PROGRAM
DELA 2021

»Z učenjem povezujemo ljudi in
krepimo skupnost.«

Programe 2021 trdno povezuje rdeča nit, ta pa je razvijanje bralne kulture
in spoštovanja slovenskega jezika, poznavanje bližnje in daljnje preteklosti,
ki je sooblikovala današnjo podobo življenja v naših naseljih in je kažipot za
soustvarjanje naše prihodnosti ter poznavanje posledic naših ravnanj na
okolje in njihovo spreminjanje za dobrobit naših potomcev.
Naši programi niso in ne bodo enkratni dogodki, učenje poteka vse leto pod
vodstvom mentorjev in predavateljev z odličnimi referencami, kar je nujni
pogoj za kakovost naše izobraževalne dejavnosti. Prav kakovosti delovanja
DVIG-a gre zahvala, da je lokalno izobraževanje odraslih umeščeno na
nacionalni zemljevid izobraževanja odraslih. Tako smo prispevali tudi k večji
prepoznavnost naše občine v slovenskem pa tudi mednarodnem prostoru.
Letošnje leto bo za študente in mentorje nekaj posebnega. Praznovali bomo
peti rojstni dan ustanovitve Društva DVIG univerze za tretje življenjsko
obdobje.
VSE NAJBOLJŠE ZA PETI ROJSTNI DAN!!

Starejši se učimo iz istega razloga kot mladi v šoli ali
zaposleni v podjetju:
zato, da nas sodobni čas ne postavi na družbeno
obrobje, in zato, da z znanjem spreminjamo vse, s
čimer nismo zadovoljni.

Program dela 2021
uresničuje naše poslanstvo: z učenjem ohranjati in razvijati naše intelektualne
in duhovne potenciale, z znanjem spreminjati vse, kar povečuje kakovost
življenja danes in tukaj ter ohranja naravna bogastva za naše potomce.

Vabimo vas tudi, da prebirate življenjske zgodbe naših
sokrajanov, od mladih do najstarejših. Pripovedujejo
nam o zgodovini bivanja v današnji občini in tujini,
razgrinjajo osnovne vrednote in odnose, lahko nas
povezujejo pa tudi spodbudijo, da spreminjamo pogled
nase in na sočloveka, ki je drugačen od nas.

Informacije o programih
ŠTUDIJSKI KROŽKI (ŠK):
Bralni ŠK za odrasle 040 424 446 (Alenka) ali dvig@iold.si
ŠK Od pravljice do lutke 031 847 479 (Vanja) ali dvig@iold.si
drugi ŠK 031 643 228 (Nika)
TUJI JEZIKI
041 775 771 (Olga) ali dvig@iold.si
RAČUNALNIŠTVO
031 254 125 (Joži) ali dvig@iold.si
INDIVIDUALNO UČENJE
031 643 228 (Nika) ali dvig@iold.si
TEMATSKA PREDAVANJA
031 254 125 (Joži) ali dvig@iold.si
ŽIVLJENJSKE ZGODBE
Pogovori z občani, dvig@iold.si
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
031 643 228 (Nika)

Študijski krožki
Alenka Logar Pleško

BRALNI KROŽEK ZA ODRASLE (BK)
Z branjem in analizo o prebranem člani ŠK spoznavajo različna
literarna dela in obdobja. Posebnost tega BK je, da se člani
poglabljajo v literarne svetove slovenskih avtorjev iz matične
Slovenije, Tržaškega in Koroškega, izmenjujejo bralske izkušnje
in s spoznavanjem literarnih junakov odstirajo duh časa.
Svoje bralske izkušnje razširjajo z ogledi gledaliških predstav
in razstav, obiskom posameznih avtorjev, celodnevnimi
ekskurzijami po poteh obravnavanih avtorjev in s pogovori z
izbranimi avtorji (o BK v preteklih letih preberite na iold.si).

