PROGRAM
DELA 2022

»Z učenjem povezujemo ljudi in
krepimo skupnost.«

Pred vami so izobraževalni programi DVIG-a v letu 2022. Trdno jih povezuje
rdeča nit, ta pa je razvijanje bralne kulture, spoštovanje do slovenskega jezika
ter poznavanje bližnje in daljne preteklosti, ki je sooblikovala današnjo podobo
življenja v naših naseljih, in je kažipot za razvijanje večje pripadnosti in aktivno
sooblikovanje prihodnosti našega okolja.
Znanje pridobivajo naši študentje iz del slovenskih literarnih ustvarjalcev, iz
osebnih pripovedi najstarejših prebivalcev v občini ter iz sledov kulturne
dediščine v ožjem in širšem okolju. Naši programi niso enkratni dogodki, učenje
poteka vse leto pod vodstvom mentorjev 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 prepoznavnosti
mlade občine v slovenskem, pa tudi v mednarodnem prostoru.
Vabimo vas, da se nam pridružite in v naših programih svoje znanje bogatite za
boljši danes in jutri svojega doma in naše skupnosti.

Program dela 2022
Uresničuje naše poslanstvo: z učenjem ohranjati in razvijati naše intelektualne
in duhovne potenciale. Učimo se, ker nas to radosti, bogati in odpira priložnosti
za ljubeče in spoštljive medosebne odnose v družini in v skupnosti.

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 031 254 125 (Joži) ali dvig@iold.si
drugi ŠK 031 643 228 (Nika) ali dvig@iold.si
TUJI JEZIKI
041 775 771 (Olga) 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
031 254 125 (Joži) ali dvig@iold.si
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
031 643 228 (Nika) ali dvig@iold.si

Študijski krožki
BRALNI KROŽEK ZA ODRASLE (BK)

Alenka Logar Pleško

Z branjem in analizo o prebranem člani ŠK spoznavajo različna
literarna dela, literarne vrste oz. zvrsti, avtorje in obdobja.
Posebnost tega BK je, da se člani poglabljajo v literarne svetove
slovenskih avtorjev iz matične Slovenije, s Tržaškega in iz Koroške,
izmenjujejo bralske izkušnje in s spoznavanjem literarnih junakov
odstirajo duh časa.
Svoje bralske izkušnje dopolnjujejo in razširjajo še z ogledi
gledaliških predstav in razstav, obiskom predstavitev posameznih
avtorjev, celodnevnimi ekskurzijami po poteh obravnavanih
avtorjev in s pogovori z izbranim avtorjem.
Na prvih srečanjih se člani BK dogovorijo o tem, katera literarna
dela bodo prebirali in čemu se bodo posvetili na literarnih
popotovanjih, srečanjih ali predstavah.

Letos praznuje BK deseto obletnico delovanja.
To bomo slavnostno praznovali.

TERMIN:
vsako prvo in tretjo sredo v mesecu
ZAČETEK:
prvo sredo v januarju, po zoom-u
in v Domu krajanov Dragomer
ŠTEVILO UR:
35

CENA:
brezplačno
INFORMACIJE:
dvig@iold.si ali
040 424 446 (Alenka)

DNEVNIŠKI ZAPISKI BRALNEGA KROŽKA
V želji, da knjigo in slovenske avtorje približamo širšemu krogu
bralcev, mesečno objavljamo zapise o prebranih delih v Našem
časopisu. Glede na odziv bralcev ugotavljamo, da marsikdo na
knjižnih policah poišče katero od prebranih del. Tudi to je lahko
prispevek h krepitvi bralnih navad naših krajanov. In, saj veste: kar
je zapisano, ostane in lahko še večkrat poiščemo kako idejo za
branje, zato smo se odločili, da bomo v dnevniških zapisih sledili
delu bralnega krožka tudi v prihodnje.

