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Teden vseživljenjskega
učenja je tudi letos privabil številne občane
vseh treh Zasavskih občin na različne brezplačne dogodke in aktivnosti. Letos nam je kot
vsebinsko
obogatitev
Tedna vseživljenjskega
učenja, uspelo v Zasavje
pripeljati prireditev poimenovano Parada učenja – dnevi učečih se
skupnosti. Parada učenja je potekala v soboto,
23. maja 2015, v Delavskem domu Trbovlje,
organizator je bila Zasavska ljudska univerza,
ki se ji je pridružilo še 31
partnerjev. Pestro festivalsko dogajanje na
odru in stojnicah je bilo
podprto z brezplačnimi
izobraževalnimi dogodki. Prireditve so v okviru
Tedna vseživljenjskega
učenja nagovarjale in
vabile vse generacije.
Občanom Zagorja, Trbovelj in Hrastnika je bilo
ponujenih več kot 130
različnih dogodkov.

Na jubilejnem 20. tednu
vseživljenjskega učenja
je poleg Zasavske ljudske univerze, ki je bila
koordinator TVU-ja za
Zasavje, sodelovalo še
28 partnerskih organizacij. Radovedni in željni novega znanja so se
občani udeležili jezikovnih in računalniških
delavnic, informativnih
dni za različne srednješolske in visokošolske
programe, se zabavali
na dogodkih s področja
športa in rekreacije, ter
se udeležili raznih delavnic na aktualno temo
zdravja in počutja. Tudi
predavanj in delavnic o
načrtovanju
kariere,
dogodkov s področja
varovanja okolja in ekologije, ter druženja na
ogledu
v
Steklarni
Hrastnik niso zamudili.
Udeležili so se tudi literarnih dogodkov in delavnic za otroke. Kaj vse
se je dogajalo na tednu
vseživljenjskega učenja
v Zasavju, si lahko po-

drobneje preberete v biltenu, ki je pred vami. Na Zasavski ljudski univerzi, kot
koordinatorju TVU-ja za Zasavje si želimo, da bi se nam
vsi, ki ste letošnji Teden vseživljenjskega učenja zamudili
pridružili naslednje leto, z
nami nabirali nova znanja,
ter tako širili promocijo in
idejo vseživljenjskega učenja, saj tako širimo tudi kulturo izobraževanja v Zasavju.
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1 ZDRAVO ŽIVLJENJE
Ljudje imamo lahko zaradi stresnega načina življenja, nezdrave
prehrane in premalo gibanja boleče noge, težave s sklepi, s kožo… probleme z našimi čustvi, ki
jih gojimo. V ta namen je bila izvedena delavnica Pri vsakdanjih
tegobah si pomagajmo s samomasažo, v izvedbi ga. Pavle Kosin. Samomasaža je tehnika, ki s
pritiskom na določene reflekse
točke učinkovito lajša vsakdanje
tegobe. Udeleženci so se naučili
enostavne in učinkovite prijeme,
kako si lahko pomagajo sami,
brez tablet.
Predavanje na temo Štirje tipi
prehrane, njen vpliv na zdravje
in bolezen, ki je potekalo 26.5., v
izvedbi g. Mirana Hervola zelo
poučno. G. Hervol že 20 let živi
izključno na presni hrani, v popolnem stiku z naravo in proučuje
njene zakone. Z brezplačnimi predavanji ozavešča in pomaga ljudem preprečevati vzroke za bolezni in težave. Na predavanju so se
udeleženci seznanili z naravnimi
zakoni narave in kako živeti v sožitju z naravo.

Z gospo Nino Kmetič, ki je predstavila Zdrava prehranska dopolnila v ekoloških trgovinah (21.5.),
so udeleženci spoznali katera certificirana prehranska dopolnila
najdemo v ekoloških trgovinah in
pri katerih zdravstvenih težavah
si lahko z njimi pomagamo in kako posamezna prehranska dopolnila uživamo. Nazadnje so bila
predstavljena še ostala ekološka
super živila in njihov pomen dopolnjevanja k zdravi prehrani.

Presna hrana je živa hrana, hrana, ki
ima v sebi energijo in encime za
življenje.

