Vabimo k vpisu v DVIG-ovo študijsko leto 2021/2022

TUJI JEZIKI
ŠPANŠČINA
Zakaj je znanje španščine koristno?
• Španščina je po pogostosti učenja na 3. mestu za angleščino in francoščino ter pred
nemščino; je uradni jezik v 20 državah, govori pa jo skoraj pol bilijona ljudi
• znanje španščine vas pri iskanju službe razlikuje od drugih kandidatov
• potovanja po čudovitih špansko govorečih deželah postanejo preprosta.
Nadaljevalni tečaj, vodi naravna govorka Anny Prada
Primeren je za vse, ki ste se vsaj 60 ur učili španskega jezika, pa tudi za začetnike, ki so
pripravljeni vložiti več časa v učenje. V 40-urnem tečaju boste nadgradili osnove španskega
jezika. Po končanem tečaju se boste znali sporazumevati v vsakdanjih situacijah, kot so
pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, naročanje
hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev in opis vaših dnevnih opravil.
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno pri udeleži 6 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
Konverzacija v španščini, vodi naravna govorka Anny Prada
Ponovno vabimo vse, ki govorite špansko in želite svoje znanje ohraniti ali osvežiti. Srečanja
bomo organizirali, če bodo vsaj 4 prijave.
Na tečaju boste obravnavali teme iz vsakdanjega in poslovnega sveta po lastnem izboru.
Svoje mnenje boste predstavili v predstavitvah, skupinskih pogovorih in drugih oblikah
komuniciranja. Komunikacija bo temeljila na besedišču, načinu izražanja, frazah in
medkulturnih razlikah glede na tematiko. Osredotočili se boste na način govora, kot ga
vidimo v medijih ali v vsakdanjem življenju v špansko govorečih državah. Vsaka učna bo
zajela ponovitev ustreznih slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni obliki.
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri; možen dogovor 2 x tedensko
po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 50 € mesečno pri udeležbi 4 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
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ZAČETNI TEČAJ RUŠČINE, v sodelovanju s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, vodi naravna
govorka Tatiana Mazulina, prevajalka.
Po tečaju se boste znali sporazumevati v enostavnejših vsakdanjih situacijah, kot so
pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, pisanje
krajših in enostavnejših pisem, vodenje enostavnejših telefonskih pogovorov, naročanje
hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev, opis delovnega dneva.
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1 x tedensko 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: predvidoma vsak torek od 10,00 do 11,30, začetek drugi teden v oktobru
2021, konec aprila 2022 (decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 35€ mesečno, ob udeležbi 6 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
NEMŠČINA
Začetni tečaj vodja Katja Berden, naravna govorka
Po tečaju se boste znali sporazumevati v enostavnejših vsakdanjih situacijah, kot so
pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, postavljanje vprašanj, pisanje
krajših in enostavnejših pisem, vodenje enostavnejših telefonskih pogovorov, naročanje
hrane in pijače, nakupovanje, poimenovanje poklicev, opis delovnega dneva.
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 40 € mesečno, ob udeležbi 6 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
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Konverzacija v nemščini, vodja Katja Berden, naravna govorka
Ponovno vabimo h konverzaciji v nemščini. V tečaju boste razvijali komunikacijske
sposobnosti v različnih situacijah, kjer se srečujete s tujci. Gradivo bo oblikovano glede na
potrebe in predloge skupine in bo vključevalo vse štiri veščine: govor, branje, poslušanje in
pisanje. Glavni poudarek bo na govoru, pomembna pa bo tudi izvirnost in osebni doprinos
vsakega posameznika v skupini. Teme bodo pokrivale vaše vsakdanje in delovno okolje,
hobije, potovanja in druga zanimanja, ki jih imate. Vsaka učna bo zajela ponovitev ustreznih
slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni oblik
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 50 € mesečno pri udeležbi 4 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
FRANCOŠČINA, bralni krožek, vodi prof. Tatjana Merc
Bralni krožek je primeren za vse, ki ste se nekoč učili jezika in ste ga občasno tudi uporabljali.
Krožek poteka tako, da si študentje izberejo knjigo v francoskem jeziku in ob prebiranju
obnavljajo svoje znanje govora, branja, poslušanja in pisanja. Glavni poudarek bo na govoru.
Vsaka učna ura bo zajela ponovitev ustreznih slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni
obliki.
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe:1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno pri udeleži 6 študentov
Prijava: e pošta nika.gams@gmali.si ali po telefonu 031 642 228
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ANGLEŠČINA, nadaljevalni tečaj, vodi prof. Milojka Babšek
Tečaj je primeren za vse, ki ste se nekoč učili angleščine in občasno svoje znanje obnavljali. V
40-urnem tečaju boste osvežili in nadgradili znanje jezika.
Po končanem tečaju se boste znali dobro sporazumevati v vsakdanjih situacijah, kot so
pozdravljanje, predstavljanje, navajanje različnih aktivnosti, naročanje hrane in pijače,
potovanja, nakupovanje, …
Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe: 1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022
(decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno pri udeleži 6 študentov
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)

