
   

OKTOBRSKI DAN MEDGENERACIJSKEGA UČENJA NA CENE ŠTUPAR - CILJ 

 

V sredo, 15. oktobra 2014, bo v okviru projekta Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana na Javnemu 

zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, potekal že drugi Dan medgeneracijskega učenja – 

dnevi potekajo vsako tretjo sredo v mesecu. 

  

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Dnevu medgeneracijskega učenja, dne 15. 10. 2014, na Linhartovi 

13 v 2. nadstropju. 

 

1. sklop: Ročne spretnosti 

Cene Štupar - CILJ, delavnice potekajo ob 9.00, 10.30 in ob 12.00 uri. 

V sklopu prve delavnice bodo udeleženci najprej na naraven in zabaven način izdelali svoje milo - po lastni želji, 

obliki ali vonju.  

Sklop Ročnih spretnosti se bo nadeljeval ob 10.30 z delavnico slikanja krajine na enostaven način. Udeleženci 

študijskega krožka »Poslikajamo arhitekturne značilnosti Ljubljane« bodo z mentorico Renato Grmovšek otroke 

naučili osnov slikanja krajine, in sicer s tehniko slikanja pastel. Otroci se bodo naučili nanašati kredo na hrapav 

papir in jo s prsti osenčili, da bo nastala slika krajine. 

 

2. sklop: Osebnostna rast 

Cene Štupar - CILJ, delavnice potekajo ob 9.00, 10.30 in ob 14.00 uri. 

V prvem delu sklopa Osebnostna rast, ob 9. uri, se bodo udeleženci učili znakovnega jezika, s katerim nas bodo 

seznanili člani Mestnega društva gluhih Ljubljana. 

Delavnice se bodo nadaljevale ob 10.30, kjer se bomo učili, kako izuriti spomin – Možganski fitnes. Kako si 

zapomniti čim večjo količino podatkov? Jasmina Lambergar, trenerka iz Centra za urjenje spomina, bo 

udeležencem predstavila tehnike za boljše pomnjenje in razgibala naše možgane. Delavnica je namenjena vsem 

generacijam. 

V nadaljevanju, ob 14. uri, pa se lahko priključite še dvema delavnicama. Prava bo namenjena iskanju ljudi s 

podobnimi interesi – spoznavni dogodek za starejše. Udeleženci bodo spoznali ljudi s podobnimi interesi kot 

so na primer pohodništvo, branje literature, spoznavanje likovne ali glasbene umetnosti ali pa samo za 

druženje. Delavnico organizira Ona-on.com. 

Vzporedno bo potekala tudi druga delavnica, in sicer Naše poti krojijo odnose ali odnosi krojijo naše poti? 

Delavnica je namenjena mladim in starejšim, ki jih zanimajo medgeneracijski odnosi, pa tudi tistim, ki že vrsto 

let skrbijo za starega človeka. Lidija Bašič Jančar in Mojca Kerč iz Študijsko raziskovalnega centra za družino 

bosta v zanimivi delavnici opolnomočili in vlili energije za kakovostnejše življenje. 

 

3. sklop: Računalništvo 

Cene Štupar - CILJ, delavnice potekajo ob 9.00, 10.30 in ob 12.00 uri.  



   

V prvem delu sklopa Računalništvo, ob 9. uri, bodo udeleženci spoznali Uporabne spletne strani. Delavnica je 

namenjena vsem, ki bi želeli stopiti v korak s časom in odkriti uporabnost svetovnega spleta, pa ne vedo, kje 

začeti. Udeleženci se bodo seznaili z internetom in uporabnimi spletnimi stranmi za potrošnika. 

Delavnice se bodo nadaljevale ob 10.30, ko bodo udeleženci spoznavali kako upravljati Družinski proračun. Kam 

izgineva mesečni zaslužek, kje zaprevljamo največ našega denarja? Tanja Bratkovič Pirc bo pokazala, kako 

beležiti svoje odhodke na pregleden in enostaven način ter tako mesečno prihraniti precejšnji delež zaslužka. 

V zadnjem delu sklopa delavnic na temo Računalništvo, ob 12. uri, bodo v ospredje prišle 3D tehnologije za 

kreativno podjetništvo. Udeleženci bodo spoznali, kako realni objekt prenesti v 3D računalniški model in iz njih 

izdelati preprosto animacijo pod mentorstvom dr. Kaje Antlej (priporočeno osnovno znanje računalništva). 

 

4. sklop: Jezikovne in (med)kulturne in delavnice 

Cene Štupar - CILJ, delavnice potekajo ob 9.00 in ob 12.00 uri.  

V uvodni delavnici, ob 9. uri, bo v ospredje prišlo pravo Mačje mesto - otroška lutkovna predstava.  Otroci stari 

od 6-12 let, so pod vodstvom Maje Eržen le-to ustvarjali 6 mesecev, na delavnici pa bomo priča rezultatu tega 

ustvarjanja: Maček, ki je ostal brez navdiha za pisanje svoje knjige, se odpravi v Mačje mesto. Tam ga poleg 

prijateljev čaka detektivska pustolovščina ... Ali bo uspel napisati svojo knjigo? 

Sklop (med)kulturnih delavnic se bo nadaljeval ob 16. uri, z Jezikom v gibanju. Dijaki Gimnazije Moste s 

profesorji bodo spoznavali učenje tujega jezika prek učenja starejših udeležencev. 

  
Vse delavnice so brezplačne. Potrebna je le predhodna prijava, in sicer na aleksandra.janezic@cene-stupar.si, ali pa na 

telefonski številki 01 23 44 421 oz. 030 313 612, lahko pa svojo prijavo oddate tudi osebno v vpisni službi na Cene 

Štupar – CILJ, Linhartova 13 (3. nadstropje, soba 308). 

 

Za dodatne informacije in akreditacije se obrnite na: press@cene-stupar.si 

Vanja Žižmond, predstavnica za odnose z javnostmi, t 041 945 877 (Vanja Žižmond), m vanja@povem.si 

Manca Šalehar, predstavnica za odnose z javnostmi, t 031 369 379 (Manca Šalehar), m manca@povem.si 

 

O Dnevih medgeneracijskega učenja na Cene Štupar – CILJ: 

Po nizu dogodkov, ki so potekali skozi celo leto, vse od začetka projekta Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana, Cene 

Štupar - CILJ nadaljuje svoje poslanstvo širjenja znanja med različnimi generacijami. Poleg rednih dogodkov, k i vse leto 

potekaj v sklopu centra, bodo udeleženci imeli možnost, da se sedaj enkrat mesečno srečajo, družijo in medsebojno 

izmenjujejo znanje na dnevih medgeneracijskega učenja. Ti bodo potekali vsako tretjo sredo v mesecu, program dogajanja 

pa je sproti objavljen na spletni strani www.cene-stupar.si. 
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