To

so

surovo

sadje,

zelenjava, semena in oreščki v svoji
izvorni, naravni obliki. Med presno
hrano prištevamo tudi kalčke, divje
rastline, sveže začimbe, super živila,
morske rastline, fermentirana živila in
suho sadje. Presna je tista hrana, ki ni
bila toplotno obdelana na več kot 48°
C. To je namreč pogoj, da so v hrani še
ohranjeni encimi.
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Domače zobne paste so lahko
prav tako učinkovite kot kupljene,
hkrati pa bolj zdrave in nežne do
naših dlesni. Za pripravo so enostavne, vendar pa je so zobje in
sklenina izjemno občutljivi, kar
moramo upoštevati pri izbiri
sestavin. Na delavnici so se udeleženci seznanili z glinami, zelišči,
eteričnimi olji in drugimi naravnimi sestavinami za izdelavo kvalitetne in obstojne zobne paste.
Preizkusili so tudi naravno ustno
vodico in naredili svojo zobno
pasto.
Vsak udeleženec je prejel zapiske
z recepti in zobno pasto.
Na Delavnici ličenja v izvedbi Neže Perger mag. arhitekture, make
-up artistke je bil namen prikazati, kako z minimalno uporabo na
hiter način dosežemo svež in
zdrav videz. Udeleženke so spoznale zakaj je urejenost pomembna, kako lahko izboljšajo svoje
nezadovoljstvo s kožo, kako hitro
in učinkovito osvežijo svoj obraz,
preproste trike za obstojnost ličil,
kako izberejo pravi odtenek in
teksturo pudra ali obarvane kreme, ter kar je najpomembnejše,
kako NE zapraviti celotnega premoženja za kozmetiko.
Dr. Grigori Grabovoi, priljubljeni
jasnovidni ruski doktor znanosti
matematike, je vzbudil zelo veliko
zanimanja z večmestnimi številčnimi kodami, ki zdravijo. Po njegovi metodi obstajajo večmestne
številčne kode, ki jih mnogi uspešno uporabljajo za zdravljenje
različnih bolezni. Bistvo te metode je vizualiziranje in koncentriranje na posebne številčne kode, s
čimer bolni ljudje frekvenco določene bolezni nadomestijo s frekvenco zdravja ter menda ozdravijo.

Na delavnici Številke, ki zdravijo,
v izvedbi gospe Marije, (27.5.), so
bile predstavljene kode za posamezne bolezni oz. tegobe. Udeleženci so se naučili mentalne tehnike za izboljšanje zdravja Grabovoi.
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V planinskem domu na Kumu je
potekalo predavanje in razstava s
pomenljivim naslovom »Ljudje z
naravo, narava za ljudi« pod
okriljem Zavoda za varstvo narave
in gospe Ljudmile Strahovnik. Dogodek se je odvijal 22. maja, na
svetovni dan biotske raznovrstnosti. Eden od mnogih takih zaščitenih območij je tudi Krajinski park
Kum. Slabemu vremenu navkljub
in tudi težko dostopnemu Kumu,
zaradi zapore ceste so se namreč
na Kum vozili preko Šklendrovca
ali Čimernega, se je prireditve
udeležilo 30 ljudi, predvsem članov planinskega društva in nekaj

Društvo za zdravilne rastline Zasavje

domačinov z Dobovca in okoliških
vasi. Zanimivo predavanje in
ogled razstave so zaključili s
skromno pogostitvijo in prijetnim
druženjem vseh prisotnih.

Druženje na dogodku V vrtu tete
Johance je potekalo 19. 5. v izvedbi Društva za zdravilne rastline Zasavja. Udeleženci so uživali
na ogledu in predstavitvi zdravilnih rastlin, še posebej tistih, ki so
jim bile neznane. Predstavili so
jim način njihovega dela, lahko
so poskusili kakšen list zdravilne
rastline, kot na primer limete in
stevie. Bilo je zelo zanimivo in
predvsem poučno.
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2 RAČUNALNIŠKE DELAVNICE
Na računalniški delavnici z Rokom
Pregled in uporaba googlovih
aplikacij (15.5.), so udeleženci
spoznali vrste Googlovih aplikacij,
poudarek je bil na Gmailu. Spoznali so uporabo gumba za hitro
odgovarjanje, vstavljanje priponk,
nastavitve želene pisave in barve,
kreiranje/urejanje oznak in uporabo filtrov za oznake.

