VABIMO NA
INTENZIVNI 48-URNI PRAKTIČNI TEČAJ

NARAVNE GRADNJE Z GLINO,
ki se bo izvajal prek teoretsko-praktičnih delavnic na ekološki kmetiji Zelena centrala v Jurovskem Dolu.
Delavnice bodo potekale ob koncih tedna, in sicer:
v soboto in nedeljo, 12. in 13. septembra,
v soboto in nedeljo, 26. in 27. septembra,
v soboto in nedeljo, 10. in 11. oktobra,
vsak dan od 8:30 do 17:30, s pavzo za malico.
Delovno orodje, hrana in pijača za udeležence tečaja so zagotovljeni; tečaj je za vse udeležence brezplačen.

Udeleženci tečaja bodo pridobili sledeče spretnosti in znanja:








osnovne lastnosti naravnih gradbenih materialov (zemlja, pesek, slama),
osnovne lastnosti naravne gradnje,
lastnosti in uporaba gradbenih orodij,
osnove različnih konstrukcijskih tehnik naravne gradnje z glino: čerpič ali adobe, lahka slamno-ilovnata
mešanica ali lahki but, torchis ali blatnjača,
naravni ometi,
naravni pigmenti,
reciklaža v naravni gradnji.

Potek dela: Celodnevne teoretsko-praktične delavnice, ki jih bo vodila usposobljena mentorica Nika Arnuš, bodo
potekale prek dela na konkretnem objektu, kar bo tečajnike opremilo z osnovnim znanjem o tem, kako se lahko
naravne gradnje z glino lotijo doma za lastne potrebe. Tečajnikom bodo pri delu s svojim znanjem in izkušnjami
pomagali udeleženci 14-dnevnega izobraževalnega cikla o naravni gradnji z glino, ki smo ga na Zeleni centrali izvedli
v juliju in avgustu. Celotni program Naravne gradnje z glino na Zeleni centrali 2015 izvajamo v sodelovanju z
italijansko organizacijo Terra e Paglia.

Udeležba: Programa se lahko udeležijo vse polnoletne osebe ne glede na spol, starost ali državljanstvo, osebe z
izkušnjami z gradnjo ali popolnoma brez izkušenj, mladi, brezposelni, upokojenci, zaposleni, prekarno zaposleni,
študenti, skratka vsi, ki jih to področje zanima. Udeležba v programu je brezplačna.

Prijava: Prijave v program sprejemamo do vključno 11. 9. 2015 na spletni naslov novice@zelenacentrala.eu ali na
telefonsko številko 031505617. Pričetek tečaja je v soboto, 12. septembra 2015, ob 8:30 na Zeleni centrali.
Izobraževanje je del programa CELA ŠTALA, ki ga omogočajo sredstva finančnega mehanizma EGP in Norveške 2009-2014.

