Tedni vseživljenjskega učenja 2022
ponedeljek, 6. 6. 2022 – nedelja, 12. 6. 2022

Datum/ura

Naslov dogodka

Krajši opis dogodka

Podizvajalec

Lokacija

6. 6. 2022
10.00 – 11.00

Smart Copy Paste

Ljudska univerza Kranj

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj

6. 6. 2022
17.00 – 18.30

NOV ZAČETEK
(likovno
ustvarjanje in
rokodelstvo)

Zveza kulturnih društev
Kranj

Območno stičišče kulturnih
društev Glavni trg 7
4000 Kranj

7.6. 2022
10.00 – 11.30

Portugalska, Porto
–
kultura in
izobraževalni
sistem za odrasle
Trening vaj varne
vožnje

Ste že slišali za avtorske pravice in veste, kako jih spoštovati na
spletu? Ali veste, kako zaščititi svoje avtorske izdelke na spletu in na
kaj morate biti pozorni pri objavah? Vabljeni na delavnico, ki vam bo
dala odgovore o avtorskih pravicah.
Prijave: tvu@luniverza.si do 3. 6. 2022.
Ob strokovnih mentorjih se bomo skozi likovno udejstvovanje in
rokodelstvo posvetili ustvarjanju za sprostitev, druženje, kreativno
izražanje in umetnost. Ukvarjanje s kulturo in izražanje skozi risbo
ter rokodelstvo niso le umetniške veščine ampak dokazano delujejo
terapevtsko v smislu sprostitve, izboljšanja počutja in zdravja,
krepijo pozornost in omogočajo socialno vključenost. Vabljeni k
osebni izkušnji, otroci, mladostniki in starejši, nobeno predznanje ni
potrebno.
Udeležba po predhodni prijavi: 031 685 548 (Mija Aleš) vsaj 2 dni
pred terminom.
Organizator: Zavod KRES in Zveza kulturnih društev Kranj.
Delavnice potekajo tudi v sodelovanju s projektom ESRR "RANE
EKRANA", prevencija pred digitalno zasvojenostjo in odvisnostjo.
Spoznajte mesto Porto in kako izobraževanje odraslih poteka na
Portugalskem.
Prijave: tvu@luniveza.si ali 04 280 48 19 do 5. 6. 2022.

Ljudska univerza Kranj

LUK – medgeneracijski
center
Cesta talcev 7
4000 Kranj

Predviden je prikaz vaj in vadba študentov. Gre za vrsto treninga, ki
je na razpolago vsem voznikom motornih vozil (v tem primeru B
kategorije - osebnih avtomobilov). Usposabljanje je namenjeno in
prilagojeno študentom in/ali prostoru, kjer se bodo vaje izvajale.

Šolski center Kranj, VSŠ

Šolski center Kranj, VSŠ
Kidričeva cesta 55 4000
Kranj

7. 6. 2022
16.30 – 18.00

Prijave: elvis.a.herbaj@gmail.com zaradi priprave na dogodek in
zagotovitve varnosti obiskovalcev.
7. 6. 2022
19.00 – 20.30

Joga in meditacija

8. 6. 2022
12.00 – 14.00

Komunala Kranj se
predstavi

8. 6. 2022
16.00 – 19.00

Ekološko in
dinamično
vrtnarjenje

9. 6. 2022
16.30 – 18.00

Turnir - namizni
tenis

9. 6. 2022
17.00 – 19.00

Iskrive podobe
Iskrivih kart

10. 6. 2022
17.00 – 18.00

Zabavna miselna
delavnica
Brainobrain

11. 6. 2022
10.00 – 13.00

Kulinarika in
kulturna dediščina
severne Črne Gore

Joga in meditacija
Osnove hatha joge + meditacija
Osnove hatha joge + meditacija
Prijave: katja.pegam@gimkr.si do 6. 6. 2022.
Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje
ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev
delovanja Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih
voda; preverjanje znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne
odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v
recikliran papir.
VRTNARIMO: urejamo gredice, sadimo, delamo zastirke, zalivamo,
pobiramo pridelke. Izmenjujemo si semena, sadike. Mešamo
biodinamične preparate za potrebo vrta in svojih domačih površin.
Ob tem se naučimo veliko novega, izmenjujemo izkušnje in se
imamo lepo.
POTREBUJETE: primerna oblačila in orodje za delo na vrtu.
Prijave in informacije: tatjana@nasmehsrca.si
Si želite rekreacije in prijetne sprostitve v dobri družbi? Vabljeni na
turnir v namiznem tenisu. Najboljše čakajo praktične nagrade.
Prijave: mck-prijava@luniveza.si
ali 04 280 48 25 do 8. 6. 2022.
Ciklus predavanj 17 Iskrivih podob Iskrivih kart poteka od leta 2021.
Gostujoči predavatelji predstavijo Iskrivo podobo – znanstveniki,
matematiki, pesniki, pisatelji, igralci, športniki, likovni ustvarjalci.
Prijave: polonca.hafner.ferlan@sckr.si do 8. 6. 2022.
Delavnica za otroke in starše. Na miselno delavnico brainobrain
vabimo otroke in njihove starše. Računali bomo na abak, hodili po
labirintih, gradili piramide, reševali uganke in številne miselne izzive.
IZVAJALEC: Brainobrain Kranj.
Predstavitev kulinarike in kulturne dediščine severne Črne Gore.
Predstavitev in razstava ročnih del – kvačkanje, štrikanje in vezenje.
Prijave: fikreta.julevic@gmail.com do 8. 6. 2022.

Gimnazija Kranj

Komunala Kranj

Gimnazija Kranj
Telovadnica
Koroška cesta 13
4000 Kranj
Stara cesta 61
4202 Naklo

Društvo Sorško polje

Društveni vrt PRAŠE,
Mavčiče

Ljudska univerza Kranj

Medgeneracijski center
Kranj
Cesta talcev 7
4000 Kranj
Predavanje bo hibridno
preko ZOOM-a

Šolski center Kranj, VSŠ

Družinski center
Preobrazba

Gibi gib (igrišče nasproti
Letnega kopališča v Kranju)

Društvo rojakov iz Plava
in Gusinja Izvor

Medgeneracijski center
Kranj
Cesta Talcev 7
4000 Kranj