Srednja tehniška in poklicna šola
Trbovlje je v sredo, 20. 5. 2015,
izvedla delavnico na temo
»Odprtokodni operacijski sistemi
LINUX Point«. Obiskovalci so z
zanimanjem spoznali operacijski
sistem Linux Point, ki lahko nadomesti operacijski sistem Windows. Njegova velika prednost je,
da ga lahko namestimo na starejši
računalnik, in sistem odlično deluje. Če uporabnik ni prezahteven
(glede grafike, zvoka, iger), je to
najboljša rešitev, saj lahko uporablja star računalnik še kar nekaj
let (internet, urejevalnik besedil,

tabele). Na ta način star računalnik pomladimo in ga lahko še naprej uporabljamo.
Na delavnici so bili prisotni tudi
dijaki smeri tehnik računalništva,
ki so svoje znanje o sistemu Linux
prenesli na udeležence. Na delavnici so prikazali namestitev takšnega sistema na star prenosni
računalnik in njegovo delovanje.
Nato pa so udeleženci ta operacijski sistem lahko namestili tudi na
svoje računalnike.

Da bo internet vir znanja in zabave ga moramo
uporabljati varno in odgovorno. Na računalniški delavnici (Ne)varno brskanje po spletu
(20.5.) je Iztok podal informacije in nasvete,
kako varno uporabljati internet. Tako kot v realnem življenju obstajajo neka pravila, ki
usmerjajo naše vedenje in pravijo, kaj je prav in
kaj ne, to velja tudi na spletu. Zato so si udeleženci pogledali tudi, kaj je spletni bonton ter
kako učinkovito iskati informacije na spletu.
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3 POTEŠIMO RADOVEDNOST
V Europarku Zagorje je bila v izvedbi Mladinskega centra Zagorje, z enodnevno in dvodnevno
prostovoljsko akcijo (16. 5., 17. 5.
in 6. 6. 2015) dograjena prazgodovinska kmetija. Njen namen je
ozaveščanje o pomembni prazgodovinski naselbini na območju
Zagorja in uporabi prostora za
različne delavnice, dogodke in
spontano druženje. Udeleženci
akcije so se učili gradnje hiše z
ročnim orodjem in naravnimi materiali, prepletali so ograjo in izdelovali lončarsko peč. Spoznali
so starodavne načine mletja žita
in predenja volne.

Organizirana je bila tudi delavnica
Kaj vemo o našem osončju, kjer
so se udeleženci seznanili s kratko
zgodovino vesolja in astronomije,
ter spoznali kako so vesolje opazovala stara ljudstva. Predstavljen
je bil naš sončni sistem. Podrobneje pa so se osredotočili na meteorje in komete. Za konec so se
seznanili še s sončnimi in luninimi
mrki.
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4 USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjalnih delavnic na katerih
so preizkušali ročne spretnosti v
izvedbi MC ZOS in so potekale
19. 5., 26. 5. ter 2. 6. na CSD v
Zagorju, so se udeležili predvsem
starejši, ki sicer pogosto obiskujejo aktivnosti Medgeneracijskega
središča Zagorje. V okviru TVU se
jim je pridružilo tudi nekaj novih
članov. Zelo so se zabavali.

Tudi na delavnici klekljanja je bilo
zelo zanimivo. Aktivnost je v času
TVU-ja potekala enkrat tedensko
v prostorih CSD-ja v Zagorju.

