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Z Občasnikom vzdržujemo stike in vas seznanjamo z našim delom, ki kljub vsemu ni 
obstalo.

Kako smo prilagodili izobraževanje v času epidemije?

V teh kriznih razmerah smo želeli našim študentom ponuditi čim bolj prijazno okolje.
Če ni šlo drugače smo se srečevali na daljavo. 

V študijskem letu 2021/22 se je izobraževalo 147 študentov v 16 skupinah. Na daljavo 
se izobražuje 52, v živo pa 95 študentov. Za primerjavo: v preteklem letu je bilo vpisanih 
kar 270 študentov in to pomeni, da se je število kar močno zmanjšalo (46%). Manjše je 
tudi število mentorjev (le 7). Zelo smo se trudili vzdrževati stike s študenti. Pogovarjali smo
se preko telefonov, organizirali skupinske dejavnosti (Širimo obzorja), pisali smo jim po 
elektronski pošti, jih obveščali o spletnih dogodkih in drugih naših aktivnostih v Občasniku 
in jim pošiljali spletne povezave. Po potrebi smo jim nudili individualno pomoč pri uporabi 
aplikacije Zoom. V stiku smo bili tudi z mentorji in kot mentorje smo tudi animatorje 
usmerjali naj spodbujajo člane svojega krožka in jim nudijo pomoč pri vključevanju na 
učenje na daljavo.
Znanje uporabe računalnika je pomembno tudi v vsakdanjem življenju in veseli nas, da je 
kar 80% naših članov računalniško pismenih, le da si večina želi srečanj v živo. 

Nekateri študenti pa so letos le dali prednost izobraževanju na daljavo. To so utemeljevali 
z mnenjem, da je večja varnost za zdravje, manj možnosti za prenos okužb, časovni 
prihranek za prihod na izobraževalna srečanja in ni potrebno delati zapiskov, saj pošilja 
mentor učno gradivo po e-pošti.

DNEVI KULTURE

Širimo obzorja

V času pred kulturnim praznikom 8. februarja se posvečamo kulturi.

20. januarja 2022 smo nameravali na obisk v Šubičevo hišo v Poljanah, a je žal 
obisk odpadel, zaradi karantene karikaturista Borisa Oblaka.

Uspel pa je obisk prenovljene Cukrarne v Ljubljani v četrtek, 26. januarja 2022. 
Obiskovalci so bili navdušeni. Več bomo objavili v aprilski številki glasila Mi o sebi.
Tokrat za vtis le nekaj fotografij.

Za naslednji teden razpisan obisk Narodnega muzeja se je hitro nabralo 20 prijav, toliko je 
lahko velika skupina za vodenje po razstavi Hinka Smrekarja. 
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Halo pomoč 65+  -  informacijska točka

Sprejeta in potrjena je odločitev, da bomo v našem društvu skrbeli za informacijsko 
točko, kjer bodo starejši dobili podporo pri reševanju svojih zadreg. Namenjena je 
tistim starejšim, ki jim je računalnik nedostopen ali ga ne znajo uporabljati.
Ti koronski časi so družbo potisnili v digitalizacijo življenja. Kaj to pomeni? Da se pri 
zdravniku za obisk lahko naročiš le preko elektronskega sporočila, to velja tudi za obisk 
nekaterih uradov. Pomembno je znati uporabljati e-banko – to je bančništvo na daljavo. Če
želiš na nekem uradu vložiti prošnjo ali kakšno drugo listino, je to mogoče le preko 
računalnika (to velja tudi za Zavod za pokojninsko zavarovanje)… Vsem tem ljudem, ki 
tega ne zmorejo sami so dejansko kršene človekove pravice. Tu pride na pomoč 
informacijska točka: Halo pomoč 65+
Pri podpori starejšim bo sodelovala vrsta prostovoljcev.
Nosilec projekta je Občina Škofja Loka.
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