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Neznano znano
PIŠE:
mag.
Nada
Žagar,
direktorica ZIK Črnomelj
JAVNA SLUŽBA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Izobraževanje odraslih je leta 2018 dobilo nov zakon po več
desetletjih zavzetih prizadevanj stroke za ureditev področja. Zakon
zgodovini opredelil javno službo, in sicer osnovno šolo za odrasle
svetovanje odraslim udeležencem izobraževanja. Javna služba
javnega interesa je zaživela 1. 1. 2021.

kot dveh
je prvič v
(OŠO) in
v smislu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je zagotovilo ZIK-u
sredstva za financiranje izvajanja dejavnosti osnovne šole za odrasle in
svetovanja odraslim. Tako se je ZIK pridružil javni mreži organizacij za
izobraževanje odraslih v Sloveniji, ki ponujajo javno-veljavni izobraževalni
program OŠO in svetovanje kot podporo pri izobraževanju in učenju.
Javna služba je dala zagon strokovnemu razvoju in izboljšavam kakovosti,
zato nas vsakokratni novi val epidemije bolezni covid 19 ni presenetil. Ponovno
vračanje v virtualne učilnice nas je opolnomočilo za ustvarjanje e-resničnosti
kulturnih dogodkov. Neznano je postajalo vedno bolj znano.
IZOBRAŽEVANJE IN UČENJE NA DALJAVO
Učna ura matematike v osnovni šoli za odrasle na spletu.

Izobraževanje na daljavo smo
sprejeli kot dobronamernega
slehernika, ki nam s tančico
skrivnosti popestri čas.
Neverjetno je, kako je lahko
učna ura v aplikaciji na spletu
zanimiva, drugačna in poučna.
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Aplikaciji ZOOM in MS Teams sta
prispevali k zbliževanju, povezovanju
in sodelovanju.
Pomagali sta, da smo vzdrževali
obstoječe stike, spoznavali nove ljudi
in širili obzorja. Spodbudili sta nas,
da smo pogledali in videli onkraj
meja.
Predstavitev izobraževanja odraslih v Sloveniji študentom andragogike iz Sarajeva.

E-KULTURA
Če bi nas kdo še pred dobrim letom vprašal, ali se lahko doma na kavču
udeležimo svečanega kulturnega dogodka, bi verjetno nejeverno zmajali z
glavo, češ, kaj nas sploh sprašuje.
Pa
vendarle,
srečanja
z
ustvarjalnimi in navdihujočimi ljudmi
so postala bolj dostopna kot kdaj
koli prej.
Samo nekaj klikov je bilo potrebnih,
da smo ujeli dragocene vezi med
udeleženci, učitelji in ljudmi dobre
volje.

Udeleženci in učitelji skupaj počastijo slovenski kulturni praznik.

Sestanke, zaradi katerih bi se morali odpraviti v Ljubljano, smo opravili v eni
uri. Ker nas ni utrudila pot, smo imeli več časa za prijazno besedo in nasmeh.
Tudi za spreminjanje ozadja zaslona, ki je vsakokrat na novo predstavljalo
domišljijski svet, ki si ga je vsak pričaral po svoje.

In če se ozremo nazaj, vedno in
znova ugotavljamo, da se je
neznano spremenilo v znano.
Daljava se je preobrazila v bližino.
Kultura je postala učenje. In mi
smo postali boljši ljudje.
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Sestanki prek ZOOM-a so nam prihranili veliko časa (in stroškov).

Intervju iz cikla

ZGODBE MED NAMI
Pogovor je opravila:
Nina
Šalamon,
vodja Osnovne šole za odrasle
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj poteka
veliko programov, ki se medsebojno povezujejo in
nadgrajujejo, kar omogoča udeležencem vseživljenjsko
učenje in razvoj.
Ena naših udeleženk je tudi Alije. Alije se je najprej
vključila v program Osnovne šole za odrasle, trenutno pa
je del skupine programa socialne aktivacije MOST. Dela
tudi kot prostovoljka v okviru Hiše sadežev Črnomelj.
Veliko je pripravljena deliti z drugimi in se ji prav v tej
meri in še več tudi vrača. S svojo dobro voljo in pozitivno
naravnanostjo je dobrodošel in nepogrešljiv del vsake
skupine, v katero se vključi.

Srečanje dveh osebnosti
je
kot
stik
dveh
kemijskih substanc. V
kolikor pride do reakcije
se preoblikujeta obe.
(Carel G. Jung)

Kdaj ste postali udeleženka programa osnovne šole za odrasle?
Program Osnovne šole za odrasle sem zaključila lani. Pred tem sem
obiskovala RIC Novo mesto. Ko sem se preselila, sem se vključila v program
Osnovne šole za odrasle na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Opravila sem še nekaj manjkajočih izpitov in uspešno zaključila osnovno šolo.
Kar mi veliko pomeni. Zdaj lahko na vse prošnje, ki jih pošljem za službo, to
tudi napišem.
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Kaj ste z izobraževanjem pridobili?
Nekoliko se mi je bilo težko vključiti v program osnovne šole, saj nisem
najmlajša, a nisem obupala, dokler nisem opravila vseh obveznosti. Zelo sem
zadovoljna, da sem šolanje zaključila, saj imam svoje spričevalo na katerega
sem ponosna. Končala sem osnovno šolo in sem zadovoljna. Sedaj se želim
zaposliti in iščem zaposlitev oz. primerno delovno mesto, kjer bi lahko delala.
Tudi po zaključenem programu OŠO ostajate povezani z ZIK-om?
Program osnovne šole za odrasle sem zaključila decembra 2020, ko sem
opravila izpit iz nemškega jezika. Na Zavodu za zaposlovanje so mi predlagali,
naj se vključim v program socialne aktivacije. Tu mi je bilo zelo zanimivo.
Predvsem v teh časih, ko se mi zdi, da smo bili preveč oddaljeni drug od
drugega in sem si česa takega res želela. Tukaj mi je lepo. Svetovalki v
programu socialne aktivacije MOST, Špela in Maša, mi veliko pomagata. Vsi
na ZIK-u so zelo prijazni.
Kaj se vam zdi najpomembneje v teh programih?
Tukaj mi je res lepo. Veliko sem se naučila. Spoznala sem veliko stvari, ki jih
prej nisem vedela. Spoznala sem nove ljudi. Tukaj sem zadihala. Srečujem
veliko mlajših in starejših, kdaj pa kdaj je kdo tudi slabe volje, spet drugič se
ves čas smejimo, ampak načeloma se res super razumemo.
Nam lahko zaupate svoj osebni načrt za naprej, ki se je oblikoval prav iz
izkušenj in znanj, ki ste jih pridobili na ZIK-u?
Verjamem, da če veliko damo, se nam tudi povrne. Zato delam kot
prostovoljka, prav tako sem se odločila darovati kri. In seveda najti ustrezno
zaposlitev.
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Nina Šalamon, vodja Osnovne šole za odrasle
Javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle udeležencem omogoča
dokončati osnovno šolo. Uspešno zaključena osnovna šola pomeni lepo
popotnico za nadaljnjo življenjsko in poklicno pot.
Tudi zaposleni smo se pri izvajanju programa oz. v izobraževanju za odrasle v
preteklih mesecih soočili s kar nekaj izzivi. Veliko jih je izhajalo iz situacije
povezane z epidemijo, saj smo si želeli, da bi lahko izobraževanje potekalo
neprekinjeno in ohranilo vsaj del učinkovitosti običajnega poučevanja. Kljub
težavam smo veseli, da so se nekateri udeleženci v delo na daljavo res aktivno
vključili. 5. februarja so s svojim prispevkom pod mentorstvom učiteljice
slovenščine sodelovali na interni spletni prireditvi ob slovenskem kulturnem
prazniku. Trije udeleženci so ob zaključku 1. semestra šolanje uspešno
zaključili. Takoj ko je bilo mogoče, smo jim slavnostno izročili spričevala.
Zahvala za te in druge uspehe gre učiteljem, ki udeležencem predano
pomagajo pri premagovanju še tako težkih ovir. Udeleženci so izrazili željo po
zaposlitvi in zato verjamemo, da bodo v prihodnje še razširili svojo socialno
mrežo in pridobili marsikatera znanja ter se aktivno in pogumno vključili v
življenje in družbo.