ŠTUDIJSKI KROŽKI (v nadaljevanju ŠK)
ŠK Pogovori z Darjo Rojec
Srečanja so namenjena pogovoru in izmenjavi izkušenj članic ob spoznanju, da je v družini ali
prijateljskem okolju bolezen, ki prinaša stiske in tudi nove načine življenja. Družinski člani in
prijatelji se z boleznijo lažje soočajo, če imajo dovolj priložnosti za pogovore. Pogovarjali se
bomo tudi o tem, kaj lahko sami storimo za preprečevanje nastanka bolezni in o načinu
življenja po zdravljenju.
Ključne informacije
Št ur: 25
Način izvedbe: 1 krat mesečno po 2 izobraževalni uri, 1 krat letno celodnevno
srečanje
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: prvi ponedeljek v mesecu ob 10h, začetek oktober 2021, konec april 2022
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)

Bralni krožek, mentorica prof. Alenka Logar Pleško

Posebnost bralnega krožka je ta, da se člani poglabljajo v literarne svetove slovenskih
avtorjev in matične Slovenije in zamejstva, svoje bralne izkušnje pa razširjajo z ogledi
gledaliških predstav, razstav ali obiskom posameznih avtorjev, s študijskimi obisku po poteh
literarnih junakov.
Ključne informacije
Št ur: 25
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Način izvedbe:-2 krat mesečno in celodnevni študijski obisk po dogovoru
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: prva in tretja sreda v mesecu ob 18h, začetek oktober 2021, konec maj
2022
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 040 424 446 (Alenka)
Bralni krožek za najmlajše OD PRAVLJICE DO LUTKE, mentorica Lea Šifrer
BK poteka kot delavnica, v kateri predšolski otroci razvijajo svojo ustvarjalnost in spoznavajo
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.
Ključne informacije
Št ur: 25
Način izvedbe: 1 krat mesečno in enkrat letno celodnevno srečanje
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
ŠK SLOVENSKA IN SVETOVNA KULTURNA DEDIŠČINA: Enajsta šola o antiki, mentorica dr.
Verena Vidrih Perko
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 daljnih prednikov in so
kažipot za sooblikovanje prihodnosti našega okolja.
Ključne informacije
Št ur: 25
Način izvedbe: 4 x letno
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: tretja sreda v mesecu od 19,15 do 20,45
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
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ŠK Podnebne spremembe – mit ali resnica, mentor Ivo Kovše
Ključne informacije
Št ur: 25
Način izvedbe: po dogovoru
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek oktobra 2021
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
ŠK Živim v Sloveniji
Ključne informacije
Št ur: 25
Način izvedbe:-po dogovoru
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek oktober 2021
Vaš prispevek: letna članarina DVIG 20 €, zaposleni 25€
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali po telefonu 031 254 125 (Joži)
UČENJE UPORABE PAMETNEGA TELEFONA V DVOJICAH/TROJICAH, mentor Primož Noe
Učenje je namenjeno vsem, ki imate pametni telefon, pa pri uporabi naletite na probleme, ki
jih ne morete sami rešiti, ali pa bi radi nadgradili svoje znanje, da bi ga lahko uporabljali še za
druge namene, ne samo za telefoniranje in slikanje. Spoznali boste, da ga lahko uporabljate
tudi namesto računalnika. Z mentorjem se boste dogovorili, kaj se želite dodatno naučiti in
temu bo namenjena učna ura.
Ključne informacije

Št ur: po dogovoru
Način izvedbe: 2 x mesečno
Lokacija: Dragomer, DU Log
Srečanja: po dogovoru, začetek oktober 2021, konec maj 2022
Vaš prispevek: letna članarina DVIG ali DU Dragomer Lukovica ali DU Log
Prijava: e pošta dvig@iold.si ali DU Dragomer Lukovica, ali DU Log
RAČUNALNIŠTVO
Tečaj bo potekal pod okriljem DU Dragomer Lukovica.

DELAVNICE, PREDAVANJA, OKROGLE MIZE
Za razvijanje znanja in prakse o temah, pomembnih za soodločanje vseh občanov o
sedanjosti in prihodnosti naše občine, bomo organizirali tematska predavanja. O temah in
datumih vas bomo obveščali preko naše spletne strani iold.si, v Našem časopisu in na
občinski spletni strani.
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Vabljeni, da ostanete ali postanete naš/a študent/ka. Večmesečno učenje bo obogatilo naše
znanje, pridobili pa bomo tudi nove prijatelje, saj nas bodo povezovale želje vedeti več,
znanje deliti z drugimi in z znanjem izboljšati prihodnost.
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