ŠENT-ovci iz Trbovelj so z izdelovanjem voščilnic s pick point tehniko tudi letos aktivno sodelovali
na Tednu vseživljenjskega učenja
Zasavje. Delavnica je potekala
21. 5., v Dnevnem centru. Udeležili sta se je dve obiskovalki in bili
navdušeni nad njihovimi idejami
in kreativnostjo.
Pravijo, da naslednje leto zagotovo spet sodelujejo z nami!
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5 MEDOSEBNI ODNOSI
Predavanje Postavljanje mej brez
občutka krivde (Aspekti d.o.o),
gospe Ksenije Lapornik je potekalo tako, da so bili udeleženci
sami vključeni v dogajanje s svojimi izkušnjami, vprašanji in problematiko. Udeleženci so dobili
konkretne usmeritve za nadaljevanje procesa doma. Udeleženci
so bili z videnim zelo zadovoljni,
saj so čas delavnice celo podaljšali.

Biti podpornik sam sebi (25. 5.),
je bila tema tretjega predavanja
gospe Lapornik in je bilo prav tako zelo obiskano zaradi aktualne
tematike, ki je privabila ljudi.
Udeleženci so aktivno sodelovali s
primeri in pogledi na različne
konkretne situacije. Vsi udeleženci so bili zadovoljni in so izkazali
željo po dodatnih znanjih in veščinah na tem področju.

Na drugem predavanju gospe
Lapornik, Kako vključiti v domače
aktivnosti svoje otroke (22. 5.) so
udeleženci spoznali bistvene elemente predaje del in nalog doma.
Strokovno je bil prikazan pomen,
ki ga takšna predaja ima za to, da
otroci začutijo svojo pomembnost, svoje mesto v družini in zaupanje, ki jim ga s tem izkažemo,
ter verjamemo v to, da zmorejo.
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6 ODPRTA VRATA STEKLARNE HRASTNIK
Sedaj že tradicionalno Steklarna
Hrastnik prijazno odpre svoja vrata v okviru Tedna vseživljenjskega
učenja (TVU), najvidnejše promocijske kampanje na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
Letos je Steklarno Hrastnik kljub
slabemu vremenu obiskalo 50
vedoželjnih obiskovalcev, najmlajša obiskovalka je štela komaj
tri leta, najstarejša pa čez 80 let.

Obiskovalci so si po uvodnem
nagovoru Enesa Rakoviča, direktorja proizvodnje in vzdrževanja
ogledali vse tri enote: Special,
Vitrum in Opal.
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7 V KNJIŽNICO PO ZNANJE
V okviru dejavnosti projekta TVU
2015 so v knjižnici Toneta Seliškarja uspešno izvedli 3 prireditve
in sicer, delavnico Ustvarimo
knjižno kazalko, MGLC grafični
bienale se predstavi in Pravljično
uro Doma je najlepše. V razstavnem oknu na oddelku za odrasle
je Zasavska ljudska univerza pripravila multimedijsko predstavitev TVU-ja, s sprehodom v prete-

klost in napovedjo letošnjih dogodkov in sodelujočih partnerjev
Parade učenja, ki se je vrtela na
zaslonu kar je bilo za obiskovalce
knjižnice in naključne mimoidoče
še posebej zanimivo. Prireditve
so potekale v prostorih knjižnice
(na oddelku za odrasle in na mladinskem oddelku). Udeležencem
so razdelili kar nekaj promocijskega materiala.
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Predstavitev knjige mag. Tamare Guzelj z naslovom Kako do službe, je dne 19. 5. potekala
v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Udeleženci so jo z zanimanjem poslušali in s tem
pridobili veliko izkušenj, ki jih lahko preizkusijo v praksi.
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8 V SVET Z ZNANJEM TUJIH JEZIKOV
Na jezikovni delavnici Učimo se
nemščine preko spleta, je Tomaž
udeležence poučil kako se nemščine lahko učijo tudi sami in sicer
s pomočjo spleta, z raznimi uporabnimi povezavami. Udeležencev je bilo veliko saj zanimanje za
učenje jezikov strmo narašča.

Na delavnici Povabljeni na čaj v
izvedbi gospe Lidije, 20. 5., so
udeleženci izvedeli zakaj Angleži
pijejo čaj ob petih. Imeli so čisto
pravo čajanko. Naučili so se tudi
nekaj osnovnih angleških fraz.

Stran 14

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V ZASAVJU 2015

9 INFORMATIVNO SVETOVALNE PRIREDITVE ZLU
V okviru Tedna vseživljenjskega
učenja je ZLU izvedla tudi informativne dneve, na katerih je zainteresiranim kandidatom predstavila srednješolske programe,
osnovno šolo in NPK-je. Višješolske programe, ki se bodo izvajali v
Zasavju sta predstavili Abitura
d.o.o. iz Celja in Višja strokovna

šola ŠC iz Novega mesta. Ker se
bliža začetek šolskega leta
2015/2016, in je za učenje vedno
pravi čas ZLU vabi vse občane, da
si več o izobraževalnih programih
preberete na spletni strani ZLU.
http://www.zlu-trbovlje.si/
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10 PARADA UČENJA 2015
Zasavska ljudska univerza že vrsto
let izvaja naloge regijskega koordinatorja TVU za Zasavje. Zato
smo bili zelo veseli povabila ACS
za izvedbo Parade učenja, ki

predstavlja vsebinsko obogatitev
TVU. Letos je potekala že tretjič
zapored v izbranih sedmih slovenskih krajih, med njimi so bile tudi
Trbovlje. Sestavljala sta jo dva

dogodka: strokovni in festivalski del.

Strokovni dogodek
V četrtek, 7. 5. 2015, je bil izpeljan strokovni dogodek v
prostorih Zasavske ljudske
univerze v Zagorju. Za strokovno javnost je bil organiziran
dogodek z naslovom Razvitost
kompetence branja, pisanja
in računanja pri odraslih. Na
začetku sta Valentina Uran in
Mateja Pistotnik predstavili
dejavnosti, ki se izvajajo na
Zasavski ljudski univerzi in
omogočajo spodbujanje in
razvijanje temeljnih kompetenc pri odraslih. Predstavljene so bile dejavnosti, ki so se
izvajale v preteklem projektnem obdobju, še posebej pa
so bile poudarjene podporne
dejavnostih, ki se izvajajo sedaj. V nadaljevanju je predstavnica Andragoškega centra
Slovenije mag. Jasmina Mirčeva predstavila Program za
mednarodno
ocenjevanje
kompetenc odraslih PIAAC.
Na kratko je bil predstavljen
potek in vsebina raziskave
projekta PIAAC, ki se je izvajal
v lanskem letu. Rezultati zadnje raziskave zaradi obdelave
in moratorija še niso bili predstavljeni. Bolj podrobno so bili
tako predstavljeni rezultati
raziskave PIAAC iz leta 2013, v
kateri pa Slovenija ni sodelovala.

Ob koncu dogodka je potekala
med udeleženci živahna razprava o trenutnem stanju o
razvitosti temeljnih kompetenc odraslih ter možnostih
njihovega trenutnega in nadaljnjega razvoja. Oblikovana
so bila tudi priporočila za nadaljnji razvoj temeljnih zmožnosti odraslih. Strokovnega
dogodka se je udeležilo 25
udeležencev.
Za ciljno populacijo sta bili izvedeni dve delavnici. Prva,
računalniška delavnica je bila
namenjena slušateljem osnovne šole za odrasle na Zasavski
ljudski univerzi, izvedel jo je
Rok Drnovšek. Udeleženci so
spoznavali osnove o Windowsih in se učili uporabljati
internet, brskati po različnih
spletnih straneh ter iskati
ustrezna gradiva za učenje.
Delavnice se je udeležilo 5
udeležencev.
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Drugo delavnico z naslovom
Veščine učinkovite komunikacije
je izvedla ga. Ksenja Lapornik iz
podjetja Aspekti d.o.o. iz Ljubljane. Delavnica je bila namenjena
brezposelnim, ki so že dlje časa
odsotni iz delovnega okolja in si
želijo izboljšati samozavest in
zmožnost kakovostne komunikacije. Na delavnici so skupaj z moderatorko poiskali poti do izboljšanja komunikacije, ki je pomembna tako pri iskanju priložnosti za delo kot v osebnem življenju. Delavnice se je udeležilo 9
brezposelnih oseb.
Po zaključku je ob neformalnem
pogovoru sledil manjši prigrizek.
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Festivalski dogodek
Dogodek je potekal v soboto,
23. 5. 2015 v avli Delavskega
doma Trbovlje. Na paradi je
bilo enaintrideset sodelujočih,
nekateri so se predstavili v
programu na odru, drugi na
stojnicah in tretji s spremljevalnimi dogodki. Prireditev je
povezovala simpatična Ajda
Mlakar iz Radia Aktual Kum.
S Parado učenja smo želeli
predvsem okrepiti povezave
med zasavskimi organizacijami
in skupaj promovirati idejo
vseživljenjskega učenja.
Prvi del programa se je odvijal
na glavnem odru med 9. in 12.
uro in je bil glasbeno, kulturno
in kulinarično obarvan. Začelo
se je z nastopom pozavn iz
Glasbene šole Trbovlje, sledili
so nagovori organizatorja,
podžupana občine Trbovlje
g. Tadeja Špitalarja, direktorja
ACS mag. Andreja Sotoška in
koordinatorice Parad učenja iz
ACS mag. Zvonke Pangerc Pahernik. V nadaljevanju so nastopali učenci 2. razreda OŠ
Tončke Čeč, narodnozabavni
ansambel GŠ Trbovlje, osnovnošolci iz OŠ Ivana Cankarja in
OŠ Trbovlje. Na odru so se
predstavili dijaki Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje s plesnim nastopom
folkloristov in z navijaško skupino. Prekrasna plesna točka
orientalske Al Saiph je bila
prava paša za oči. Obiskovalci
so uživali v petju skupine Klasek in gledališki igri skupine
Funšterc Team. Za pesniške
navdušence so bile poslastica
recitacije skupine Društvo živih pesnikov iz Trbovelj, ljubi-

telji proze so uživali ob poslušanju kratkih zgodb, ki so jih prebirale članice Univerze za tretje
življenjsko obdobje.
Obiskovalci so se lahko preizkusili
slikanju v akvarelni tehniki, dijaki
Srednje šole Zagorje so pripravljali različne slastne napitke in pekli
najboljši funšterc, dijaki - bodoči
zdravstveni delavci- pa so brezplačno merili krvni tlak in krvni
sladkor. Dijaki iz STPŠ iz Trbovelj
so z obiskovalci igrali miselne
igre, dijaki GESŠ pa prikazali eksperimente v naravoslovju ter slepo desetprstno tipkanje, dijaki
športnega oddelka pa merili fizične sposobnosti. Prizorišče so krasile rože iz krep papirja, ki so jih
izdelovali člani Šentknap iz Trbovelj.
V spodnji avli je potekal coworking kotiček v izvedbi PUNKT-a,
trboveljski DPM je pripravil
ustvarjalne delavnice za otroke,
predstavil se je tudi spletni zasavski portal ZON.
V predavalnici DDT pa so potekale delavnice Ovrednotite svoje
znanje, Uporaba tabličnih računalnikov in pametnih telefonov
ter Iskanje zaposlitve s pomočjo
družbenih omrežij.
In kaj je še popestrilo deževno
dopoldne: pristen zasavki funšterc in bela kava.

Stran 18

ZAKLJUČEK
V mesecu in pol je prireditve
Tedna vseživljenjskega učenja v
Zasavju obiskalo skoraj 2000 Zasavčanov. Nekateri so prišli s konkretnim ciljem, da se opremijo z
informacijami ali se nečesa na
novo naučijo, drugi so prišli iz
radovednosti, tretji po naključju…
Če ste TVU zamudili, nič hudega.
Pred nami so poletni dnevi, čas
počitnic in dopustov. Ne pozabite, da se učimo v vseh situacijah,
in da je najbolj učinkovito prav
znanje, ki ga nabiramo z izkušnjami in lastno udeležbo. Zato imejmo odprte oči za vse, kar se dogaja okrog nas in srkajmo nova znanja tudi ko smo na dopustu ali
počivamo. Hvala vsem, ki ste sodelovali kot izvajalci ali obiskovalci na letošnjem festivalu učenja.
Maja 2016 pa se dobimo na 21.
Tednu vseživljenjskega učenja!
Besedila niso lektorirana.
Zbrala in pripravila: Sabina Kotar
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