Tajana Špundak Franko, učiteljica matematike v Osnovni šoli za odrasle
Izzivi pouka in poučevanja na daljavo so bili stresni tako za
udeležence kakor tudi za nas učitelje. Vsak učitelj se je
moral naučiti uporabljati sodobno tehnologijo, suvereno
izkoristiti njene prednosti in se izogniti pastem. Proces
poučevanja je bilo potrebno prilagoditi tehničnim pogojem
vsakega udeleženca. Naš trud je pripomogel, da so bili
udeleženci izobraževanja tudi na daljavo uspešni.
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Pozitivne zgodbe iz programa socialne aktivacije

"Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju!
PIŠE:
Simona
Štirn,
vodja programa socialna aktivacija

Program 3. sklopa socialne aktivacije je prilagojen polnoletnim romskim
ženskam. Udeleženke ga obiskujejo šest mesecev, trikrat tedensko po štiri ure.
Trenutno izvajamo že tretjo izvedbo programa od načrtovanih petih.
Udeleženke se v prvem delu programa osredotočijo predvsem na medsebojno
spoznavanje in spoznavanje sebe prek različnih socialnih iger, predavanj in
delavnic s tematiko osebnostne rasti, organizacije časa, motivacije ter za
romske ženske značilnih življenjskih in socialnih situacij. Preverijo svoje
poznavanje računalnika in pametnega telefona ter pridobijo dodatna znanja za
učinkovitejše sporazumevanje. Velik del programa namenimo ohranjanju in
krepitvi zdravja v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega
doma Črnomelj.
Drugi del programa je namenjen pridobivanju praktičnih izkušenj za trg dela.
Udeleženke se en mesec usposabljajo za delo pri različnih delodajalcih, en
mesec pa sodelujejo v delovno učnih projektih. V tokratni skupini bodo šivale
mehke igrače, izdelovale didaktične igre za otroke in urejale zeliščni vrt ter
spoznavale zdravilne rastline.
Zadnji mesec programa je namenjen vključevanju na trg dela. Udeleženkam
pomagamo pripraviti življenjepis in prijavo oz. ponudbo za delovno mesto,
pripravimo jih na zaposlitveni razgovor ter po potrebi spremljamo k
delodajalcu.
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Drugo skupino programa smo po prekinitvi zaradi epidemije zaključili konec
letošnjega februarja.
Skupina je imela nadpovprečno dober rezultat. Od 15 vpisanih udeleženk se
jih je kar 7 zaposlilo (Smithers-Oasis Adria, Iskra, Tomplast), 4 udeleženke pa
so se vpisale v osnovno šolo za odrasle, kjer bodo dokončale manjkajoče
obveznosti in si s tem povečale možnosti za zaposlitev.
Karla Ivanov Hotko, koordinatorica socialne aktivacije
Ta rezultat je izjemen in kaže na to, kako veliko lahko doprinese program
socialne aktivacije in kako uspešne rezultate izkazuje.

Darja Hudorovac, udeleženka programa socialna aktivacija
V programu socialne aktivacije mi je bilo lepo.
Všeč mi je bila družba. Najbolj mi je bilo všeč
sodelovanje s Hišo sadeži družbe Črnomelj
(kuhanje, ustvarjalne delavnice), zato se bom k
njim vključila tudi kot prostovoljka.
V programu sem se naučila servietne tehnike,
origamija, šivanja s strojem, izdelave sveč,
priprave jedi in izdelkov iz zelišč.
Svoje prve delovne izkušnje z delom v proizvodnji
sem pridobila v podjetju ESOL, kjer sem spoznala
podjetje, njihove zaposlene in način dela pri njih.
Po zaključenem programu sem se vpisala v
osnovno šolo za odrasle, kjer bom letos zaključila
svoje obveznosti.
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Socialna aktivacije MOST
PIŠE:
Špela
Štefanič,
vodja programa socialna aktivacija

Od 15 udeležencev se je
9 udeležencev (60 %)
zaposlilo, od katerih je 8
še vedno zaposlenih.

