Povabilo na vključitev
v neformalne oblike vseživljenjskega izobraževanja -

ŠTUDIJSKE KROŽKE
Cilj študijskih krožkov na nacionalni ravni je promocija vseživljenjskega učenja, znanja in delovanja za
dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

Študijski krožek

DIVJI VRT
Krožek je začel delovati v juniju in bo potekal do druge polovice septembra. V njem bodo udeleženci
spoznavali užitne samorastne rastline, ki jih lahko najdemo v naravi ter spoznali osnove permakulture, ki je
oblika samooskrbnega vrtnarjenja po naravnih zakonitostih. Krožek poteka v organizaciji Razvojne agencije
Savinjske regije, vodi ga mentorica ŠK Darija Račnik, ki ima zaključen izobraževalni program za naziv
»Praktik permakulturnega načrtovanja«.
Informacije o krožku so na voljo pri Dariji Račnik na 031 548 066 ali na razvojna.agencija@rasr.si.
Krožek bo potekal deloma na terenu oz. v naravi, deloma pa na naslovu Prožinska vas 38a, Štore.
Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 27.6.2016 ob 17.uri. Šlo se bo na teren, nabralo se bo divjo hrano in
se naredilo nekaj za pod zob. Prav tako se bo izmenjalo semena, ki jih še sejemo ta čas.

Študijski krožek

ŽIVLJENJE OB VOGLAJNI
Fotografski krožek, v katerem udeleženci beležijo zapažanja o naravi, ljudeh in dogodkih na območju med
Slivniškim jezerom in Celjem. V krožku se učijo udeleženci osnov fotografiranja, spoznavajo ta življenjski
prostor, se učijo javnega nastopanja – predvsem kako narediti zanimive prezentacije itd. Krožek poteka v
organizaciji Društva za izkustveno učenje Ustvarjalnica, vodi pa ga Marjan Račnik.
Informacije so vam na voljo na 051 362 153 ali na razvojna.agencija@rasr.si.
Krožku se lahko pridruži še 5 udeležencev. Srečanja krožka potekajo na naslovu Prožinska vas 38a, Štore.
Krožek bo potekal do konca meseca avgusta.
Naslednji termin študijskega krožka je 21.6.2016 ob 17.30h

Udeležba v krožkih je brezplačna.
Vljudno vabljeni.

Iva Zorenč. spec.,
direktorica RASR d.o.o.
Študijska krožka sta sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
preko Programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2016.
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