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Dan medgeneracijskega ucenja v Bel.i krajini

24.1r.2014 l1r:go

i avod za izobrarel,anje in lorlturo Cmomelj je \'lokalnem okolju prepoznal ]cli\q
potrebo po organiziranem in ciljno usmeienjem medgenemcliskem udenju, zato seje

leta 2013 pridruiil 28 dlanicam Zveze ljudskih univerz Slovenije, ki so odprle ec.nlle

medgeneracijskega udenja. IzobraZeralci odraslih smo v svoje partneNke mreze povabili

vrtce, izobm;evalne orga[izacije, drultva, socialne za\'ode in ustanov€, interesna in

stanovska zdruzenja in druge organizacije, saj so Ce ri medgeneracijskega udenja

zasnounina partnerskem sodeloranju organizacij in posameznikov, ki v lokalnem

okolju zdruiujejo dlane posamezne generaciie.

Proglam Centra medgeneracijskega utenja Bela krajina vsebuje skrbno nadrtovane,

vsebinsko pestr€ deja\nosti, ki po\€zujejo razliCne generacije pli izmenja\i znanj in

izkulenj v obojestransko korist.

V sredo, 19. novembra 20q, je ZIK Cmomelj popestril vseslovenski Dan

medgeneracijskega udenja z iz!edbo beh dogodkov. Na obmoCju obdin€ Semid so se

udelezenci lahko udel€zili dogodka KONfl - PLEMENITE ZIVALI. Mentor, Ivan

Bukovec,je udetezencem pokazal kako zakonje skrbi injihrzgaja. Pogumnejli so lahko

poskusilijahati, najmlajji pa so se odpeljali na voznjo s kodijo.

Na obmodiu obdine Metlika, vtelo\adnici Osnor'ne lole PodzemeU,je na dogodku

NOGOMET ZAVSE mentor, Tomislav Cindri6, udelezence z lazlidnimi igmmi najFej

ogr€1. Nato so gene€cijsko melane ekipe odigrale plijateljsko tekmo v nogometu Ob

zakljudku so se udeleZenci prcizkusili Se \,l.rizu na temo oogomet v Angliji. Ljudskih

plesov pa so se vdeiaj razlitne generacije lahko udile v obdini Cmomelj, v Kulturnem

domu, na dogodku PLESNA HISd ki gaje vodil mentorTadej Fink.

Pripromociji medgeneracijskega udenja imajo pomembno !'logo tudi ambasadorji. To so

posamezniki, ki so r,dnrZbi prcpoznami, usharialni, aktiui in so pripravljeni prispevati

k Sirjenju kultur€ medgeneracijskega udenja. Belokranjski ambasadorji medgen€racijskega udenja so retiserka Maja Weiss, glasbena

usharjalca Toni verderber io Kristina Oberran ter belokmnjska Anglera Gill in Denniswraight.

Za pdjetno medgeneracijsko druu enje so zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali priizvedbi dogodkov
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