Z 2. skupino socialne aktivacije smo z delom pričeli 1. 7. 2020. V prvem
mesecu smo se spoznavali kot skupina in kot posamezniki. Nekateri
udeleženci so si zelo želeli zaposlitve in so bili izjemno motivirani, da se čim
prej zaposlijo. Nudili smo jim pomoč pri pisanju prijav, ponudb in življenjepisa,
kar je kmalu obrodilo sadove. Prva udeleženka se je zaposlila že v avgustu,
naslednji zaposlitvi pa sta se zgodili v septembru in oktobru.
Žal se je program konec oktobra prekinil zaradi epidemije. Prekinitev je trajala
do konca januarja in v tem času smo z udeleženci vzdrževali stik po aplikaciji
ZOOM, s telefonskimi pogovori in e-pošti. V tem času smo največ pozornosti
namenili iskanju zaposlitve. V decembru sta se zaposlili dve udeleženki in en
udeleženec, januarja pa še en udeleženec. Februarja smo dobili dovoljenje za
delo na daljavo, tako smo zadnji mesec programa zaključili po aplikaciji
ZOOM.
Z udeleženci smo se trikrat tedensko srečevali po ZOOM-u, se pri tem naučili
uporabljati to aplikacijo, utrjevali digitalna znanja, se pripravljali na zaposlitvene
razgovore, poslušali predstavitve delodajalcev, sodelovali na proslavi ob
kulturnem prazniku, na kateri so nastopali tudi trije udeleženci z recitiranjem
pesmi v angleškem, makedonskem in japonskem jeziku. Po zaključku
programa sta se zaposlila še dva udeleženca, trije udeleženci pa so se vključili
v nadaljnji izobraževalni tečaj, in sicer dva v tečaj španščine in ena v tečaj
računalništva.
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Pogovor z udeležencem 2. programa
socialne aktivacije Damirjem Talićem
Kdaj ste bili vključeni v program socialne
aktivacije?
V program socialne aktivacije sem se vključil
julija 2020 in bil v programu do oktobra, ko so
program zaradi epidemije začasno prekinili.
Kaj se vam je zdelo pomembno v času, ko ste
bili vključeni v program socialne aktivacije?
Pomembno se mi je zdelo to, da sem se vključil
nekam in nisem samo sedel doma in se smilil
samemu sebi.
Kako vam je program socialne aktivacije
pomagal?
Program mi je zelo pomagal, saj sem spoznal
veliko novih ljudi, lokalnih podjetnikov, zanimivih
in različnih vsebin, pogovore med udeleženci in z
mentoricama. Konec koncev sem v službi, za kar
lahko veliko pomoč pripišem programu.
Kako gledate na ZIK, ki izvaja program
socialne aktivacije?
Na ZIK gledam zelo pozitivno in si želim, da
izvajate program še naprej.
Nam zaupate, če imate še kakšne želje oz.
cilje v prihodnosti?
Da še napredujem z vašimi programi za
zaposlene. Zelo rad bi zaključil strojno fakulteto.
Ker sem dobil vzpodbudo z vaše strani in ker
sem trmast, je vse mogoče.
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Nacionalne poklicne kvalifikacije do novega poklica s svetovanjem
PIŠE:
Janja
Jankovič,
svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje
Letošnje šolsko leto je na področju svetovalne dejavnosti
na ZIK-u zelo pestro. Izvajamo svetovanje za zaposlene
osebe v okviru projekta Svetovanje od 2016 do 2022
Pokolpje in svetovalno dejavnost kot javno službo, ki je
namenjena vsem odraslim osebam. Poleg svetovanja za
vključitev v izobraževanje poteka tudi svetovanje na
področju vrednotenja neformalnih znanj, ki jih odrasli
pridobimo z delom, različnimi usposabljanji in s
prostočasnimi
aktivnostmi.
Zlasti
pri
pridobivanju
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) je pomembno, da
svetovanci zberejo dokazila o svojih izkušnjah in znanjih.
Konec meseca junija 2021 bo na ZIK-u potekalo preverjanje
in potrjevanje za NPK Romski pomočnik in Romski
koordinator. Kar 14 udeležencev, zlasti iz Posavja,
Dolenjske in Prekmurja, si v okviru svetovalne dejavnosti
urejajo svoja dokazila o znanjih in izkušnjah, kar bo
pregledala tričlanska komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni
center.
Do sedaj si je v naši organizaciji že pridobilo NPK Romski
pomočnik 24 kandidatov, NPK Romski koordinator 14 oseb.
Zelo aktivno smo pri tem sodelovali s šolami, z vrtci,
ljudskimi univerzami in predvsem s Centrom šolskih in
obšolskih dejavnosti, kjer znotraj projekta Skupaj za znanje
zaposlujejo romske pomočnike.
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Milena Petek,
koordinatorica izobraževanja,
Center šolskih in obšolskih dejavnosti - projekt Skupaj za znanje

Ko nam ZIK Črnomelj
priskoči na pomoč...
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti že od leta 1. 1. 2016 izvajamo projekt
Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja
znanja za pripadnike romske skupnosti, ki ga sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
RS. Glavni namen našega projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in
njihovim staršem pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri
pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov.
Romski pomočniki že več kot 10 let v izobraževalnem sistemu predstavljajo
pomemben povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi
delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov, brez katerega bi bila vključenost romskih
otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove nižja in predvsem manj uspešna.
Trenutno v okviru projekta »Skupaj za znanje« deluje 26 romskih pomočnikov na
31 osnovnih šolah na območju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije, nekateri
romski pomočniki pa delujejo tudi v vrtcih.
Vse romske pomočnike, ki še niso imeli opravljene NPK Romski pomočnik, smo
napotili na ZIK Črnomelj, kjer jih je njihova svetovalka prijazno vodila skozi
postopek svetovanja, v katerem kandidat pripravi osebno zbirno mapo. Ob takšni
pomoči in podpori je v času trajanja projekta kar 11 novih kandidatov uspešno
pridobilo to kvalifikacijo, dva kandidata pa trenutno še pripravljata dokumentacijo
za zbirno mapo.
Prav tako so nam v Svetovalnem središču na ZIK-u Črnomelj priskočili na pomoč
pri vpisu romskih pomočnikov na visokošolski strokovni program predšolska
vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Poleg tega nam je ZIK
Črnomelj v času poletnih počitnic v letu 2017 brezplačno ponudil svoje prostore,
da so se romski pomočniki lahko pripravljali na poklicno maturo iz matematike po
programu srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja.
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S projektom zaključujemo v tem šolskem letu, pri čemer smo zelo ponosni, da
smo dosegli pomemben cilj, za katerega smo si vsi skupaj prizadevali že od
začetka vzpostavitve te dobre prakse – romskega pomočnika bodo z novim
šolskim letom sistemsko umestili v slovenski izobraževalni sistem, pri čemer bo
pomemben pogoj za zaposlitev novih romskih pomočnikov tudi NPK Romski
pomočnik.
Verjamemo in vemo, da bodo romskim pomočnikom vsa pridobljena znanja in
kvalifikacije, ki so jih pridobili v času trajanja projekta, dobra popotnica pri
opravljanju njihovega nadaljnjega dela z romsko populacijo in da jim bo ZIK
Črnomelj še naprej pomemben sopotnik na tej poti.

Nataša Babić, udeleženka programa NPK Romska pomočnica
V program nacionalne poklicne kvalifikacije Romska
pomočnica sem se prijavila z željo pridobiti poklicno
kvalifikacijo za delo, ki ga rada opravljam in bi ga želela
opravljati tudi v bodoče. Osem let sem zaposlena na
Osnovni šoli Leskovec pri Krškem kot romska pomočnica.
Pri svojem delu se srečujem z različnimi izzivi, ki so me
osebnostno izoblikovali. Nudim pomoč romskim otrokom in
njihovim staršem in zaposlenim ter vodstvu šole pri
pedagoškem delu, komunikaciji in sodelovanju.
Sem tudi prostovoljka Območnega združenja Rdečega križa Krško, kjer sodelujem
s socialno ogroženimi posamezniki ter skupinami in jim pomagam pri reševanju
njihove socialne problematike, problema izključenosti in diskriminacije. V okviru
romskega društva sem sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in dogodkov ter
spodbujala prepoznavnost romske kulture v lokalnem okolju. Svetovanje in
nudenje pomoči pri pisanju europassa, opisnega življenjepisa in zbiranju
dokumentacije o mojih znanjih, ki jo nudijo svetovalke v Svetovalnem središču
Pokolpje, mi je v veliko podporo, za kar sem iz srca hvaležna.
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Središče za samostojno učenje
PIŠE:
Maja
Mihelič,
vodja Središča za samostojno učenje
Središče za samostojno učenje (SSU) je od začetka leta 2021 del svetovalne
dejavnosti na ZIK-u, ki se izvaja kot javna služba.
Obiskovalci SSU-ja imajo brezplačno na voljo prilagojena učna gradiva,
podprta s sodobno učno tehnologijo, učna mesta z računalnikom in dostopom
do spleta, uporabljajo lahko slovarje, učbenike, delovne zvezke in e-gradiva.
Prav tako jim je na voljo svetovalka, ki jim svetuje pri izbiri učnega gradiva,
ugotavljanju interesov, učnih potreb, načrtovanju in spremljanju individualnega
učenja ter jih motivira za samostojno učenje.
V Središču za samostojno učenje želimo z različnimi delavnicami in predavanji
približati več možnosti za izobraževanje in vseživljenjsko učenje lokalnemu
prebivalstvu. Tako smo se odločili, da začnemo z izvedbo delavnic in
izobraževanj po celotni Beli krajini in se na ta način še bolj približamo
prebivalstvu in mu omogočimo dostop do izobraževanja in vseživljenjskega
učenja.
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V letu 2021 smo izvedli predavanje Ali
obvladujem osebne finance v Semiču
in Metliki, kulinarično delavnico Zelišča
iz narave na naših krožnikih v
Dragomlji vasi, ki jo je vodila Minka
Kočevar, in kulinarično delavnico
Belokranjske velikonočne jedi v
Črnomlju, ki jo je vodila Tončka Škof.

