Bralni krožek, vodja Alenka Logar Pleško

Pomoč učencem osnovne šole, vodja Nika Gams

V BK smo tudi letos ostali zvesti slovenskim avtorjem, brali smo njihova dela, se z njimi
srečevali v Dragomeru ali v krajih, ki so navdihnili njihova dela. Tako smo popestrili kulturno
dejavnost v občini, kakšno od literarnih del pa približali tudi drugim bralcem, ki spremljajo naše
delo v Našem časopisu. Prebrali smo 11 novih del 9 slovenskih avtorjev, si ogledali razstavo v
ljubljanskem NUK-u o slovnicah in slovarjih slovenskega jezika ter arheološko razstavo v Kranju
o najnovejših najdbah s pomenljivim naslovom Slovani, kakšni Slovani?, se pod vodstvom
Prešernovega nagrajenca Toneta Partljiča in skupaj s člani mariborskega Kulturnega društva
Studenci podali po Slovenskih Goricah – po krajih, kjer so se rodili ali pa tam ustvarjali številni
slovenski pisatelji, med njimi T. Partljič, D. Jančar, T. Kuntner, L. Kraigher idr., se udeležili prireditve
društva slovenskih tržaških izobražencev, pogovora dr. Igorja Škamperleta s profesorico Marijo
Pirjevec Paternu o njenem raziskovalnem in uredniškem delu. Prešernov dan smo počastili z
literarnim večerom, na katerem so se nam predstavili »domači« literarni ustvarjalci - Angelca
Svete, Dragica Krašovec in prezgodaj umrli Zdravko Pečan, praznovanje 5. rojstnega dne BK pa
obogatili z literarnim večerom, na katerem sta svoje pesmi brala Marko Kravos in Boris Pangerc,
in prijetnim druženjem z našima, zdaj že dolgoletnima tržaškima prijateljema.

Aprila je ponovno zaživelo sodelovanje treh generacij pri učenju treh predmetov, letos prvič tudi
na pobudo samih učencev. Petim učencem so mentorji pomagali skupno 103 ure. Spomladi
je potekala pomoč v stari OŠ na Logu, mentorji smo morali iz svojega žepa plačati uporabo
prostora, znesek je bil resda minimalen, boleč pa je odnos župana do te dejavnosti.
Partnerstvo učencev, mladih in starejših
prinaša uspeh in radost ob učenju
Jeseni smo gostovali v kotičku DU
Dragomer Lukovica brezplačno. Šolski
svetovalni službi in mentorjem, Olgi
Drofenik, Jožici Grdadolnik, Niki Gams,
Tanji Prohinar, Petri Žen, Juretu Zupanu
in Darijanu Novaku, hvala.

Tečaj angleščine, »stari« in novi, vodja Olga Drofenik
100 ur so »stari« študentje angleščine poglabljali znanje, predstavili pa so ga v brošuri Travelling
Back in Future, v kateri so opisali svoj študijski obisk v Dorsetu in Londonu. Tečaj poteka na
domu mentorice. Tečaj za novo skupino poteka v Toscani.

»Domači« pesniki v počastitev Prešernovega dne (levo);
Knjiga je pol rojena, če nima bralcev, M. Kravos na 5. rojstnem dnevu BK (desno)

Bralni krožek za najmlajše
Od pravljice do lutke,
vodja Vesna Kučan
Novost letošnjega leta je bralni
krožek za predšolske otroke, ki
poteka kot delavnica. Otroci
spoznavajo slovenske pravljice
in ustvarjajo likovne ali lutkovne
pravljične podobe. Ustvarjali bodo
tudi lastne pravljice.
Prvo srečanje šestih mladih ustvarjalcev, december 2016

Ogled Ukročene trmoglavke v Shakespearovem gledališču (levo), Stonehenge (desno), in vstopnica (spodaj).

Revija Pogovori z občani, urednica Alenka Logar Pleško
V drugi številki odstiramo mozaik življenjskih zgodb Emilije Erbežnik, Matije Gogale in
Jasne Vidakovič. Nam vsem so lahko v ponos, odstirajo nam tančico polpretekle zgodovine in
nam omogočajo spoznavati, kako so živele prejšnje generacije. Tisk v 1300 izvodih so v celoti
omogočili donatorji in podporniki iz naše občine. Revijo še vedno lahko naročite na dvig@iold.
si. Pred vrati je tretja številka revije.

Študijski krožek (ŠK) Begunci ali vas
poznamo, mentorica Slava Borka
Kucler
Devet krožkarjev je iskalo odgovore na
vprašanja, kako se odzvati na stiske ljudi, ki
bežijo. Izmenjali so osebne izkušnje, prisluhnili
uglednim gostom (dr. Verena Vidrih Perko,
Ervin Hladnik Milharčič, dr. Anica Kos
Mikuš), si ogledali film Aleksandrinke,
prebrali nekaj literature in obdarili begunce
na Viču. Krožkarji so svoja sporočila, vtise in
misli, ki so se jih najbolj dotaknile ter mnenja
40 občanov, objavili v zloženki Begunci ali vas
poznamo.
Člani študijskega krožka in mentorica Slava Borka Kucler

Dragi člani, spoštovani študentje in udeleženci v naših programih, spoštovani občani!
Verjamemo, da delite z nami ponos in zadovoljstvo ob pregledu izpeljanih programov in
projektov, še posebej zato, ker je bilo vse delo narejeno izključno s sredstvi donatorjev iz naše
občine in s prostovoljnim delom mentorjev pa tudi s finančnimi sredstvi udeležencev programov
in mentorjev. Edina izjema je študijski krožek, zanj smo pridobili sredstva na razpisu Ministrstva
za izobraževanje.

Ustanovitev Društva DVIG – univerza za tretje življenjsko obdobje, pobudniki
skupina občanov iz Loga, Dragomera in Lukovice
Do aprila smo delovali kot skupina občanov DVIG, nato smo ustanovili društvo, imamo spletno
stran in elektronsko pošto. Dragomerčanka, Jelena Jančič Bobbera, nam je izdelala plakat in
logotip društva, ki simbolizira vrednote, po katerih delujemo: povezanost človeka z naravo in
odprtost do drugih in drugačnih in to z likom človeka, ki se dotika neba, zemlje in narave ter z
razširjenimi rokami vabi k sodelovanju druge.

Promocija DVIG-a v slovenski javnosti
1. Sodelovanje DVIG-a v vseslovenskem projektu Teden vseživljenjskega učenja
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ ), maj 2016
2. Predstavitev DVIG-a na LUPI, sejmu nevladnih organizacij v Ljubljani, Ljubljana, sept. 2016
3. Članstvo v Mreži Slovenske Univerze za tretje življenjsko obdobje, sodelovanje na posvetih, kjer
se učimo na primerih dobrih praks, se predstavljamo in navezujemo stike s sorodnimi društvi.
4. Udeležba na izobraževanju, oktober 2016

Utrinek z naših predstavitev v javnosti, Sejem NVO, Ljubljana, 2016

• donatorjem, mentorjem in udeležencem naših programov
dragomerškemu pevskemu triu »Jože, Liljana, Milka« za petje na naših prireditvah;
• najemnikom Toscane za celoletno brezplačno uporabo »dvorane« za bralni in študijski
krožek, brez tega našega programa ne bi mogli izpeljati;
• DU Dragomer Lukovica, ker je jeseni sprejelo v svoj kotiček bralni krožek ter mentorje in
učence naše osnovne šole;
• Dragomerčanki Jeleni Jančič Bobbera za logotip in oblikovalske rešitve društva.
•
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