DNEVNIŠKI ZAPISKI BRALNEGA KROŽKA
Raziskava Knjiga in bralci VI (2019) je pokazala , da polovica
Slovencev letno ne prebere niti ene knjige, med bralci pa je kar 58%
takih, ki preberejo zgolj eno. Z objavljanjem dnevniških zapiskov BK
želimo spodbujati željo po branju slovenskih avtorjev med našimi
občani in bralci Našega časopisa, jih vzpodbuditi, da poiščejo
avtorja, predstavljenega v dnevniku bralnega krožka, predvsem pa
uveljavljati bralne navade kot vrednoto. Dnevniške zapiske lahko
berete na spletni strani iold.si.
Bralce Dnevniških zapisov vabimo, da nam sporočajo svoje vtise in
pobude na dvig@iold.si

BRALNI KROŽEK ZA NAJMLAJŠE OD PRAVLJICE
DO LUTKE

CENA:
brezplačno

BK poteka kot delavnica, v kateri predšolski otroci razvijajo
svojo ustvarjalnost in spoznavajo slovensko književnost,
slovenske pravljice, razvijajo govor ter pred-pisalne in
pred-bralne sposobnosti. Razvijajo tudi ročne spretnosti z
izdelovanjem lutk pravljičnih junakov. Otroci se učijo jezika ob
poslušanju, pripovedovanju in obnavljanju literarnih besedil ter
ob izmišljanju lastnih zgodbic in pesmic, ki jih ilustrirajo in jih
mentorica poveže v literarne prvence.
Poslanstvo tega BK je tudi osveščanje staršev, starih staršev in
vzgojiteljev o pomenu bralne pismenosti in o razvijanju bralne
kulture, ki pojmuje branje kot vrednoto in izpostavlja pomen
motiviranosti za branje.

INFORMACIJE:
dvig@iold.si ali
alenka.logar@guest.arnes.si

TERMIN:
tretji četrtek v mesecu ob 17.30

CENA:
brezplačno

ZAČETEK:
oktober 2021

INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 847 479 (Vanja)

TERMIN:
prva in tretja sreda v mesecu ob 18h
ZAČETEK:
oktober 2021
ŠTEVILO UR:
25

Dragica Krašovec

ŠTEVILO UR:
25

Vesna Kučan

Lea Šifrer

Nika Gams

ŠK PO POTEH VODNIH VIROV V NAŠI OBČINI

ŠK ISKANJE IDENTITETE KRAJA

Nadaljevali bomo z raziskovanjem vodnih virov, poglabljali znanje
o pomenu vode za življenje, varovanju vodnih virov in spoznavali
družbeni, ekonomski ter socialni pomen vodnih virov. Raziskali in
dokumentirali bomo nahajališča vodnih virov ter jih predstavljali na
medgeneracijskih pohodih ter v pisnih in elektronskih medijih.

ŠK bo deloval na dveh ravneh, na prvi bo nadaljeval z iskanjem
odgovorov na vprašanje, kako krepiti pripadnost naših krajanov
lokalnemu okolju, kako usmerjati razvoj naših krajev, na drugem
pa bo izvajal dva projekta: krepitev druženja in solidarnosti
različnih generacij ter razvijanje prijaznih med-sosedskih odnosov.
ŠK bo nadaljeval z delom, če bo sodelovalo vsaj deset članov.

TERMIN:
tretja sreda v mesecu

CENA:
brezplačno

ZAČETEK:
marec 2021

INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 643 228 (Nika)

ŠTEVILO UR:
27

Verena Perko

TERMIN:
vsako prvo sredo v mesecu ob 19.15

CENA:
brezplačno

ZAČETEK:
oktober 2021

INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 643 228 (Nika)

ŠK SLOVENSKA IN SVETOVNA KULTURNA DEDIŠČINA

ŠK MIT ALI RESNICA O PODNEBNIH SPREMEMBAH

ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI:

Nadaljevali bomo z delom študijskega krožka. Poglabljali bomo
svoje znanje o vplivu posameznika in skupnosti za podnebne
spremembe na predavanjih, z ogledi filmov in v pogovorih s
strokovnjaki. Če bomo uspešni na nacionalnem javnem razpisu,
pa si bomo ogledali tudi primere dobrih praks v tujini.

V ciklusu predavanj bomo ob izbranih primerih arheoloških najdb
pri nas spoznavali antične teme in mite, ki so pustili sledi tudi v naši
kulturni dediščini. Slednjo bomo približali našim študentom tudi s
pripovedovanjem slovenskih pravljic, ki imajo globoke korenine v antični
mitologiji. Ciklus je vsebinsko povezan z bralnim ŠK in ŠK Oblikovanje
identitete kraja: razvijanje spoštovanja slovenskega jezika, ki nam
je omogočil kulturni razvoj in obvaroval naš obstoj, ter raziskovanje
vrednot, ki smo jih podedovali od naših daljnjih prednikov in so kažipot
za sooblikovanje prihodnosti našega okolja.
TERMIN:
druga sreda v mesecu ob 19.00
ZAČETEK:
marec 2021