Zaradi epidemije smo nekatere vsebine izvedli tudi po spletu in tako omogočili
vključitev v vseživljenjsko učenje širšemu krogu ljudi. Tako smo po Zoom-u
izvedli predavanje Fanči Perdih »Priprava na sajenje«, predavanje Sanje
Lončar »Ko prebava stavka ...« ter delavnico »Spomladanska zelišča v naši
prehrani«, ki jo je vodila Alenka Kukman.
V mesecu maju smo nudili individualno svetovanje za uporabo mobilnega
telefona v Semiču in Metliki ter pričeli z računalniškim opismenjevanjem v
Starem trgu in Črnomlju.
Tudi v prihodnje bomo izvajali delavnice in izobraževanja po celotni Beli krajini.
Načrtujemo različne kreativne in kulinarične delavnice, računalniška
usposabljanja ter različna predavanja.

Vabljeni vsi, da se vključite v vseživljenjsko učenje!
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UTŽO v času korone
PIŠE:
Vesna
Vipavec,
vodja programa Univerza za tretje življenjsko obdobje

V mesecu septembru smo veselo
zakorakali v novo šolsko leto s prvim
jesenskim pohodom »Po ribiški poti« do
Jelševnika. Izvedli smo mobi delavnico in
se na medgeneracijskem vrtu udeležili
Dnevov zeliščarstva. Vse naslednje
dejavnosti od 10. oktobra naprej smo
morali izvajati na daljavo. Da smo se lahko
videli in pogovarjali, smo se morali
posluževati elektronskih naprav.

Kako smo organizirali delo in izvajali dejavnosti?
Vsi člani so bili obveščeni, kako bo potekalo delo na daljavo po aplikaciji
ZOOM. Razloženo jim je bilo, da bodo za spremljanje dejavnosti potrebovali
računalnik, tablico ali pametni telefon, nameščeno elektronsko pošto in malo
dobre volje. Nekaj jih je pomoč poiskalo pri otrocih in vnukih, z nekaterimi pa
smo težave reševali po telefonu. Znašli smo se pred različnimi situacijami:
večkrat smo se videli zrcalno, včasih tudi obrnjeni na glavo, včasih smo iskali
mikrofon ali kamero, da bi se slišali oziroma videli. Ampak vztrajnost se je
izplačala. Pohvaliti je potrebno udeleženke telovadbe za zdravje in
sprostitvene vadbe, ki so pod vodstvom mentorice iz naše telovadnice kar
dvajset tednov pridno telovadile doma pred računalnikom.
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Doma pred računalnikom so članice tudi pekle nagajive piškote, pripravljale
pustne krofe in zdrave sladice. Kdor si je pripravil material, je lahko izdeloval
novoletne voščilnice in si po svojih željah izdelal adventni venček. Dobro
obiskana so bila tudi predavanja z zdravstveno tematiko, predvsem pa je
veliko članov prisluhnilo prireditevi ob slovenskem kulturnem prazniku »ZIK je
kulturen«. Članica UTŽO Vera Jakša je v ta namen napisala in nam na
prireditvi prebrala svojo avtorsko pesem Spomini.
Spomini (Vera Jakša)
Spomin mi vrača se nazaj,
le kje so tisti časi zdaj?
Lepo bilo nam je na vasi,
je ura tekla bolj počasi,
v šolo smo še peš hodili,
zvezke v nahrbtniku nosili.
Telefonov, tablic ni bilo,
se je pa v kotu klečalo,
tudi po prstih so nam dali
kadar nismo dosti znali.
Prebirali smo Cankarja,
Župančiča in Aškerca,
Prešeren bil je pesnik pravi,
Zdravljico vsi smo peti znali.
Pa smo šolo zapustili,
v fičku na randi se vozili,
tudi kak čik pokadili
in se skupaj veselili.
Žal sedaj je vse drugače,
mobiteli otroške so igrače,
z elektroniko smo poročeni,
z modernizacijo pa zasvojeni.
Spomin mi vrača se nazaj,
le kje so tisti časi zdaj?
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Sedaj, ko se pri naših izobraževalnih dejavnostih že smemo družiti, skrbimo,
da čim več dejavnosti izvajamo na prostem. Nadaljujemo s pohodništvom, z
nordijsko hojo in miselno telovadbo. V kratkem bomo člane povabili v našo
novo računalniško učilnico in jih popeljali po novo pripravljeni razstavi
»Domovina je kultura«.
Veselimo se naših skupnih druženj.

Desanka Kambič, mentorica prostovoljka v programu pohodništvo v UTŽO ZIK Črnomelj

Moje otroštvo je bilo zelo povezano z naravo, tudi kasneje me
je spremljala in z leti se je ta vez še okrepila. Imela sem
privilegij obiskati kar nekaj lepih naravnih znamenitosti v daljnih
deželah, a ni treba daleč, da vedno odkriješ kaj novega, kar te
bogati, odstre pogled in navdihuje s spoštovanjem.
Tudi v naši bližnji okolici je mnogo prijetnih poti in zanimivih kotičkov, pogosto
malo zastrtih pred očmi površnih, običajno motoriziranih obiskovalcev. Samo
malo je treba stopiti z glavne poti, pa te obdajajo lepi pogledi, ko se oči
spočijejo na zelenih ali cvetočih planjavah in se obudijo spomini, ki te v
domišljiji zapeljejo po sledeh naših prednikov.
In kako dobro je, če lahko ta mala raziskovanja deliš s skupinico, ki zna videti
modro nebo, travnik trobentic, bobrovo mojstrovino ..., ki se ne pritožuje, ko se
pot vleče po sončnem travniku, steza upre v breg ali makadam pokrije s
svežim blatom.
Tudi zato sem rada prostovoljna vodnica na teh naših poteh, ker našim
pohodnikom želim trdno zdravje in še mnogo zanimivih potepanj.
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Z gibanjem do zdravja
PIŠE:
Tina
Weiss,
koordinatorica programov gibanja in zdravja
Gibanje za zdravje je na ZIK-u program, kjer poskrbimo, da odrasli in otroci, na
zdrav način preživijo svoj prosti čas, se družijo ali po spletu spremljajo razne
vadbe.
Ker nam je v prejšnjem šolskem letu epidemija prekrižala načrte, smo tečaj
rolanja organizirali v septembru in ga tik pred ponovnim zaprtjem države
uspešno pripeljali do konca. Udeležilo se ga je 10 otrok, starih od 5 do 8 let.
Tečajniki so redno obiskovali srečanja in se na zadnji vaji z vzkliki razveselili
Zikija, naše maskote, ki je kar z rolarji pridrvel pozdravit mlade športnike in
športnice.
Da so bili otroci navdušeni, je dokaz tudi, da se je udeležba na letošnjem
tečaju, ki smo ga organizirali v maju 2021, kar podvojila, tako da smo oblikovali
dve skupini, in sicer začetno in nadaljevalno.
Sabina Gosenca, mati udeleženke tečaja rolanja
Odločitev za tečaj rolanja, ki ga ZIK Črnomelj izvaja na igrišču na
Majerju, je bila lansko jesen ena boljših odločitev glede prostočasnih
aktivnosti za mojo živahno 5-letno hčerko. Glede na to, da tudi sama
rada rolam, je hčerka navdušenje za tečaj pokazala, še preden je
dejansko sama stala na rolerjih. Ker gre za športno udejstvovanje na
prostem, ki je z vidika zdravega načina življenja izjemno pomembno,
sem jo z veseljem vpisala na tečaj. Kot mami pa se mi zdi
pomembno tudi to, da je to čas, ki ga preživi v družbi vrstnikov, a
pod strokovnim vodstvom, starši pa lahko vse skupaj opazujemo iz
neposredne bližine. Sproščeno vzdušje, novi prijatelji, hitro osvojene
veščine rolanja in želja po napredku so botrovali temu, da smo jo
tudi to pomlad znova vpisali na tečaj.
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V zimskem času, ko smo bili zaradi stanja v državi skoraj zaprti po domovih,
sta po spletu in aplikaciji ZOOM potekali dve vadbi.
Vadba za sprostitev je privabila pred ekrane računalnikov 25 udeleženk, ki so
16-krat enkrat tedensko s strokovnim vodenjem vaditeljice Anite Jelenič
poskrbele za svojo dušo in telo.
Karmen Šimec, udeleženka programa Vadba za sprostitev
Tudi v letošnjem šolskem letu sem na ZIK-u obiskovala vadbo za sprostitev.
Leto je zaznamoval kovid, zato je bila naša vadba malo drugačna kot
pretekla leta. Izvajale smo jo on-line po ZOOM-u. Našle smo si prijeten
domač prostor in se prepustile naši dolgoletni mentorici. Skozi različne
telovadne vaje, asane in dihalne tehnike nas je popeljala do telesnega in
duševnega ravnovesja, da smo lahko mirno, sproščeno in razgibano začele
vsak nov teden. Pogrešale smo skupna ponedeljkova druženja v živo,
vendar smo s pomočjo on-line tehnologije, sodelavk iz ZIK-a in naše
umirjene mentorice dobile vse, kar od vadbe za sprostitev lahko dobimo:
»on-line« druženje ter telesni in duševni mir.