Dragica Krašovec

Bralce Dnevniških zapisov vabimo, da nam sporočajo svoje vtise in
pobude na dvig@iold.si

BRALNI KROŽEK ZA NAJMLAJŠE OD PRAVLJICE
DO LUTKE
BK poteka kot delavnica, v kateri predšolski otroci razvijajo svojo
ustvarjalnost in spoznavajo slovensko književnost, slovenske
pravljice, razvijajo govor ter predpisalne in predbralne sposobnosti.
Razvijajo tudi ročne spretnosti z izdelovanjem lutk pravljičnih
junakov. Otroci se učijo jezika ob poslušanju pripovedovanja 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.

TERMIN:
vsak drugi četrtek v mesecu ob 17-ih
ZAČETEK:
januar 2022 v Domu krajanov Dragomer
ŠTEVILO UR:
25

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

Mentorica
Lea Šifrer,
somentorice
Tomislava Zaletelj,
Damjana Štifter in
Jožica Zorc

ŠK SLOVENSKA IN SVETOVNA KULTURNA DEDIŠČINA:
ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI

Mentorica
Verena Perko
somentorica Breda
Podbrežnik Vukmir

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 predavanj je vsebinsko povezan z bralnima
ŠK in ŠK Oblikovanje identitete kraja.

TERMIN:
po dogovoru
ZAČETEK:
po dogovoru
ŠTEVILO UR:
9

LOKACIJA:
Dom krajanov Dragomer
INFORMACIJE:
dvig@iold.si
031 643 228 (Nika)

ŠK POGOVORI Z DARJO ROJEC
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 in o načinu življenja v času
zdravljenja in po njem.
Mentorica
Darja Rojec

TERMIN:
vsak prvi ponedeljek v mesecu
ob 10.00
ZAČETEK:
januar 2022 po zoomu
in v Domu krajanov Dragomer
ŠTEVILO UR:
15

CENA:
brezplačno
INFORMACIJE:
spletna stran iold.si
ali telefon 031 254 125 (Joži)

ŠK ŽIVIM V SLOVENIJI, nadaljevanje
V Pogovorih z občani št. 6 (tiskana izdaja) in št. 7 (spletna objava) ste
spoznali krajane, ki so prišli med nas iz drugih držav. Letos jim bomo
na strokovnih ekskurzijah predstavljali skrite lepote naše dežele in
ustvarjalce, ki jim gre zahvala za umestitev našega naroda na
svetovne zemljevide v kulturi in znanosti.
Nika Gams

TERMIN:
po dogovoru

CENA:
brezplačno

ZAČETEK:
oktober 2022
v Domu krajanov Dragomer

INFORMACIJE:
spletna stran iold.si
ali telefon 031 254 125 (Joži)

ŠK bomo izpeljali, če bomo uspešni na državnem javnem razpisu.

ŠK BLAGINJA NAŠE SKUPNOSTI
V ČASU PODNEBNIH IZZIVOV
V ŠK želimo spodbuditi zavedanje, da je razreševanje podnebnih
izzivov tudi priložnost za celosten trajnostni razvoj. Seznanili se
bomo s ključnimi značilnostmi podnebnih in z njimi povezanih
izzivov, pregledali relevantna, zlasti nova spoznanja, ter nacionalne
in evropske značilnosti v širšem okviru sistemskega pristopa k
trajnostnim prehodom. Poglobljeno bomo spoznali izbrane
čezsektorske ukrepe, dobre prakse in projekte v Sloveniji, tudi v
neposrednih izmenjavah z njihovimi nosilci in izvajalci ter s
strokovno vodenim obiskom 2–3 dobrih praks. Osredotočili se
bomo na področja, ki so posebej pomembna z vidika potreb lokalne
skupnosti.
TERMIN:
po dogovor
ZAČETEK:
po dogovoru, v Domu krajanov Dragome
ŠTEVILO UR:
30

CENA:
brezplačno
INFORMACIJE:
spletna stran iold.si ali
031 254 125 (Joži)

ŠK bomo izpeljali, če bomo uspešni na državnem javnem razpisu.

somentorica
Darja Piciga
vodja
Nika Gams

TUJI JEZIKI
prof,. Olga Drofenik
ANGLEŠČINA

prof. Milojka Babšek
ANGLEŠČINA

Tujega jezika se lahko učimo na tisoč načinov: iz okolja, po spletu, na
potovanjih … V naših jezikovnih programih se lahko učite jezika
načrtno, urejeno, z mentorjem. Če potrebujete znanje tujega jezika
za službo ali samo za potovanje, morda za študij v tujini ali pa želite
na srečanjih z neslovensko govorečimi tujci nastopati bolj
samozavestno in sproščeno, se nam pridružite na tečajih ali pa se
učite individualno s profesorjem.

