Velike Lašče, 1. 12. 2018

VABILO / POZIV
na izobraževalno delavnico za učitelje INTERPRETACIJA KULINARIČNE DEDIŠČINE BOŽIČNEGA
KRUHA (T.1.4.1. Izvedba izobraževanj za ciljne skupine ) v sklopu projekta »UŽIVAM TRADICIJO«
INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014 – 2020
na edukativno radionico za učitelje INTERPRETACIJA KULINARSKE BAŠTINE BOŽIĆNOG KRUHA (T1.4.1.
Izvedba obrazovanja za ciljne skupine) u sklopu projekta „Uživam tradicijo“ (Program sudjelovanja
INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014 – 2020).

Spoštovani / Poštovani,
Zavod PARNAS organizira izobraževanje za učitelje in druge pedagoške delavce o interpretaciji kulinarične
dediščine božičnega kruha, ki bo v petek, 4. 1. 2019 od 9. do 17. ure (8 ur) v sklopu projekta „Uživam
tradicijo“ na Trubarjevi domačiji na Rašici (Rašica 69, SI-1315 Velike Lašče). Izobraževanje bosta vodili

Lili Mahne (Area Gea) in Metka Starič (Zavod Parnas).
Zavod Parnas organizira edukativno radionico za pedagoške radnice o interpretaciji kulinarske baštine
božićnog kruha, koje će se održati u petak, 4. 1. 2019. godine od 9.00 do 17.00 (8 sati) u sklopu projekta
„Uživam tradicijo“ na Trubarjevi domačiji u Rašici (Rašica 69, SI-1315 Velike Lašče). Radionice če voditi

Lili Mahne (Area Gea) i Metka Starič (Zavod Parnas).

Program: /Program:
9.00 – 10.00

Seznanitev z udeleženci in njihovimi pričakovanji

10.00 – 12.00

Projekt Uživam tradicijo - Kulinarična dediščina – kako jo prepoznavamo,
vrednotimo, interpretiramo, oblikujemo podjetniške ideje, delamo izboljšave
in kako krepimo družbeno moč nosilcev dediščine

12.00 – 15.00

Praktična delavnica z degustacijo – kulinarična dediščina poprtnika – izdelki iz
kvašenega testa za sodobni čas – uporaba sezonskih izdelkov iz lokalne
samooskrbe za sodobne potrebe v šolstvu, turizmu in drugih dejavnostih

15.00 – 16.30

Film o pripravi poprtnika in izdelava miniaturne kuharske knjižice

16.30 – 17.00

Refleksije in plan akcij vsakega udeleženca, kako bo nova znanja praktično
uporabil za izboljšave pri svojem delu

Izobraževalne delavnice prinašajo razumevanje in poglabljanje vsebin interpretacije kulinarične
dediščine, s katerimi se srečujejo vodniki in gostitelji interpretatorji. Delavnice so za udeležence
brezplačne. Vsi dogodki na Trubarjevi domačiji potekajo v sodelovanju z Občino Velike Lašče.
Edukativne radionice pružaju razumijevanje i produbljivanje sadržaja interpretacije kulinarske baštine
koju doživljavaju vodiči i ugostitelji interpretatori kulinarske baštine. Radionice su besplatne za
sudionike. Svi događaji na Trubarjevi domačiji održani su u suradnji s Općinom Velike Lašče.
Prijave: do 24. 12. 2018 na info@zavod-parnas.org ali +386 41 833 456.
Metka Starič, Zavod Parnas