Mentorica Jasna Juranič je pri vadbi za zdravje poskrbela, da smo naša telesa
razgibale, ojačale mišice in poskrbele za odpornost in zdravje, kar je v
današnjih časih še posebej dobrodošlo. Udeleženke so se po spletu srečevale
v dveh skupinah, ob torkih in četrtkih, in bile tako zadovoljne, da smo vadbo za
4 tedne podaljšali.
Spoznali smo, da vse bolj skrbimo za svoje telo in zdravje, da se vse več
rekreiramo in udeležujemo organiziranih vadb. Tudi na ZIK-u bomo v bodoče
poskrbeli, da bomo naše nove prostore na Ljudski univerzi izkoristili v ta
namen in še posebej v telovadnici ponudili čim več različnih vadb za vse
starostne skupine. Ne smemo pa pozabiti, da imamo za kulturnim domom
prekrasen zelen Medgenaracijski vrt, kjer bomo čez poletje skušali z raznimi
igrami družiti otroke, mladino in vse nekoliko manj mlade.
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Govorite slovensko?
PIŠE:
Nada
Babič Ivaniš,
vodja jezikovnih programov

Meje mojega jezika so
meje mojega sveta.
(L. Wittgenstein)

V zadnjem času se tudi v Beli krajini srečujemo z močnejšimi migracijskimi
tokovi oziroma z večjim številom priseljencev. Izkušnje kažejo, da je za
učinkovito vključevanje v družbo ključno izobraževanje oziroma poznavanje
jezika okolja. Marsikdo za bivanje in delo v Sloveniji potrebuje tudi uradno
spričevalo o svojem znanju slovenščine. Tem osebam so namenjeni izpiti iz
znanja slovenščine na različnih ravneh, ki se izvajajo v skladu z mednarodnimi
standardi in so primerljivi s podobnimi izpiti v drugih državah.
ZIK Črnomelj izvaja tečaje slovenščine za priseljence in je edina organizacija v
okolju, ki izvaja izpite iz slovenščine za pridobitev javno veljavne listine na
vstopni ravni A1 in osnovni ravni A2-B1.
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Udeleženci, ki se na izpit organizirano
pripravljajo, na izpitu kažejo boljše rezultate na
vseh jezikovnih področjih: pri poslušanju,
branju, pisanju in govorjenju. Na zadnjem
izpitnem roku, marca 2021, je bilo 40
udeležencev, od tega jih je 31 uspešno
zaključilo tečaj slovenščine kot drugega in
tujega jezika. Učili so se v živo, na daljavo in
kombinirano. Rezultati niso izostali, saj je bila
uspešnost na izpitu 96 %. Več kot polovica
udeležencev je pri branju in poslušanju
doseglo raven B1, to pomeni, da so dosegli
najmanj 85 % izpitnih točk.
Belokranjski priseljenci se radi vključujejo tudi v
druge izobraževalne in kulturne aktivnosti ter
medkulturne dogodke na ZIK-u Črnomelj. S
tem nenehno presegajo jezikovne meje in
meje svojega in našega sveta.
Dženis Delić, udeleženec tečaja in izpita iz slovenščine za priseljence

Na ZIK-u sem uspešno opravil izpit iz slovenščine kot drugega
in tujega jezika. Zaposlen sem in znanje slovenščine
potrebujem za delo ter pridobitev slovenskega državljanstva.
Obiskoval sem 180-urni tečaj slovenščine, ki je zaradi
epidemije trajal precej dlje od načrtovanega. Moram pa reči, da
nam nikoli ni bilo težko priti na tečaj in da že zdaj pogrešamo
srečanja. Naša mentorica in organizatorica izobraževanja na
ZIK-u sta pokazali izredno skrb, da se uspešno pripravimo na
izpit. Moji sošolki na tečaju sta bili tudi moja žena in mama,
tako da je bilo učenje slovenščine družinski projekt. Vesel sem,
da smo imeli možnost učenja in opravljanja izpita v domačem
okolju. Vsi trije smo bili na izpitu uspešni. Še ena pridobitev je,
da je žena po opravljenem izpitu dobila zaposlitev.
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Kakovost kot način dela,
ustvarjanja in razmišljanja
PIŠE:
Irena
Bohte,
svetovalka za kakovost
»Prizadevamo si za večjo kakovost na vseh področjih svojega delovanja«,
imamo zapisano v viziji ZIK-a Črnomelj.
Naša organizacija je nosilka zelenega znaka POKI – Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje – že 17 let. Pravico do uporabe zelenega znaka
POKI podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam, ki načrtno skrbijo
za presojanje in razvijanje svoje kakovosti. Vlogo je potrebno podati vsake tri
leta in dokazati, da imamo vzpostavljen notranji sistem kakovosti ter da
presojamo in razvijamo kakovost organizacije.
V letošnjem letu smo ponovno pridobili pravico
do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI za
čas do 31. 3. 2024. Komisija pri Andragoškem
centru Slovenije za podeljevanje pravice do
uporabe znaka kakovosti je v poročilo zapisala:
»Krog kakovosti je iz vaše dokumentacije
zares dobro viden. Menimo, da je vaša
izobraževalna organizacija glede na razvitost
vašega notranjega sistema kakovosti lahko
dober zgled, iz katerega se lahko učijo številne
izobraževalne organizacije, ki še niso tako
dolgo na tej poti.«
Kot svetovalka za kakovost skrbim, da v
organizaciji načrtno izvajamo aktivnosti na
področju kakovosti, se povezujemo znotraj
organizacije ter z našimi učitelji in poslovnimi
partnerji. S kakovostjo se vsi zaposleni
srečujemo tako pri vsakodnevnem delu kot pri
razvojnem načrtovanju.
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Dr. Tanja Možina,
vodja središča za kakovost in izobraževanje na Andragoškem centru Slovenije

Za ZIK Črnomelj
je kakovost pot...