TERMIN:
četrta sreda v mesecu ob 19.00

CENA:
brezplačno

ZAČETEK:
april 2021

INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 254 125 (Joži)

ŠTEVILO UR:
30

Nika Gams

Ivo Kovše

Darja Rojec

ŠK POGOVORI Z DARJO ROJEC

ŠK ŽIVIM V SLOVENIJI

Bolezen prinese v družino in prijateljsko okolje stiske, s
katerimi se bolnik in njegovi najbližji lažje soočajo, če imajo
dovolj priložnosti za pogovore. Naša sovaščanka Darja nam bo
pripovedovala, kako premagovati ovire pri zdravljenju, o načinu
življenja v času zdravljenja in po njem. Srečanja so namenjena
tudi ozaveščanju o pomenu zdravega načina življenja, kar je zdaj,
ko nas je prizadela korona, še toliko bolj pomembno.

Nadaljevali bomo s srečanj ob čaju s krajani, ki so našli pri nas svojo
drugo domovino, in krajani, ki nam je Slovenija dom vse od rojstva.
Odstirali bomo poglede na življenje tam in tukaj ter spoznavali
različne kulture in razvijali medkulturni dialog.

TERMIN:
vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 10.00
ZAČETEK:
oktober 2021

TERMIN:
po dogovoru

CENA:
brezplačno

ŠTEVILO UR:
15

ZAČETEK:
april 2021

CENA:
brezplačno

ŠTEVILO UR:
25

INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 254 125 (Joži)

INFORMACIJE:
dvig@iold.si

RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Nadaljevali bomo z računalniškimi tečaji in svetovanjem o uporabi
pametnega telefona v sodelovanju z obema društvoma upokojencev
in občino.
TERMIN:
po dogovoru

CENA:
25 - 30 €

ZAČETEK:
po dogovoru

INFORMACIJE:
dvig@iold.si,
031 254 125 (Joži)

ŠTEVILO UR:
25

prof,. Olga Drofenik
ANGLEŠČINA

TUJI JEZIKI

ŽIVLJENJSKE ZGODBE

V naših jezikovnih programih se lahko učite jezika z mentorjem,
v skupini ali individualno. Če potrebujete znanje tujega jezika za
službo, za študij v tujini ali pa želite na srečanjih z neslovensko
govorečimi tujci nastopati bolj samozavestno, se nam pridružite.

Naši intervjuvanci so pripovedovalci ustne zgodovine ljudi. Njihova
osebna pričevanja razkrivajo zgodovino bivanja, dela in življenja krajev
v današnji občini. Pred nami razgrinjajo neznane podobe preteklosti,
osnovne vrednote, odnose in spreminjanje načina življenja. Te zgodbe
nas povezujejo, nam razsvetljujejo okolje in svet, da lažje prepoznavamo
dobro, da morda spreminjamo pogled nase ali na sočloveka, ki je
drugačen od nas.

Individualne priprave na mednarodne izpite: termin In obseg ur
po dogovoru, cena 21€/uro
Informacije: olga.drofenik@iold.si,
telefon: 041 775 771

Objavili bomo pripovedi naših občanov o vodnih zajetjih v Dragomerju
in na Lukovici (dokončanje naloge iz leta 2020).

prof. Milojka Babšek
ANGLEŠČINA

ŠTEVILO UR:
začetni 40
nadaljevalni ali
bralni krožek v
tujem jeziku 40

prof. Damjana Štifter
ŠPANŠČINA

CENA:
170 €
170 €

ANGLEŠČINA:
TERMIN:
sreda ob 9.30 - 11.15
ŠPANŠČINA:
TERMIN:
četrtek ob 19.30 - 20.30

prof. Tatjana Merc
FRANCOŠČINA

FRANCOŠČINA:
TERMIN:
po dogovoru
RUŠČINA:
TERMIN:
po dogovoru

Tatiana Mazulina
RUŠČINA

POGOVORI Z OBČANI, ŠESTA ŠTEVILKA

INFORMACIJE:
iold.si, dvig@iold.si,
041 775 771 (Olga)

UREDNICA:
Alenka Logar Pleško

CENA:
brezplačno - donacije

TISKANA IZDAJA:
Junij 2021

SPEJEMAMO NAROČILA
ZA REVIJO:
dvig@iold.si

KOLO ŽIVLJENJA, POSEBNA IZDAJA POGOVOROV
Letos bomo objavili intervjuje s štirimi 90-letniki.
UREDNICA:
Alenka Logar Pleško

