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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO
OBDOBJE KOČEVJE
Temeljna lastnost vsakega človeka je radovednost. To posameznikovo iskanje
novega pa je le redko izolirano od ljudi. Običajno se prične najprej v družini, med
sorodniki, prijatelji, soseski in širše. Druženje običajno nastane spontano.
Potrebe po znanjih in vedenju izhajajo iz skupnosti oziroma kraja. To so največkrat
majhne učne skupine oziroma študijski krožki, ki se izražajo kot potreba okolja, kjer
le-ti delujejo. Njihova dolgoletna in odlično razpršena prisotnost očitno prispeva ne
le v materialnem smislu in z vidika pretoka znanja, ampak tudi z vidika boljše
samopodobe posameznika ter pozitivnega naboja.
V Sloveniji deluje 49 Univerz za tretje življenjsko obdobje. Z združevanjem,
prostovoljstvom in javnim delovanjem si prizadevajo za tesnejše sodelovanje
generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi.
V nadaljevanju vam predstavljamo spomladanske študijske krožke v okviru naše
Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje, kjer delimo mnenje z vami, da je
vseživljenjsko učenje trajnostno za učečo se družbo.
Neformalno izobraževanje
računalniške pismenosti
Uporaba zdravilni rastlin za
preprečevanje in lajšanje
obolenj
Zvočna kopel z GONGI

Kočevje nekoč in danes – pogovor v
nemškem jeziku
Pokažite svojo kreativnost
Numerologija
Numerološka praksa temelji na
filozofiji grškega filozofa Pitagore,
ki je rekel, da je svet zgrajen na
moči števil

Raznovrstne kuhinjske
spretnosti ter kreacije
Učne delavnice praktičnega
prepoznavanja in nabiranja
zdravilnih rastlin v naravi in
izdelava pripravkov
Iz preteklosti za prihodnost:
Etnološke prireditve –
Zakaj in kako?
(izvedba strokovne ekskurzije)

Druženje z županom ob kavici
in pogovor o dejavnostih in
razvojnih potencialih občine

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

DRUŽENJE Z ŽUPANOM ob kavici in pogovor o dejavnostih in
razvojnih potencialih občine
Rdeča nit naših skupnih pogovorov je bila, da bo trajnostni razvoj omogočen ob
upoštevanju ekoloških standardov; naravne, kulturne in človeške potenciale prostora
pa bo potrebno inovativno povezati. Na ta način bo ustvarjena dodana vrednost na
vseh področjih bivanja in postopoma bodo ustvarjeni želeni cilji kraja.
KREATORSKI TIM
Mentorji študijskih krožkov:
Alojz VIDIC, Dragica GORNIK, Mihael PETROVIČ, ml., Anja JANEŠ, Boštjan
COLNAR, Stanislav KNEŽIĆ, Olga KORITNIK, Stanka DELAČ
Fotografije: Marija Zupančič
Koordinatorica in idejni vodja: Majda Valda, dipl.org.-menedžerka

POKAŽITE SVOJO KREATIVNOST

RAZNOVRSTNE KUHINJSKE SPRETNOSTI TER KREACIJE

Mentorica: Olga Koritnik, kem. teh.

Mentorica: Anja Janeš, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

Pod vodstvom mentorice so se lotili velikega podviga in sicer so umetniško obdelali
lesen pladenj s servetno tehniko v postarani tehniki. Ustvarjali so tudi na steklo ter
steklene krožnike oblepili z izbranimi servietkami. V času velike noči pa so svojo
ustvarjalnost prikazali z najrazličnejšo krasitvijo jajčk, tako plastičnih kot tudi
naravnih in pri tem uporabili prav tako servetno tehniko. Napravili so tudi praznični
aranžma za ta čas. Da je preprost cvetlični lonček postal unikaten, so ga obdelali in
polepšali z motivom stare čipke.

Glavni cilj študijskega krožka je bil, da udeležencem na poljudno razumljiv način
približamo osnove delovanja človekovega organizma, funkcije posameznih notranjih
organov in organskih sistemov ter predstavljeno teorijo predočimo ljudem preko
praktičnih degustacij jedi, primernim z življenjskim stilom vsakega posameznika.
Udeleženci so na vsakem srečanju prejeli recepte predstavljenih jedi in napitkov.