Ko razmišljam o sodelavcih Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, se
mi sočasno v mislih odvije tudi pot kakovosti, ki jo že več kot dvajset let na
nacionalni ravni tlakujemo na Andragoškem centru Slovenije. V iskanju
odgovorov na vprašanje, kako odraslim prebivalcem Slovenije zagotoviti
kakovostno izobraževanje, so sodelavci in sodelavke ZIK Črnomelj vedno
sogovornik, na katerega se lahko zanesemo. Zanesemo se lahko na to, da
nikoli ne bodo ostali le pri besedah o tem, kakšno naj bo dobro izobraževanje
odraslih, pač pa njihovo strokovno delo odlikujejo dejanja. Skupaj z nami so v
svojem lokalnem in regionalnem okolju orali ledino, ko je šlo za vpeljavo
sistematičnega dela za kakovost izobraževanja odraslih. Danes, ko imajo v
lastni organizaciji dobro razvit in delujoč notranji sistem kakovosti, so sodelavci
ZIK Črnomelj vedno pripravljeni svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi
izobraževalci odraslih in s sodelovanjem v strateških in razvojnih skupinah na
nacionalni ravni, veliko prispevajo tudi k razvoju izobraževanja odraslih v
Sloveniji. Za sodelavce in sodelavke ZIK Črnomelj je kakovost pot, pot, ki se
ne zgodi sama po sebi, pač pa pot, ki so jo izbrali v dobrobit odraslih, ki
obiskujejo njihove izobraževalne programe in dejavnosti izobraževanja
odraslih.
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Do novih znanj na nove načine
PIŠE:
Tomaž
Čurk,
vodja programa Temeljne in poklicne kompetence
Prilagajanje novim in spreminjajočim se pogojem dela je med drugim
zaznamovalo tudi naše izobraževalne programe, namenjene starejšim
odraslim. V sklopu Temeljnih in poklicnih kompetenc smo tako v tem šolskem
letu preskusili različne modele poučevanja – fizično v razredu, na daljavo po
aplikaciji ZOOM in tudi kombinirano učenje.
Z dodatnimi usposabljanji naših mentorjev in včasih tudi udeležencev ter z
veliko dobre volje nam je uspelo izpeljati vse zastavljene programe. Najbolj
aktualni so bili seveda tečaji uporabnih računalniških znanj in jezikovni tečaji, v
katere se je v tem šolskem letu vključiloi skoraj 150 oseb.
Veseli nas, da so naši mentorji pokazali veliko strokovnosti in sposobnosti
prilagajanja na nove razmere ter usvajanja novih načinov in metod dela. Ravno
tako smo veseli, da se tudi udeleženci ob vseh omejitvah niso omejili na zidove
svojih domov, temveč so se odločili, da bodo tudi v teh nenavadnih časih
usvajali nova znanja in širili svoja obzorja.
Irene Iglič, mentorica v programu Začetni tečaj španščine
V začetku ni bilo ravno lahko, saj se je bilo potrebno navaditi na način dela, ki
nam je bil vsem nekoliko nepoznan. Velikokrat smo se srečevali tudi s
tehničnimi težavami, od preobremenjenega računalniškega sistema do
spletne kamere na tleh, ker sem se spotaknila ob kabel. Vendar pa smo vse
nevščečnosti uspešno reševali s pomočjo zaposlenih na ZIK Črnomelj.
Z izvedenim tečajem sem zelo zadovoljna. Udeleženci so bili motivirani in
željni novega znanja, na voljo smo imeli vso tehnično opremo in pripomočke,
potrebne za takšno izvedbo tečaja, na koncu pa smo se lahko tudi srečevali
že v živo v prelepih novih prostorih Ljudske univerze ZIK.
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Stanka Kure, udeleženka, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
Digitalno znanje je v sedanjem času obvezno in uporabno vsaj v določenem
obsegu. Seminar Uporaba digitalnega znanja se je zaposlenim zdel koristen,
saj so se naučili nekaj novih stvari, kot so razširjena uporaba Excela, Worda,
sestavljanje videoposnetkov, program Canva, uporabe ZOOM aplikacije,
program Power Point … Vsa področja računalništva so bila dobro
predstavljena. Na izobraževanju je bilo res ogromno informacij. Bile so
zanimive, koristne, predvsem pa uporabne. Dobrodošle so bile tudi
informacije o spletnem programu We Transfer, s pomočjo katerega so
pedagoški delavci posnetke posredovali staršem otrok svojih skupin.
Res je, da bi več praktičnega znanja odnesli, če bi izobraževanje potekalo v
živo, kajti po ZOOM aplikaciji ni enako učinkovito. Predavatelj se je zelo
potrudil in slušateljem pokazal veliko uporabnih primerov ter dal napotke za
določene vsebine programov. Predavanja so bila strokovna in tudi zelo
sproščena.

Odzvali smo se tudi na izkazane potrebe v
lokalnem okolju in stopili skupaj z Domom
starejših občanov Črnomelj ter pričeli s
programom usposabljanja za pridobitev
Nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni
oskrbovalec na domu. V 150-urni program
je vključenih 15 oseb, ki so že opravile s
teoretičnim delom in bodo kmalu svoje
znanje pokazale na izpitu in na praktičnem
usposabljanju.
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Helena Kitek, udeleženka priprav na NPK Socialni oskrbovalec na domu