TISKANA IZDAJA:
november 2021

PISCI INTERVJUJEV:
Dragica Krašovec, Jasna Vidakovič,
Julka Vahen

CENA:
brezplačno - donacije

DELAVNICE, PREDAVANJA, OKROGLE MIZE

Naslovnica 6 številke
POGOVORI Z OBČANI

za razvijanje znanja in prakse o temah, pomembnih za soodločanje
vseh občanov o sedanjosti in prihodnosti naše občine. Organizirali jih
bomo z uglednimi strokovnjaki.

SODELOVANJE NA OBČINSKIH IN NACIONALNIH
PRIREDITVAH
Tudi letos se bomo udeležili nacionalnih ter občinskih prireditev. To
pa so:
nacionalni mesec skupnega branja
teden vseživljenjskega učenja
teden ljubiteljske kulture
sejem nevladnih organizacij LUPA
pišemo z roko
občinski praznik
športfejst

z občani

Na prireditvah bomo predstavljali uspešne izobraževalne projekte in
dosežke naših občanov na izobraževalnem in kulturnem področju.

daja 2020
posebna iz

Kolo življenja
Kolo življenja
POSEBNA IZDAJA
POGOVOROV

DELA IN DOSEŽKI NAŠIH OBČANOV NA KULTURNEM IN
IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU
PRAVLJICA CMOKAČI Z BARJA, izdaja knjige
Avtorica: Irma Lavrenčič
Ilustracije: Gorazd Vahen
Spremna beseda: Tone Partljič
Oblikovanje: Jelena Jančič Bobbera
LITERARNI VEČERI
Literarni ustvarjalci iz naše občine se bodo predstavljali z branjem svojih del.
RAZSTAVE

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
POMOČ UČENCEM
Nudimo individualno pomoč učencem naše osnovne šole pri slovenščini,
matematiki in angleščini.
VODJA:
Nika Gams
MENTORJI:
Olga Drofenik, Nika Gams
TERMIN:
po dogovoru

CENA:
brezplačno
INFORMACIJE:
nika.gams@iold.si,
031 643 228 Nika Gams

Organizirali bomo dve razstavi, ki sta v letu 2020 zaradi korone odpadli.
PREDSTAVITVE DEL IN DOSEŽKOV NAŠIH OBČANOV NA IZOBRAŽEVALNEM IN
KULTURNEM PODROČJU
Dosežke bomo promovirali na spletnih straneh DVIG-a, v sredstvih javnega
obveščanja (tiskanih in elektronskih), na prireditvah v občini in izven nje.
SODELOVANJE NA RAZPISIH
Prijavljali se bomo na občinske in nacionalne razpise s temami, ki bodo obogatile
naš program.

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA
Učenje računalništva v parih – mentor je lahko vsak, ki obvlada
uporabo računalnika, pametnega telefona, fotoaparata in podobno.
Svoje znanje prenese kot prostovoljec na drugega. »Znanje kot
darilo« obogati oba: mentorja in mentoriranca. Ob tem pa se krepijo
tudi socialni stiki.
VODJA:
Olga Drofenik

CENA:
brezplačno

TERMIN:
po dogovoru

INFORMACIJE:
dvig@iold.si,
041 775 771 (Olga)

MEDGENERACIJSKA SREČANJA
Na srečanjih bodo različne generacije predstavljale svoje
izobraževalne ali umetniške dosežke.

V ŠK Slovenska in svetovna kulturna dediščina v okviru predavanj Enajsta šola
o antiki spoznavamo antične grške mite, ki so pustili globoke sledi tudi v naši
kulturni dediščini. Šempeter, Priskianova grobnica Ifigenija na Avlidi,
beg Ifigenije, Orestain Pilada s Tavride.

»Prihodnost ne pripada mladim ali starim,
pripada tistim, »ki se naučijo, kar se morajo
naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar
morajo storiti.«
(Dennis Waitley)
Februar 2021

Zasnova in izvedba: Društvo DVIG, univerza za tretje življenjsko obdobje
Spletno stran ureja: Miha Drofenik jr.
Lektoriranje: Danica Jazbinšek
Fotografije dogodkov: Arhiv DVIG
Oblikovanje: Jelena Jančič Bobbera