ŠTEVILO UR:
40
CENA:
180–200 €
Individualne ure 25 €/uro

Juan de Jager
ŠPANŠČINA

ANGLEŠČINA:
TERMIN:
vsako sredo 8.00–10.00 (Drofenik) in 9.30–11.00 (Babšek)
ŠPANŠČINA:
TERMIN:
po dogovoru
FRANCOŠČINA:
TERMIN:
po dogovoru

Katja Berden
NEMŠČINA

RUŠČINA:
TERMIN:
vsako sredo 11.00–12.30
NEMČŠINA:
TERMIN:
po dogovoru

Alla Gorše
RUŠČINA

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

RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Pod vodstvom DU Dragomer Lukovica bomo sodelovali pri
motiviranju starejših za vključevanje v računalniško
opismenjevanje. Temeljni namen programa je popularizirati in
spodbuditi splošno računalniško pismenost med starejšimi.

TERMIN:
po dogovoru
ZAČETEK:
marec 2022 ali po dogovoru

CENA:
25 €

ŠTEVILO UR:
10

INFORMACIJE:
041 221 556 (Inka)

ŽIVLJENJSKE ZGODBE
Bogastvo vsakega naroda in kraja so ljudje. Njihove življenjske
zgodbe odstirajo tančico polpretekle zgodovine. Pripovedujejo o
skromnih materialnih pogojih družin, v katerih so odraščali, a tudi o
toplini in ljubezni v družinah, prizadevanjih, da z lastnim delom
zaživijo boljše, in o veliki solidarnosti, ko je šlo za ustvarjanje
skupnega dobrega. Zgodbe o malih ljudeh in izjemnih posameznikih
nas povezujejo, nam razsvetljujejo okolje in svet, da lažje
prepoznavamo dobro, da morda spreminjamo pogled nase ali na
sočloveka, ki je drugačen od nas.

POGOVORI Z OBČANI, ŠESTA ŠTEVILKA
V reviji Pogovori z občani bomo dopolnili spletno izdajo
Pogovorov št. 7 z zgodbo Wima Van Gennipa iz Nizozemske.

KOLO ŽIVLJENJA, POSEBNA IZDAJA POGOVOROV
Nadaljevali bomo tudi z objavo pogovorov z našimi
devetdesetletniki v posebni izdaji Pogovorov »Kolo življenja«.

UREDNICA:
Alenka Logar Pleško
INTERVJUJE ZAPISUJE:
Dragica Krašovec
TISKANA IZDAJA:
april, oktober 2022

CENA:
brezplačno - donacije
SPEJEMAMO NAROČILA
ZA REVIJO:
dvig@ iold.si
ali po telefonu 031 254 125 (Joži)

Naslovnica 7 številke
POGOVORI Z OBČANI

Kolo življenja
POSEBNA IZDAJA
POGOVOROV

DELAVNICE, PREDAVANJA, OKROGLE MIZE
za razvijanje znanja in prakse o temah, pomembnih za družine, za
kakovostno soodločanje vseh občanov o sedanjosti in prihodnosti
naše občine ter učenju za njen trajnostni razvoj. Organizirali jih
bomo z uglednimi strokovnjaki.
Termine bomo objavljali v Našem časopisu, na spletnem mestu
iold.si in moja občina.si, člane DVIG-a pa bomo obveščali po e-pošti
in s plakati v naseljih.