V program Nacionalne poklicne kvalifikacije Socialna
oskrbovalka na domu sem se vključila z željo pridobiti dodatna
strokovna znanja pri delu z ljudmi, ki potrebujejo oskrbo in
nego. Rada delam z ljudmi in jim znam prisluhniti.
Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije. Po
dvajsetih letih dela v tekstilni industriji sem ugotovila, da obstaja še kaj
drugega kot gospodarstvo in industrija in da se bolje počutim pri delu z ljudmi.
Ko sem pred leti prvič ostala brez zaposlitve zaradi stečaja podjetja, sem
začela kot prostovoljka OZ Rdečega križa Novo mesto in obiskovala starejšo
invalidno gospo na domu in ji nudila pomoč pri osnovnih osebnih opravilih, ker
je bila gibalno ovirana. Ta izkušnja mi je odprla nova obzorja, ki jih do sedaj
nisem toliko poznala: pomoč ljudem, ki pomoč potrebujejo in to pomoč tudi
cenijo.
Lansko leto mi je korona kriza vzela stalno zaposlitev v gospodarstvu, zato
sem takoj začela razmišljati o prekvalifikaciji: smer sociala – tukaj se dobro
počutim in po dobro opravljenem delu sem zadovoljna ter srečna, če lahko
nekomu pomagam. Žal zaradi ukrepov jeseni ni bilo nobenega izobraževanja
in sem začela iskati delo kot osebni asistent.
Letos spomladi se je vse poklopilo: začela sem izobraževanje na ZIK Črnomelj
in se v tem času tudi zaposlila kot osebna asistentka gibalno ovirani osebi.
Izobraževanje za socialnega oskrbovalca je bilo zelo zanimivo predvsem zato,
ker je bilo zame to čisto novo področje. Bilo je več strokovnih področij od
zakonodaje, organiziranosti dela, prehrane, zdravstvene nege, socialno
vključevanje predvsem starejših oseb. Oskrba na domu ali v domu starejših
občanov zahteva določena strokovna znanja, ki sem jih pridobila na
predavanjih in pri praktičnem usposabljanju ter nujno empatijo do sočloveka, ki
jo kot tak delavec moraš imeti. Lahko rečem, da sem se veliko naučila, ampak
se bom morala še kar nekaj časa učiti, da bom suverena pri opravljanju tega
poklica.
Ne gede na to, koliko let štejem, človek se uči vse življenje. Nikoli ni prepozno,
da najdeš tisto pravo zaposlitev, ki ti da potrditev in zadovoljstvo, da delaš prav
in se trudiš delati dobro za drugega.
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Glasna Župančičeva frulica
PIŠE:
Tadej
Fink,
vodja projekta Župančičeva frulica

Letos nam že 31. leto zapored piska Župančičeva frulica, ki vsako leto znova
postreže z neusahljivim virom mladostne pesniške in govorniške ustvarjalnosti.
Feri Lainšček, letošnji prejemnik Prešernove nagrade, je z veseljem potrdil, da
kot letošnji gostujoči pesnik pride na zaključno prireditev in dovolil, da za
nastope deklamatorjev izberemo osem njegovih pesmi za otroke in najstnike iz
pesniške zbirke Ne. Za rdečo nit ustvarjanja mladih pesnikov smo določili temo
Daleč je blizu, ki se navezuje na trenutni čas, ko na drugačne načine iščemo
bližino sočloveka.
Že drugo leto zapored smo bili na ZIK-u zaradi epidemije primorani najti
drugačne poti pri izpeljavi projekta. Tako smo namesto treh predizborov mladih
deklamatorjev, ki potekajo na različnih koncih Slovenije, le-te izpeljali kar na
daljavo.
Deklamatorji so se posneli med
deklamiranjem pesmi Ferija Lainščka
in nam poslali video posnetek, mi pa
smo vse zbrane posnetke izročili
strokovni
komisiji
za
izbor
deklamatorjev. Mladi osnovnošolski in
srednješolski
pesniki
pa
so
tradicionalno poslali svoje pesmi v
oceno strokovni komisij za izbor
pesnikov. Skupno je na razpisu za
Župančičevo frulico sodelovalo 371
mladih pesnikov in deklamatorjev iz 92
slovenskih šol.
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Feri Lainšček, izbrani pesnik Župančičeve frulice 2021

Foto: Nika Holcl Praper

Verjamem pesniški resnici o tem svetu in sem
prepričan, da je to edina resnica, na katero se
lahko res zanesemo, saj se je ne da prirejati in z
njo manipulirati. In kaj imam torej v mislih, ko
govorim o pesniški resnici?

Vsekakor nekaj, kar se je rodilo z učlovečenjem in se vzpostavilo s prvo
zgodbo, ki je bila kdaj povedana. Potovalo je skozi čas, najprej od ust do ust,
nato je bilo tudi zapisano. Potovalo je z miti, legendami, pravljicami in drugim
izročilom, tako kot še danes potuje iz roda v rod tudi s klasično in še živo
literaturo in bo, vsaj po mojem mnenju, potovalo še dolgo in na najrazličnejše
načine.
Vesel sem, da na letošnji Župančičevi frulici sodeluje res veliko mladih
deklamatorjev in pesnikov. Vsak na svoj način tako skupaj prispevamo k
potovanju sporočila in obenem skušamo premisliti čas, v katerem živimo.

Strokovna komisija za izbor deklamatorjev je delovala v sestavi: Mateja
Perpar, Tjaša Koprivec Vuga in Gašper Jarni. Strokovna komisija za izbor
pesnikov pa v sestavi: Veronika Dintinjana, Igor Divjak in Janko Lozar.
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V petek, 11. junija 2021, ob 18.00 bo v Kulturnem domu Črnomelj zaključna
prireditev, kjer se bo predstavilo 15 finalistov, strokovni komisiji pa bosta izbrali
tri zmagovalce – dobitnika Župančičeve frulice 2021 za najboljšega
osnovnošolskega in srednješolskega pesnika ter dobitnika pastirskega roga za
najboljšega deklamatorja. Nagrade bo najboljšim predal Feri Lainšček.
Na zaključni prireditvi 31. Župančičeve frulice bomo izdali zbornik ob 30.
obletnici projekta Župančičeva frulica z naslovom Beseda je mladost. V njem
bo ob podobah Otona Župančiča zbrana bogata zgodovina, spomini,
razmišljanja in Župančičeve frulice med leti 1991 in 2020. Za izdajo zbornika je
umetnik Robert Lozar na novo upodobil Otona Župančiča skozi različna
življenjska obdobja.
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Kolonija na πr kvadrat v Kranju
PIŠE:
Tadej
Fink,
vodja projekta Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj

Odzvali smo se povabilu Layerjeve hiše za sodelovanje na razstavi sodobne
kinetične keramike πr kvadrat 2021. Tako so bili kiparski izdelki Mednarodne
kiparske kolonije mladih Črnomelj med 23. aprilom in 18. majem 2021 na ogled
v starem mestnem jedru Kranja. Šlo je za razstavo različnih mladih avtorjev, ki
so s svojimi umetniškimi stvaritvami pokazali, kako se keramika povezuje z
drugimi mediji, kot so grafika in reciklirani materiali.

