TEDENSKI KOLEDAR 20. 6.–21. 6. 2018
JUNIJ

prireditev

ura izvedbe

kraj
izvedbe

ciljna
skupina

pogoji za
vključitev

organizator partner

vodja
prireditve

18. 6.

Somatoformna bolečina pri
otrocih

18.00

Ljudska univerza
Koper,
Cankarjeva 33,
6000 Koper

vsi

ni omejitev

Društvo Veda –
šola za
evolutivno
naturopatijo,
Bilje 170, 5292
Renče

Jasna Jerončič

Otroci se pogosto znajdejo v
tesnobni situaciji, ko bi morali
izvesti nek preizkus, najsi bo v
šoli, v športu ali tudi doma, a se
bojijo
neuspeha,
nočejo
razočarati staršev, učiteljev,
trenerjev. Takrat je ena izmed
možnosti somatoformna bolečina
ali somatoformno obolenje. Ne
gre za namišljeno težavo, ampak
za način izražanja stiske, ki
omogoči otroku neko varnost. Na
predavanju bomo osvetlili oblike
somatoformnih
težav
iz
teoretičnega in kliničnega vidika
ter nakazali možnosti pomoči v
okviru somato bio-logike.

041 440 482

20. 6.

Srečanje ŠK Sončna ura
Članice ŠK Sončna ura se bodo
pod
mentorstvom
Maje
Razboršek podali na zaključni
izlet v neznano.

od 9.00 dalje

na terenu (izlet)

članice
študijskega
krožka

zaprta
skupina

Kosovelova
knjižnica
Sežana, Ulica
Mirka Pirca 1,
6210 Sežana

Maja Razboršek
05 731 00 34

20. 6.

Obeležitev svetovnega dne
beguncev

9.00–16.00

Taverna,
Pristaniška ulica,
6000 Koper

vsi

Ljudska univerza
Koper,
Cankarjeva 33,
6000 Koper

vsi

Kmetija
Jakomin, Kubed
57a, 6272
Gračišče

otroci med
5. in 10.
letom
starosti,
odrasli

ni omejitev

KUD PINA,
Gregorčičeva 6,
6000 Koper

Mirna Buić

Ljudska univerza
Koper,
Cankarjeva 33,
6000 Koper

Miha Vehar

Kmetija
Jakomin, Kubed
57a, 6272
Gračišče

ss.ucenje@lukoper.si

05 630 03 20

Prireditev ob svetovnem dnevu
beguncev
je
namenjena
spodbujanju
medkulturnega
dialoga. Predstavile se bodo
organizacije in institucije, ki
nudijo podporo tujcem oz.
priseljencem pri vključevanju v
lokalno okolje. Prireditev bo
spremljal kulturni program.
Prireditev organiziramo v okviru
središča za medkulturni dialog
Koper.
Projekt sofinancira Evropska unija iz
sredstev Sklada za azil, migracije in
vključevanje (75 %) in Republika
Slovenija (25 %); naročnik je
Ministrstvo za notranje zadeve.

21. 6.

Praznik glasbe 2018

10.00

Ljudska univerza Koper se
pridružuje praznovanju Fête de
la musique – Praznik glasbe
2018. V čast glasbi bomo v
prostorih Ljudske univerze Koper
predstavili izbrane italijanske,
francoske in španske glasbenike
ter njihove skladbe.
21. 6.

Kako
naredimo
testenine?

domače

Za otroke med petim in desetim
letom starosti bomo izvedli
delavnico priprave testenin. Vsak
otrok si bo pripravil svoj paketek,
ki ga bo tudi odnesel domov oz.
dal v pokušino domačim. Med
pripravo si bodo otroci lahko

17.00

ni omejitev

Zaključena
skupina

05 612 80 10

ogledali in nahranili živali na
kmetiji.

