ŠTUDIJSKI KROŽKI, KI JIH JE V LETU 2018 IZVEDLA IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA
AGENCIJA
1. Spomini – skriti zakladi
Celotna Slovenija se spopada s problemom staranja prebivalstva. Pomembno pa je, ne samo,
da se ukvarjamo s tem, kako bomo za starejše poskrbeli, ampak tudi, da se zavedamo, kako
pomembna so njihova znanja in spomini. Njihove zgodbe in anekdote nam lahko ponudijo
drugačen vpogled v življenje nekaj deset let nazaj. V študijskem krožku smo si za izobraževalne
cilje zadali pregledati in raziskovati praznovanje postno-velikonočnih praznikov v Idriji.
Spoznavali smo kakšne so bile šege in navade v tem času nekoč in kakšne so danes. V okviru
krožka je bila pripravljena zloženka, ki je bila za sodelujoče tudi natisnjena. Organizirana je bila
tudi delavnica peke potice, saj smo se v krožku osredotočili na praznovanje velike noči včasih
in danes. Prav tako je bil organiziran zaključni dogodek.
2. Zgodbe rudarjev in topilničarjev II.
Študijski krožek smo izvajali v sodelovanju s CUD Hg. Po zaprtju rudnika se hitro izgublja nekoč
bogata tradicija rudarskega življenja. Ostaja pa bogata tehniška dediščina, ki je vpisana na
UNESCO seznam svetovne dediščine. Žal pa je vedno manj rudarjev in njihovih pripovedi. Tako
trajno izginja bogato izročilo, povezano z rudarjevim življenjem pod zemljo in rudarji –
topilničarji. Krožek je nadaljevanje krožka, izvedenega v letu 2017, kjer so se zbirale ideje o
možnostih snemanja spominov rudarjev, prav tako pa sta bila posneta dva intervjuja. Z
nadaljevanjem študijskega krožka smo poskrbeli, da ohranimo še več zgodb. Pogovarjali smo
se o tem kakšno je bilo življenje nekoč in kakšno je danes, ter organizirali medgeneracijsko
srečanje Soočenje generacij.
3. Zmanjšuj – ponovno uporabi
Količina odvrženih odpadkov se vse bolj povečuje. Recikliranje je sicer že zelo ukoreninjeno v
zavest ljudi, a če želimo problem odpadkov zares rešiti, je potrebno, da količino odpadkov
zmanjšamo. V lokalnem okolju se že pojavljajo različne iniciative po možnostih nakupovanja
brez odpadne embalaže in ponovne uporabe. V študijskem krožku smo pregledali možnosti
nakupa brez embalaže v lokalnem okolju in možnosti ponovne uporabe. Ključni izobraževalni
cilji študijskega krožka so bili:
-

pregledati možnosti zmanjševanja odpadkov v lastnem gospodinjstvu,
primerjati možnosti in ideje z drugimi občinami,
raziskati, kaj lahko naredimo v našem lokalnem okolju,

Zbrali smo nasvete in ideje in izdelali knjižico z nasveti in predlogi ter na to temo objavili članek
na spletu.
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4. Kako opremiti razgledne točke v Cerknem
V okviru preteklih razprav v Občini Cerkno se je izpostavila problematika neurejenosti
razglednih točk in počivališč ter pomanjkanje klopi in druge opreme v kraju. Skozi študijski
krožek smo se tako odzvali na potrebo lokalnega okolja ter naredili nujno potreben korak v tej
smeri in s tem poskušali pripraviti podlago za pričetek uresničevanja idej. S konkretnimi
predlogi, ki smo jih pripravili v okviru študijskega krožka bi bila rešitev v prihodnosti te
problematike mogoča.
5. Predstavimo divje babe
Arheološki park Divje babe leži v razgibani pokrajini Idrijsko-Cerkljanskega hribovja in je eno
najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. Čeprav je park lepo urejen in ima kar
nekaj različnih dogodkov, ki se tam dogajajo, se vse bolj kaže, da obstaja dodatna potreba po
razvoju novih programov. Ključni rezultati študijskega krožka so izdelan pregled obstoječih
programov in dogajanja v arheološkem parku Divje babe, pregled obstoječih fotografij
namenjenih za promocijo arheološkega parka in pripravljen program animacije za otroke, ki
se ga lahko izvaja na različnih prireditvah, v šolah,…
6. Seznam želja
V lokalnem okolju se opaža povečano povpraševanje različnih skupin prebivalstva po različnih
prostočasnih aktivnostih. Znotraj krožka smo si zadali cilj spoznati »seznam želja« po
izobraževalnih aktivnostih lokalnega prebivalstva in tako prepoznali njihove želje in potrebe
ter pripraviti in izvesti en predlog za uresničitev aktivnosti, ki si jih želijo. Študijski krožek je
preveril želje in potrebe ciljne skupine priseljencev po programih, ki bi jim pomagali izboljšati
znanje slovenskega jezika. Pilotno smo tudi izvedli študijski krožek v katerem so se udeleženci
srečevali v prijetnem in sproščenem vzdušju. Vsebine so bile prilagojene predznanju
udeležencev, saj so tudi sami sodelovali pri izboru in pripravi tem za srečanja, ter tako
sooblikovali krožek, prav tako so sami sprotno pisali slovarček. Udeleženci so se tako naučili
osnov slovenskega jezika, razvijali preproste sporazumevalne zmožnosti v slovenščini in
spoznavali kulturo in lokalno okolje. Z izvedbo študijskega krožka smo dopolnili ponudbo
programov učenja slovenščine v občini, predvsem za tiste, ki se ne morejo vključiti v ostale
programe.
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