
MEDGENERACIJSKO SREČANJE STANOVALCEV DOMA IN DIJAKOV ESIC
KRANJ

Dijaki ESIC Kranj so v četrtek, 8. 4. 2010, v okviru ESS projekta
"Medgeneracijsko sožitje in osebnostna rast" za stanovalce pripravili kulturno-
glasbeni in plesni program. S svojim nastopom so stanovalce očarali Žan in Ališa
(latinsko ameriški ples), Lara (kitara), Verena (klavir, vokal), Urban (violina, viola),
Sonja (harmonika), Anica (ples, povezovanje programa), Marta (flavta), Lucija
(vokal), Maša, Karmen in Anita (ples), Jure (tehnika) ter Uroš (ples).

Koordinatorica projekta prof. Tanja Ahčin je v nagovoru predstavila projekt,
katerega glavno vodilo je medgeneracijsko povezovanje in aktivno preživljanje
prostega časa starostnikov ter mladine. Po končanem programu so dijaki in
starostniki v prvi delavnici ustvarjali ptič ke iz gline, v drugi pa so stanovalci dijake
naučili, kako izdelati lične cofke iz volne. Tako dijaki kot stanovalci so bili nad
svojimi izdelki navdušeni in ugotovili, da se v vsakem izmed njih skriva umetniška
žilica.

Pred slovesom so dijaki vsem stanovalcem doma izročili darila z voščilnicami in
glinenimi izdelki. Jure je posebej za dom napisal haiku, ki bo odslej krasil eno od
sten. Tudi stanovalci so dijake prijetno presenetili, saj so jim podarili čudovite
vezenine in copatke. V upanju in z željo, da se naslednje leto ob istem času
ponovno snidemo, smo se polni lepih vtisov od upokojencev in osebja poslovili.

Zapisala mentorica DS ESIC Kranj, Gimnazija: Vesna Arh, prof.

To je tisto pravo! Šola ni samo ustanova, kjer se učimo izključno po zasnovanem
učnem načrtu, pač pa hram, kjer se učimo za življenje in iz življenja, ki nam ponuja
mnogo več, kot izključno samo knjige, hram, kjer oblikujemo osebnost in
postajamo dobri in boljši (so)ljudje! Bravo!!! Špela Klakočar, dijakinja ESIC Kranj
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Zavod sv. Martina

Dijaki, ki so nastopali, so svoje delo opravili (tako kot vedno) odlično. Odkrili pa
so še svoje skrite talente na delavnicah. Medgeneracijska vez se je s skupnimi
aktivnostmi starostnikov in dijakov le še bolj poglobila. Veselimo se takih in
podobnih srečanj tudi v prihodnosti. Hvala vsem za lepo doživetje.

Vesna Arh, prof. ESIC Kranj

DOM SV. MARTINA

Čas miru, kraj modrih ljudi,

kjer pesem znova začne se ti.

Vztraja, živi,

da upanje vzleti,

prijateljstvo rodi,

ki v poznih letih moč bodri

in se v srečo spoji

Vse to nam daješ ti,

Bohinjski dom sv Martina,

hvaležni smo ti.

Haiku je napisal Jure Ferjan, Gimnazija ESIC Kranj
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