Teden vseživljenjskega učenja 2018
ponedeljek, 18. 6. 2018 – četrtek, 28. 6. 2018
Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen
do vseživljenjskega učenja!
Datum/ura

Naslov dogodka

Krajši opis dogodka

Podizvajalec

ponedeljek, 18. 6. 2018
ob 9.00

Zgodovinski dan

Zgodovinski dan bo posvečen zaključku prve Gorenjski muzej
svetovne vojne in njenim posledicam, ki se jih občuti
še danes.

ponedeljek, 18. 6. 2018
od 10.00

Medgeneracijsko
druženje

ponedeljek, 18. 6. 2018
ob 18.00

Obvladovanje stresa

sreda, 20. 6. 2018
od 17.00 do 19.00

Skupne točke med
Slovenijo in Švico

Medgeneracijsko druženje med stanovalci Doma
upokojencev Kranj in predšolskimi otroki Vrtca
Orehek. Skupaj bodo poslušali pravljico, po njej
likovno ustvarjali in naredili razstavo v avli šole.
Vsak posameznik je edinstven splet miselnih,
čustvenih in vedenjskih vzorcev, zato so vzroki za
stres pri vsakem človeku tako različni, kot so različni
njihovi karakterji. Ko bolje poznamo sebe, dobimo
odgovore na vprašanje zakaj smo zaskrbljeni, živčni,
prestrašeni, užaljeni, ogroženi itd.
Skupne točke med Slovenijo in Švico na področju
(jezikovne) kulture, gospodarstva itd.

četrtek, 21. 6. 2018
ob 14.00

"Glavo imaš in srce"

Predstavitev priročnika z naslovom: "Glavo imaš in ŠC Kranj, SESGŠ
srce", avtorice Darje Vtič. Nosilka je Sanela
Hajdarovič.

Cesta Staneta Žagarja 33,
4000 Kranj

četrtek, 21. 6. 2018
od 17.00 do 18.30

Go for it

Kaj je naša življenjska naloga in kako nas narava Iris Kline Arih
podpira v naši usmeritvi? Na delavnici boste
spoznali 'logične ravni učenja', ki odkrivajo kje v
življenju ste obtičali in zakaj ter prejeli orodja, ki

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1,
4000 Kranj

OŠ Orehek – Vrtec
Orehek

Beyondmind, Zavod za
izobraževanje in
svetovanje

Anna Hladnik s.p.,
Švicarska šola

Lokacija

Kontakt

Vojnomirova dvorana
Ullrichove hiše
Tomšičeva ulica 42,
4000 Kranj
OŠ Orehek – Vrtec
Orehek
Zasavka cesta 53a,
4000 Kranj
Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Jelena Justin
04 201 39 54
jelena.justin@
gorenjski-muzej.si
Breda Bogataj
breda.bogataj@
osorehek.si

Pot v Bitnje 16,
4000 Kranj

Anna Hladnik
041 440 793
anna.hladnik@
gmail.com
Darja Fuchs
059 093 920
darja.fuchs@sckr.si

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

četrtek, 21. 6. 2018
ob 18.00

Zapis o duši

torek, 26. 6. 2018
ob 18.00

Ravnovesje uma,
čustev in duha

sreda, 27. 6. 2018
ob 10.00

Kam se obrniti, ko
zmanjka besed

četrtek, 28. 6. 2018
ob 10.00

Prostovoljstvo v
Domu Taber

do četrtka, 28. 6. 2018

Razstava: Lepota in
skladnost

nam pomagajo skozi dvom in frustracijo na poti do
cilja. Sproščali se boste in urili pozornost ter s tem
večali pretočnost energije, učinkovitost in
zadovoljstvo.
Je mogoče, da je to kar je zapisano v duši tja
položeno že od nekdaj? So skrivnosti duše zares
"skrivnosti" in niso dostopne? Ali lahko v življenju
kaj spremenimo? Lahko živimo dušno poslanstvo?
Smo duše med seboj povezane? Je duša edina
povezava s Stvarnikom, z Velikim duhom, z Enostjo?
Je srce portal, kjer vstopamo v stik z dušo, duhom?
Ireno Debeljak je to zanimalo že od kar se sebe
zaveda. Z darom jasnovidnosti nam približa
odgovore. Lahko boste izvedeli tudi kaj več o tem,
kaj je dušni zapis.
Vsebina govori o sprostitvi in ravnovesju na vseh
nivojih (umskem, čustvenem in telesnem). Z
učenjem različnih tehnik omogoča zbistritev uma,
povečuje koncentracijo in kreativnost. Ravnovesje
misli, čustev, telesa in vedenja zgradi pot do
zdravega in uravnoteženega življenja.
Nov, sodoben, inovativen, svež ... Še kaj? Pridružite
se nam na delavnici, kjer bomo spoznali novi Slovar
sopomenk sodobne slovenščine in druge brezplačne
vire CJVT Univerze v Ljubljani.

B&B izobraževanje in
usposabljanje d.o.o.

Ljubljanska cesta 30,
4000 Kranj

Saša Plaznik
04 280 83 04
sasa.plaznik@bb.si

Beyondmind, Zavod za
izobraževanje in
svetovanje

Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

dr. Iztok Kosem,
Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1,
4000 Kranj

Amra Bektešević
04 280 48 00
tvu@luniverza.si

Dom Taber
Šmartno 70,
4207 Cerklje na
Gorenjskem

Daniela Močnik
040 566 819
daniela.mocnik@
guest.arnes.si

Gregorčičeva ulica 1,
4000 Kranj

Damjana Mustar
04 201 35 61
damjana.mustar@
mkk.si

Tretje leto beremo in se pogovarjamo s stanovalci Liberius Cerklje
Doma Taber, kjer s knjigo kot dragocenim virom
informacij spodbujamo bralno kulturo, domišljijo
ter ustvarjalnost. Beremo jo tako kot prisluhnemo
prijatelju, zato se nam odpira, nas razveseljuje in
tolaži. Na prijatelje je vredno gledati s srcem kot
Mali princ na svojo vrtnico.
Živa bitja in stvari, ki jih je ustvarila narava, so lepi. Mestna knjižnica Kranj
Stvari, ki jih je ustvaril človek, so skladne. Nekateri
bolj natančni dodajo pred skladne še besedo samó,
kar pomeni, da so lepa lahko samo živa bitja in
stvari, ki jih je ustvarila narava. Fotografi iz

Fotografskega društva Janez Puhar Kranj s svojimi
fotografijami prikazujejo lepoto in skladnost.

Sofinancerja:

