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CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA LJUBLJANA 

 

Spoštovani!  

 

V Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana uspešno vodimo 

projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana. Skupaj z različnimi partnerji in ob 

podpori Mestne občine Ljubljana organiziramo skozi celo leto brezplačne 

medgeneracijske dogodke, ki so namenjeni prenosu ter izmenjavi znanj in izkušenj med 

različnimi generacijami za večje sožitje vseh generacij v družbi. V okviru Centra medgeneracijskega učenja imajo 

udeleženci tudi možnost, da se enkrat mesečno srečajo vse generacije hkrati, družijo in medsebojno izmenjujejo 

znanje na dnevih medgeneracijskega učenja, ki potekajo vsako tretjo sredo v mesecu. Udeleženci lahko pridobijo 

najrazličnejše znanje oz. veščine od drugih generacij, lahko pa tudi sami posredujejo lastno znanje. V tem okviru 

pokrivamo najrazličnejše tematike in povezujemo vse, mlade in nekoliko manj mlade - veterane, otroke blaginje, 

generacijo X, generacijo Y in mlajše.  

              

Vsi dogodki so za udeležence brezplačni, zato vljudno vabljeni na delavnice!   Mag. Bojan Hajdinjak 

                          Direktor  

Več informacij in prijave na: http://www.cene-stupar.si/      

sabina.zupan@cene-stupar.si ali 031 600 410 261 (Sabina Zupan) 
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ROČNE SPRETNOSTI 
 

Izdelava naravnih mil ob 11.30 

Če bi se radi naučili izdelave naravnih mil, katerim lahko dodamo različne dodatke in jih s tem naredimo še bolj 

kvalitetne in zanimive, se nam pridružite.  

Nakit iz Fimo mase ob 15.30  

Na delavnici bomo izdelovali različne dekorativne predmete (uhane, obeske) iz priljubljene Fimo mase. Naučili 

se bomo, na kakšen način lahko dobimo zanimive odtenke ali pisane vzorce, kako izdelamo več enakih 

elementov, pri tem pa uporabili različne ustrezne pripomočke. Izdelane predmete boste seveda lahko odnesli s 

seboj, prispevek za potreben material je 3 €. 
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ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
Zeleni smoothie ob 11.00  

Zeleni smoothie je najboljši začetek dneva, saj z njim dobimo potrebne snovi za optimalno 

fukcioniranje telesa. Priprava smoothiejev je preprosta in redna uporaba močno izboljša 

zdravje. Na delavnici, namenjeni odraslim, bomo predstavili nekaj osnovnih receptov za 

njihovo pripravo. 

Zdravje na delovnem mestu ob 12.30 

Skrb za ohranjanje in izboljšanje zdravja zaposlenih je ekonomsko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci 

bolj produktivni in ustvarjalni. Na delavnici, ki jo vodi Dunja Gačnik, ustanoviteljica ŠD Metulj in katere moto je 

»Positive energy, positive results«, bomo obravnavali različne praktične teme kot so promocija zdravja na 

delovnem mestu, načrtovanje, priprava in izvajanje programa ter spremljanje rezultatov. Delavnica je 

namenjena tako delodajalcem kot tistim, ki vas zanima, kako zagotoviti dobro in stimulativno delovno okolje. 
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OSEBNOSTNA RAST 

 
Preko risbe do svoje notranjosti ob 9.30 

V hitrem tempu življenja lahko pozabimo nase in na svoja notranja občutja ter tako 

izgubimo stik s seboj. Ne zavedamo se več, kaj vse se dogaja v nas ali pa ne najdemo 

besed, s katerimi bi opisali svoje počutje. Takrat si lahko pomagamo s kakšno sliko 

ali fotografijo, s katero se lahko poistovetimo oziroma poskušamo svoje doživljanje 

narisati. Na delavnici bomo s pomočjo terapevtke iz Študijsko raziskovalnega centra za družino skozi slike in risbe 

raziskovali, kaj se dogaja v naši notranjosti.  

Izraz telesa ob glasbi (ITG) - za otroke ob 9.45 

Z izrazom telesa ob glasbi (ITG) spodbujamo pri otrocih razvoj vseh čutov in ga tako celostno pripravljamo na 

branje, pisanje in socializacijo. Telesni izraz ob glasbi spodbuja naše čute in s tem omogoča spoznavanje sveta in 

razvijanje abstraktnega mišljenja. Otroku pomaga pri koncentraciji, navaja ga na poslušanje sebe in drugih, razvi-



 
 

 

www.cene-stupar.si    sabina.zupan@cene -stupar.si    031 600 410  

OSEBNOSTNA RAST 

 
Osnove Hatha joge ob 12.00 

Na delavnici se bodo udeleženci praktično spoznali z osnovami 

hatha joge, s skupinskim reševanjem nalog, pojmi prikazovanja 

in uprizarjanja. Potekala bo s pomočjo igre. Seznanili se boste z 

ozaveščanjem in preigravanjem psihofizičnih stereotipov, so-

zvočjem dvojic, tvorjenjem dialoga in še več. Za udeležbo po-

trebujete udobna oblačila in blazino. 

 

Utehe filozofije ob 14.30 

Filozofija je lahko tudi nekaj, kar prežene trpljenje duha. V ospredju bosta Schopenhauer kot uteha za strto srce 

in Epikur kot uteha za tiste s premalo denarja. Delavnica bo trajala eno uro, namenjena pa je vsem, ki so odprte-

ga duha, izvajali pa jo bodo dijaki Gimnazije Moste skupaj z mentorico.   
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www.cene-stupar.si    sabina.zupan@cene -stupar.si    031 600 410  

OSEBNOSTNA RAST 

 
Živeti svoje življenje ob 17.30 

 

Živeti svoje življenje, ne le želeti si ga. Teorija in praksa. Veste, kaj si želite, a ne veste, kako to narediti? Na de-

lavnici boste izvedeli, kako želje o vašem življenju tudi uresničiti. Vodila jo bo Tinkara Filač  - Zdravi odnosi. 
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RAČUNALNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA 
 

3D Tisk-povečaj si zaposlitvene možnosti ob 9.00 

Če vas zanima, kako deluje 3D tiskalnik in kaj lahko s 3D tiskom naredimo, se nam pridružite na delavnici, na 

kateri nam bo podjetje ItehLab d. o. o. predstavilo to novost na tržišču in njegovo uporabno vrednost.  
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JEZIKOVNE DELAVNICE 

Angleška delavnica Water ob 10.00 

Na delavnici se bodo otroci na ustvarjalen način seznanili o kroženju vode, o tem, od kod dobimo pitno vodo, 

zakaj je to pomembno ter kako vodo ohranjamo čisto. Potekala bo z angleškimi navodili, otroci pa bodo s 

pomočjo prikaza in navodil sodelujočih odraslih ustvarili svoj izdelek, ki prikazuje kroženje vode in zmanjševanje 

onesnaženosti zraka in s tem prispevali k osveščanju ravnanja s pitno vodo. 

Angleška konverzacija za starejše ob 14.00  

Dijaki Gimnazije Moste se bodo na delavnici družili s starejšimi, se pogovarjali, izmenjevali izkušnje in igrali razne 

igrice-vse v angleščini.  
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JEZIKOVNE DELAVNICE 

 

Nemška konverzacija Moji načrti za prihodnost ob 17.00 

Mladostniki in upokojenci se bodo v nemščini pogovarjali o načrtih za prihodnost in o življenjskih izkušnjah. 

Ustno bodo v parih utrjevali slovnične strukture za pretekli čas, stopnjevanje pridevnika in osebne zaimke, na 

koncu pa si zaželeli sreče in uspeha na nadaljnji poti. 
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LJUBLJANA - ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 

Delavnica Balkonsko cvetje ob 13.00 

Če želite dobiti nove ideje za zasaditev balkonskega cvetja, izvedeti, na kaj moramo biti pri sajenju pozorni in 

dobiti nasvete za uspešno in bujno rast, se nam pridružite na delavnici, kjer vam bo predstavnica Semenarne 

Ljubljana s praktičnimi primeri in nasveti pomagala pri tem, da vam bo vaša okenska polica ali balkon v veselje in 

ponos. S tem boste prispevali tudi k lepši ureditvi našega mesta, ki je dobila naziv Zelena prestolnica Evrope. 

Posajeno cvetje boste lahko odnesli domov, prispevek za udeležence je 3 €. 
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PARTNERJI  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Društvo upokojencev Nove Jarše 

Društvo upokojencev Zelena Jama       

Pokroviteljstvo: 

Vrtec Najdihojca
Gorazdova 6, Ljubljana