Razstava sodobne kinetične keramike πr kvadrat 2021 je predstavljala raznolik
nabor postavitev v prostoru, ki jih gradi predvsem glina v gibanju. Instalacije so
povezovale keramiko z drugimi mediji ter jo umeščale v prostor krajine in
povezovale z drugimi živimi bitji. Razstava je podirala okvirje in meje ter
predstavlja razmislek ne le o gibljivosti objekta, temveč tudi o zakonitostih
glinene in keramične materije, ki je v percepciji tako ustvarjalcev kot ljubiteljev
keramike prepogosto razumljena preveč tradicionalno in klasično.
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj se je na πr kvadrat predstavila
kot gostujoča razstava. V Layerjevi hiši smo razstavili 31 kiparskih del, ki so na
naši koloniji nastala med leti 2008 in 2020. S pričujočo razstavo v Kranju smo
hkrati mlade kiparje vabili k prijavi na aktualno kolonijo, ki jo bomo izpeljali v
juliju 2021.
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Kino pri vas doma
PIŠE:
Marija
Miketič,
vodja kino programa v Kinu Črnomelj
Verjetno si niste nikoli predstavljali, da bi Kino Črnomelj prišel k vam domov?
In ravno to se je zgodilo 8. marca 2021, ko je Kino Črnomelj na spletni
platformi začel ponujati filmski program.
Združenje Art kino mreže Slovenije, katerega član je od leta 2010 tudi Kino
Črnomelj, je razvilo VOD spletno platformo, ki v času zaprtja kinematografov
gledalcem ponuja spletni ogled filmov. V času zaprtih dvoran Kino Črnomelj na
ta način ohranja vez z gledalci, platforma pa bo živela tudi po odprtju dvoran in
vrnitvi gledalcev v kina, saj bo še naprej na platformi omogočen dostop do
filmskega programa vsem tistim, ki zaradi katerega koli razloga ne morejo ali
težje obiščejo kino. Črnomaljski kino pripravlja pester izbor kakovostnih art
filmov za otroke in odrasle, ki si jih lahko ogledajo v zavetju svojega doma.
Filmska vzgoja za mlade – vrtčevske otroke in šolarje – se je ravno tako
preselila na splet, filme si tako ogledajo bodisi v vrtčevskih igralnicah bodisi v
šolskih učilnicah.
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Epidemija nas je v letu 2020 postavila pred dodaten izziv: kako dostopnost
kakovostne filmske vzgoje zagotavljati tudi v časih, ko v našem kinu filmske
projekcije niso mogoče. Zaradi pandemije se vsa filmska industrija sooča z eno
največjih kriz v svoji zgodovini. Še nikoli prej kini niso bili zaprti v takem
obsegu in tako dolgo. Spodbudni pa so rezultati raziskav, ki so preverjale
varnost kinematografov ob upoštevanju varnostnih ukrepov, saj do zdaj ni bil
zabeležen niti en primer širitve koronavirusa zaradi okužbe v kinu. Zato smo
prepričani, da se bodo obiskovalci lahko kmalu vrnili v dvorane, kjer
predvajamo raznolike programe za najširše skupine obiskovalcev in skrbimo
za izvajanje filmske vzgoje.
Spletni ogled filmov ne omogoča vpogleda v to, kdo so naši spletni obiskovalci,
saj se beleži le opravljen klik za nakup filma.
Na podlagi trenutne epidemiološke situacije v državi se je vlada odločila za
sproščanje ukrepov, kar pomeni odpiranje kulturnih ustanov in ponovni zagon
kinematografske dejavnosti. Tako je Kino Črnomelj 14. maja ponovno odprl
svoja vrata za vse ljubitelje filma, seveda pod NIJZ pogoji.
V prihajajočih poletnih mesecih načrtujemo kino na prostem – letni kino v
večjih krajih po Beli krajini in z ogledom filma v živo mnogim popestriti
počitniški poletni večer.
Kino je, veseliti se filma, ne samo klikati z daljincem. Se obleči, poklicati
prijatelja in se skupaj z drugimi ljubitelji filma dve uri v miru zbrano posvetiti
filmu. Tudi o filmu na koncu premišljuješ drugače. Enostavno ne moreš enako
doživeti film, če ležiš na kavču in počasi grickaš.
Kino Črnomelj je sedaj dostopen vsem ljubiteljem filmske umetnosti v živo v
dvorani Kulturnega doma Črnomelj in doma na spletni povezavi
kino.zik-crnomelj.eu.
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Kulturni in turistični spomenik
kulturnemu spomeniku
PIŠE:
Nastasja
Schweiger,
vodja razstave Domovina je kultura
Kulturni dom Črnomelj je kulturni spomenik državnega pomena v lasti Ministrstva
za kulturo. Stavba ima za slovensko državo zaradi dogodkov med 2. svetovno
vojno nacionalno vrednost. V njej so se namreč v letih 1944 in 1945 oblikovali
temelji slovenske države in gledališča. Pomemben čas Črnomlja kot
zgodovinske prestolnice slovenske države je do danes za lokalno okolje z vidika
kulturne in turistične vrednosti ostal še neizkoriščen, dobro priložnost za
promocijo lokalnega kraja in njegove zgodovine pa predstavlja na novo
postavljena razstava Domovina je kultura v Kulturnem domu Črnomelj.

Doživljajska, animacijska in interaktivna razstava opisuje in prikazuje dogajanje v
Beli krajini in Črnomlju med 2. svetovno vojno, ko je prostor postal prvo
osvobojeno ozemlje v Sloveniji, izpostavljeni pa so trije mejniki takratnega
dogajanja v Kulturnem domu: zasedanje SNOS, delovanje SNG in ustvarjanje
različnih slovenskih umetnikov. Postavitev vključuje aktivnega obiskovalca, ki
lahko samostojno ali z vodenjem prepozna pomembno vlogo domovine,
svobode in kulture. Na razstavi si lahko ogledate kratek film o dogodkih na
osvobojenem ozemlju, izvirna likovna dela Božidarja Jakca, se igrate namizne
pastirske igre, uprizorite gledališke odlomke z rekviziti in s kostumi ter postanete
udeleženci na zasedanju.
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Preko interaktivnih zaslonov na dotik lahko spoznavate velike slovenske
umetnike in igrate razne igre (spomin, kvizi, risanje, literarna lepljenka, radijsko
napovedovanje, petje pesmi).
Razstava se bo za javnost uradno odprla v sklopu Jurjevanja 23. 6. 2021 ob 11.
uri, od takrat naprej pa bo na ogled v času odpiralnega časa, navedenega na
spletni strani ZIK Črnomelj.
Stalna razstava »Domovina je kultura« v prihodnosti veliko obeta, saj omogoča
tematski razvoj kulture in turizma v določenem zgodovinskem obdobju. Dogodki
v Kulturnem domu Črnomelj za čas Bele krajine kot prvega osvobojenega
ozemlja ne glede na politično razdvajanje nosijo narodno, emancipatorno in
kulturno pomembnost, saj smo takrat politično in kulturno obstali ter postali na
novo in po svoje — po slovensko.
Barbara Papež Lavrič, direktorica RIC Bela krajina

Foto: Tania Mandillo

Turizem je splet pojavov in odnosov. Je preplet
mnogih področij, ki jih lahko na prijeten način
predstavimo
obiskovalcem
našega
kraja.
Destinacija Bela krajina in z njo Črnomelj je
spričo situacije, ki je turizem postavila na glavo,
postala destinacija, proti kateri se, želeč varnega
oddiha v stiku z naravo, ozirajo mnogi. Ena
izmed
ključnih
prvin
turizma,
turistična
privlačnost, je tudi zgodovina kraja. Razstava
»Domovina je kultura«, ki ga je skrbno zasnoval
ZIK Črnomelj, je odličen prikaz s prvinami in
usmeritvami sodobnega turizma, ki stremi k
turizmu doživetij in unikatnosti. In ne samo, da je
razstava namenjena turistu, ampak s ponosom
naslavlja tudi lokalnega prebivalca in ga vabi k
ozavestitvi pomembnosti vloge domovine in
kulture, saj nas vse - tako ena kot druga opredeljujeta.
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1. Melisa, timijan, bazilika ...
2. Listno zelenilo
3. Rahljanje zemlje
4. Motika, grablje, lopata ...
5. Gnojilo iz organskih odpadkov
6. Vrt s sadnim drevjem
7. Vesna
GESLO

1
2
3
4
5
6
7
36

REBUS

123

1234567

12345

1234567

10. črka
abecede

123456

12345678

37

12345678

spremljajte nas:
https://www.zik-crnomelj.eu/

info@zik-crnomelj.si

FB: ZIK Črnomelj

IG: ZIK Črnomelj

YT: ZIK Črnomelj
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