižote in kašote in pite
Informacije javnega značaja –
vse o varni vožnji
Po poti kočevskih zgodb
Zdrava hrana – zdravo telo
Komunikacija, čustva, stres
Predstavitev celostnega delovanja
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Delavnica – ALI POZNAM
BIOIDENTIČNE HORMONE
Vodi: dr. Verica Lolič

Pa še ena strokovna. V nekem življenjskem obdobju telo ne deluje več optimalno in
posledično ni v ravnovesju. Znanstveno dokazane študije so nam lahko v pomoč pri
razumevanju in ustvarjanju ponovnega ravnovesja.

Predavanje – KOMUNIKACIJA,
ČUSTVA, STRES
Vodi: Edmond Cigale

Pripovedovanje pravljic v enem izmed
vrtcev v Kočevju
Plesna urica
Kako razveseliti matere in žene
Kulturne prireditve in ogledi filmov po
programu KCK
Naša celovitost je magnet za vse, kar si želimo

Razvojni potenciali – ustvarjanje razvojnih prednosti na Kočevskem
Dnevi odprtih vrat kočevskih podjetij
Nove olajšave za zaposlene, starejše od 55 let

Koordinatorica in idejni vodja: Majda Valda, dipl.org.-menedžerka

Izbor pravilnega komuniciranja vodi v prijetne medsebojne odnose, uravnava
čustvena stanja, v katerih se kdaj pa kdaj znajdemo in zmanjšuje občutke ujetosti ter
nezadostnosti, čemur danes moderno rečemo stres.

Kulturna in kulinarična dediščina:
PISANE VELIKONOČNE
DOBROTE Z DEKORACIJO MIZE

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC V
ENEM IZMED VRTCEV V
KOČEVJU

Vodi: Olga Koritnik, kem. teh.

Vodi: Dragica Gornik, predmetna
učiteljica slovenščine in nemščine

Vsak čas v letu, vsako obdobje v našem življenju je lahko prijetno. A druženje ob
velikonočnih dobrotah, z dekorirano praznično mizo, s prijetno družbo, je dogodek
za pomnjenje.

Otroci v vrtcu skupaj s starši in babicami prisluhnejo priljubljenim in poučnim
zgodbicam, ki že s samo vsebino vzbujajo njihovo vedoželjnost. Zato je
pripovedovanje pravljic poučen, kreativen in lep trenutek, ko se sočasno spontano
prepletata učenje in medgeneracijsko druženje.

ŠTIRI TAČKE – skrb za domače
živali
Vodi: Društvo za zaščito živali Kočevje,
Anja Rogan in Sanela Didovič

STEZICE ZDRAVJA
Vodi: Alojz Vidic, inž. agr.

Kdo je naš prijatelj, ali so to starši, brat, sestra? Je morda štirinožni prijatelj, ki te
prebuja v zgodnjem jutru, ker želi na sprehod, te poboža s svojimi zvesto prijaznimi
očmi, da primerno poskrbiš zanj.

Stezice zdravja, kot smo jih poimenovali, predstavljajo pridobivanje znanja in
vedenja o zdravilnih rastlinah, ki rasejo na naših zelenih Kočevskih poljanah.

NEZNANE STAVBE NA
KOČEVSKEM
Vodi: Pokrajinski muzej Kočevje,
Vesna Jerbič Perko

Vem, da poznam svoj kraj, Kočevsko, a še vedno se najdejo neznane stavbe, ki prav
kličejo, da jih raziščem.

INFORMACIJE JAVNEGA
ZNAČAJA – VSE O VARNI
VOŽNJI

PO POTI KOČEVSKIH ZGODB
Vodi: Pokrajinski muzej Kočevje,
Vesna Jerbič Perko

Po poti Kočevskih zgodb se sprehajamo skozi najrazičnejša predavanja v naši
instituciiji, kot se VI, bralec, sprehajate s svojo svetlobo oči po pričujoči literaturi
oziroma brošuri.

KAKO RAZVESELITI MATERE IN
ŽENE
Vodi: Dom starejših občanov Kočevje

Vodi: RS Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija

Poskrbeti za osebno varnost ni samo nuja, temveč je naša osnovna dolžnost. Kot
vse ostalo nam učenje, vedenje ter informacije dajejo temelj za varno življenje.

Poskrbite, da se nikoli ne vprašate: »Kako razveseliti matere in žene?« Dovolj je
stisk rok, prijazen pogled in nič ni narobe, če vse to spremlja droben cvet, v katerega
ste vtisnili vso ljubečnost, ki jo čutite do drage osebe.

Predstavitev celostnega
delovanja UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Razvojni potenciali – ustvarjanje
razvojnih prednosti na
Kočevskem

Vodi: Ljudska univerza Kočevje

Vodi: Podjetniški inkubator Kočevje

Delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje se dogaja že 20 let in je
popolnoma odvečno poudarjati, da smo svoje smeri v zasledovanju ciljev dobro
zastavili.

ZDRAVA HRANA – ZDRAVO
TELO
Vodi: Anja Janeš,
univ. dipl. ing. živ. teh.

In še enkrat o zdravju in zdravem prehranjevanju. Ali ste vedeli, da se celica ne more
izgraditi pravilno, če nima na voljo vseh sestavin, ki jih za svojo izgradnjo potrebuje!?
Razmišljajte o tem in poskrbite za zdrave napitke, ki krepijo zdravje in vitalnost.

Ni kraja, ni podjetja, ni osebe, ki bi bila statična, ki se ne bi želela razvijati v smislu
svojih potencialov. Kateri potenciali so pri nas na Kočevskem? Raziščimo jih!

PLESNA URICA
Vodi: Dom starejših občanov Kočevje

Življenje je ples, življenje je igra, življenje je izziv in življenje je radost. Več bomo
plesali, več se bomo smejali, več si bomo upali…tedaj smo zagotovo na poti
srečnega življenja.

KULTURNE PRIREDITVE IN
OGLEDI FILMOV
Vodi: Javni zavod za kulturo in turizem
Kočevje (KCK)

Kultura je del življenja vsakega posameznika, kot je del družbe in kraja. Veselimo se
kulturnih prireditev, koncertov ter ogledov filmov v našem na novo pridobljenem
javnem zavodu.

Kuharske delavnice – ZDRAVO
PREHRANJEVANJE
Vodi: Društvo upokojencev Kočevje

Vsako leto šteje. Kako smo leto preživeli, ga doživeli in koliko let bomo še našteli, je
ključno vprašanje, ko govorimo o zdravem življenju. Zdravo prehranjevanje je le del
te celote.

NAŠA CELOVITOST JE MAGNET
ZA VSE, KAR SI ŽELIMO
Vodi: dr. Verica Lolič

Kot magnet privlači nase svoje »frekvence«, tako tudi ljudje delujemo skozi svojo
osebnost. Bolj ko smo celoviti, bolj smo zdravi in zdravje privlači sebi enako.

Kuharske delavnice –
RIŽOTE, KAŠOTE IN PITE
Vodi: Jure Munda

Naš slogan na kuharskih delavnicah je bil, da gre življenje skozi želodec. Pripravljali
smo rižote, kašote in pite. Za rižote gotovo vemo, kaj so, a kaj so kašote? Odgovor
prejmete na prihodnjih srečanjih, na katera ste vabljeni tudi vi. Ob zaključku se boste
posladkali s pitami.