Rezultati: Udeleženci študijskega krožka so z zanimanjem sledili in usvajali nova
umetniško-praktična znanja. Pri svojem delu v skupini so bili inovativno domiselni, si
ustvarjali svojstvene kreacije na podlagi pridobljenega osnovnega znanja
posameznih tehnik. In bili navdušeni nad rezultati svojega pridobljenega znanja ter
ustvarjalno narejenimi izdelki. Pokazali so izredno zanimanje za praktično delo in s
tem razvijali in nadgrajevali svojo lastno kreativnost.

Rezultati: Udeleženci so skozi srečanja pridobili različna praktična znanja s
področja zdrave priprave in kombiniranja posameznih živil, predvsem pa zavedanje,
da lahko za svoje zdravje in dobro počutje veliko naredijo sami. Zaradi boljšega
poznavanja delovanja človeškega organizma pa so ozavestili tudi dejstvo, da je
uravnoteženo prehranjevanje učinkovita preventiva pred različnimi civilizacijskimi
boleznimi.

UPORABA ZDRAVILNIH RASTLIN ZA PREPREČEVANJE IN
LAJŠANJE OBOLENJ,
UČNE DELAVNICE PRAKTIČNEGA PREPOZNAVANJA IN
NABIRANJA ZDRAVILNIH RASTLIN V NARAVI IN IZDELAVA
PRIPRAVKOV
Mentor: Alojz Vidic, inž. agr.
Mentor je udeležencem predstavil na poljuden, vendar strokoven način osnovna
znanja s področja anatomije in fiziologije človeškega telesa, funkcij posameznih
organov, simptomov obolenj teh organov ter lajšanja teh simptomov in
preprečevanja obolenj s pripravki iz zdravilnih rastlin. Podane so jim bile recepture
za sestavo čajnih mešanic, izdelavo tinktur, mazil in sirupov ter navodila za pravilno
uporabo teh pripravkov. Srečanja so potekala v učilnici kot tudi na lokacijah v bližnji
in daljni okolici Kočevja - na travnikih, pašnikih, posekah in gozdnih jasah.
Rezultati: Udeleženci so se seznanili z osnovami fitofarmacije in se naučili pravilnih
postopkov uporabe pripravkov iz zdravilnih rastlin. Teoretsko kot praktično so
spoznali preko 80 zdravilnih in strupenih rastlin. Pridobili so pomembna botanična
znanja o osnovnem prepoznavanju zdravilnih in strupenih rastlin, kako in kje se jih
nabira in pripravlja ter shranjuje za kasnejšo domačo uporabo.

NUMEROLOGOJA
Numerološka praksa temelji na filozofiji grškega filozofa PITAGORE, ki je rekel, da
je svet zgrajen na moči števil.
Mentorica: Stanka Delač, dip. psihotronik
Raziskovanje in spoznavanje je bilo usmerjeno v razumevanje numeroloških
vrednosti števil in komunikacijo, ki je podprta z dinamičnim sodelovanjem
udeležencev, v kateri prepoznavajo njeno simboliko ter jo tudi samostojno
interpretirajo posamezniku ali skupini.
Rezultati: Udeleženci se soočajo s primeri tolmačenja števil, v povezavi z lastnimi
izkušnjami, ki so se zgodile na določene datume in ure. Iz le-teh so se naučili
razumevati zahtevnejše ter težje življenjske preizkušnje in jih sprejemati kot del svoje
konstruktivne preteklosti. S tovrstnim znanjem so udeleženci pridobili boljšo
samopodobo ter samozavest, objektivnejši vpogled na svojstvene življenjske
situacije in se z večjo verjetnostjo lažje soočajo z različnimi spremembami, izzivi,
ovirami ipd.

ZVOČNA KOPEL Z GONGI

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI

Mentor: Stanislav Knežić

Mentor: Boštjan Colnar, dipl. inž. računalništva in informatike

Udeležencem je bila predstavljena zgodovina in izvor pripomočkov, ki se uporabljajo
poleg gonga v zvočni kopeli. Zvok prodre zelo globoko v celice, organe, tkiva, mišice
in sprošča. Poleg tega pa je prvinski, naraven. Zvočna kopel je sprostitvena tehnika
ter pomaga pri umirjanju uma in sproščanju telesa.