SODELOVANJE NA OBČINSKIH IN NACIONALNIH
PRIREDITVAH
Svoje dejavnosti in dela naših študentov od najmlajših do
najstarejših bomo predstavljali na občinskih prireditvah (državni in
občinski prazniki), na nacionalnih dogodkih Teden vseživljenjskega
učenja, Teden ljubiteljske kulture, Nacionalni mesec skupnega
branja, sejem NVO LUPA in Pišemo z roko.
Novost v letošnjem letu bo praznovanje mednarodnega dne moških
19. NOVEMBER, MEDNARODNI DAN MOŠKIH
Na srečanju bomo obravnavali eno od naslednjih tem: o zdravju
moških, o izboljšanju odnosov med spoloma, o pomembnosti vloge
moških in njihovega prispevka k družbi, v družini, v zakonu ter pri
vzgoji in osebnostnem razvoju otrok

DELA IN DOSEŽKI NAŠIH OBČANOV NA KULTURNEM
IN IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU
IZDAJE LITERARNIH DEL
Izdaja dveh pravljic, dobitnic nagrade Občine Log – Dragomer na
literarnem razpisu za izbor Najbarjanska pravljica (pobudnik in
koordinator Mah teater v sodelovanju z Občino Log Dragomer,
JSKD – izpostava Vrhnika in OŠ Log – Dragomer).
V počastitev desetletnice delovanja Bralnega krožka bomo izdali
pesmi članic BK, če bomo uspešni na državnem javnem razpisu.
LITERARNI VEČERI
Literarne ustvarjalce iz naše občine bomo predstavljali z branjem
njihovih del v lokalnem okolju in širše v Tednu ljubiteljske kulture in
Nacionalnem mesecu skupnega branja.
RAZSTAVE
Organizirali bomo dve razstavi, ki sta zaradi korone odpadli v letih
2020 in 2021.
PREDSTAVITVE DEL IN DOSEŽKOV
Dosežke naših občanov bomo promovirali v sredstvih javnega
obveščanja (tiskanih in elektronskih), na občinskih in nacionalnih
prireditvah, letos bomo poskusili tudi zunaj meja naše države.
SODELOVANJE NA RAZPISIH
Nadaljevali bomo s prijavljanjem na javne razpise s temami, ki bodo
obogatile naš program in ki nam bodo dale znanje za soočanje z
izzivi današnjega časa.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
POMOČ UČENCEM
Nadaljevali bomo z individualno pomočjo učencem naše osnovne
šole pri slovenščini, matematiki in angleščini. Čaka nas zahtevna
naloga in pridobivanje mlajših mentorjev za učno pomoč.
VODJA:
Nika Gams
MENTORJI:
Nika Gams, Damjana Štifter
TERMIN:
po dogovoru,
v Domu Krajanov v Dragomerju

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

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA
V sodelovanju z Društvom upokojencev Dragomer - Lukovica bomo
nadaljevali z učenjem računalništva v parih – mentor je lahko vsak,
ki obvlada uporabo interneta, e-bančništvo, e-trgovino, pošiljanje
fotograﬁj po pametnem telefonu, digitalno fotograﬁjo in podobno.
Svoje znanje prenese kot prostovoljec na drugega. »Znanje kot
darilo« obogati oba, mentorja in mentoriranca: prvi svoje znanje
poglobi in utrdi, drugi se nauči nekaj novega, ob tem pa se krepijo
tudi socialni stiki. Učenje lahko poteka kjerkoli – v Toscani, v učilnici,
po dogovoru pa tudi na domu mentoriranca. Za vse, ki ste
pripravljeni učiti druge, in za tiste, ki to znanje potrebujete, bomo
pripravili uvodno informativno spoznavno srečanje.
VODJA:
Olga Drofenik
MENTOR:
Primož Noe
TERMIN:
po dogovoru

CENA:
brezplačno
INFORMACIJE:
dvig@iold.si,
041 775 771 (Olga),
041 221 556 (Inka)

V ŠK Slovenska in svetovna kulturna dediščina v okviru predavanj Enajsta šola

»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)

Marec 2022
Zasnova in izvedba: Društvo DVIG univerza za tretje življenjsko obdobje
Spletno stran ureja: Miha Drofenik jr.
Lektoriranje: Miha Rus in Danica Jazbinšek
Fotograﬁje dogodkov: Arhiv DVIG
Oblikovanje in tisk: Kopi tim d.o.o.

