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Projekt: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - Partnerstva

OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM V BELI KRAJINI

Spoštovani!

V belokranjskem obkolpju poteka že eno leto projekt z delovnim naslovom »Vseživljenjsko učenje za razvoj
podeželja«, ki ga kot poslovodeči v konzorciju vodi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj skupaj s
partnerskima organizacijama Krajinskim parkom Kolpa in Razvojno informacijskim centrom Bela krajina.
Projekt bo trajal do leta 2011.
Cilj projekta je spodbujanje prebivalcev Bele krajine, da se naučijo pridelave in obdelave lanu, usposobijo za
izdelovanje izdelkov iz lanu in izobražujejo za uspešno trženje svojih izdelkov.
Projektne aktivnosti, ki se nanašajo na kmetijsko fazo pridelave lanu, so v teku. V jeseni 2009 in pozimi 2010 bo
projekt v fazi, ko bodo aktivni udeleženci predli, tkali in izdelovali različne izdelke iz lanenega platna.
Vabimo vas, da se vaši učenci ali dijaki udeležijo večjih in pomembnejših opravil oziroma si ogledajo tiste faze,
ki so za vaš učni program najbolj zanimive.
Predlagamo, da predvidite v vašem letnem delovnem načrtu bodisi kulturne dneve bodisi ekskurzije, kjer bi se
mladi seznanili in spoznali belokranjsko kulturno dediščino ter se naučili posameznih opravil pri izdelavi
lanenega platna. Vsebine se lahko povežejo z različnimi predmeti (zgodovina, umetnost, biologija, ekologija, in
drugi).
Za vsebino, kraj in čas delavnic v projektu se je smiselno dogovarjati z vsako šolo oziroma razredom posebej.
Kontaktni osebi sva Nada Žagar, tel. 30 61 391, e-naslov: nada.zagar@zik-crnomelj.si in Nada Babič Ivaniš, tel.
30 61 383, e-naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si. Z veseljem bova posredovali vse potrebne informacije v zvezi
z našo ponudbo.
V pričakovanju na vaše zanimanje vas prijazno pozdravljamo.
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