Računalniško izobraževanje je že tradicionalen študijski krožek v našem programu,
saj se vsako študijsko leto izkažejo potrebe udeležencev za tovrstno znanje in
veščine.

Rezultati: Udeleženci so se po vsaki zvočni kopeli počutili veliko bolj zbrani, umirjeni
in samozavestni. Gong ne ustvarja zvoka v logičnem zaporedju, ampak deluje
fraktalno, zato naš um počasi spusti nadzor. V takem stanju se udeleženci lažje
osredotočajo in usmerjajo svojo pozornost, lahko pa se enostavno prepustijo notranji
tišini.

Udeležencem so bila predstavljena splošna znanja o celostni uporabi računalnika.
Spoznali so glavne komponente računalnika, uporabo tipkovnice in miške. Veliko
pozornosti so namenili prilagajanju uporabniškega vmesnika (namizja) za lažjo
vsakdanje rokovanje.
Rezultati: Udeleženci vedno znova nadgrajujejo svoje računalniško znanje in
posledično s tem postajajo vsesplošno vključeni v sodobno družbeno sfero življenja.

AH, ES TUT SO GUT, WENN MAN FÜR SICH
WAS GUTES TUT.
Zum Lernen haben wir ganz große Lust,
und das machen wir ganz ohne Frust.
Wir lernen gerne deutsche Sprache,
und können dabei auch genießen,
auch wenn die Wörter manchmal gar nicht
richtig fließen.

KOČEVJE NEKOČ IN DANES – pogovor v nemškem jeziku

IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST: Etnološke prireditve
– Zakaj in kako?

Mentorica: Dragica Gornik, predmetna učiteljica slovenščine in nemščine
Mentor: Mihael Petrovič, ml., publicist
Študijski krožek Gottschee einst und heute je bil namenjen udeležencem, ki so želeli
izboljšati svoje znanje in usvojiti dobro sporazumevalno zmožnost v nemškem
jeziku.
Pouk je potekal v sproščenem, motivacijskem vzdušju. Poudarek je bil na praktični
konverzaciji, projektnem delu, pogosto z igro vlog, s simulacijami in z drugimi
oblikami dela, ki so spodbudno vplivale na pridobivanje jezikovnih spretnosti.
Rezultati: Udeleženci so samostojno tvorili besedila, posredovali informacije,
spraševali po njih ter urili pisno in ustno sporočanje.
Pri študijskem krožku so nastali kvalitetni spisi, vezani na Kočevsko (An Gottscheer
Kultur interessiert, Meine Stadt, Friedrichstein, Johann und Peter Kosler, Die Perlen
von Gorenjska...).

WIR LERNEN DEUTSCH,
WIR LERNEN VIEL UND DAS IST UNSER ZIEL.
(Karolina Šmalc, udeleženka študijskega krožka)

Cilj študijskega krožka je bil v teoriji in praksi spoznati etnološke prireditve kot način
ohranjanja dediščine in promocije lokalnega okolja. Pri tem so udeleženke in
udeleženci na primerih spoznavali »zakaj in kako« etnoloških prireditev ter se
seznanili z različnimi vidiki predstavitve navad in običajev, delovnih opravil,
prazničnih šeg in šeg življenjskega kroga v širšem slovenskem prostoru. S pomočjo
usvojenih znanj naj bi pridobili vpogled v problematiko tovrstnih dogodkov ter se
naučili razlikovati med kontinuiteto in umetno režiranimi nastopi ter folklornim
podajanjem krajevnih posebnosti in raznolikosti.
Rezultati: Ob srečanjih v učilnici je osrednji del krožka predstavljala strokovna
ekskurzija v Ziljsko dolino, kjer smo si v Bistrici na Zilji na binkoštni ponedeljek
ogledali ziljsko štehvanje s prvim rajem pod lipo. S pridobljenimi spoznanji se bodo
udeleženci in udeleženke lahko aktivno vključevali v pripravo oziroma načrtovanje
etnoloških prireditev v lastnem okolju ter v njem prispevali k boljšemu pristopu k
institucionaliziranim oblikam prezentiranja izročila.

