LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na Paradi učenja v Slovenj Gradcu

V sredo, 9. 9. 2020 je po 14 krajih v Sloveniji potekala Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, ki ima,
kot že v preteklih letih, osrednjo vlogo v okviru nacionalne podpore projektu Tedna vseživljenjskega
učenja.
Parado učenja je odlikovalo zgoščeno dogajanje v središčih mestnih in drugih večjih skupnosti. Ukrepi
proti širjenju covida-19 so kar precej okrnili temeljno zasnovo PU, tako da so dogodki delno potekali v
živo, delno v virtualnem okolju. Na trgih in drugih javnih mestih so tako mimoidoče vabile stojnice,
delavnice, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih.
Marsikje so potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, razstave in podobno.
Parada učenja je bila podprta tudi z objavami na družbenih omrežjih ter dogajanji v spletnih
platformah (Zoom, Teams ipd.).
Na Paradi učenja so se srečali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Živahen utrip,
barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja ... vse to je bilo mogoče doživeti v družbi zagovornikov
in uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja.

Tudi ekipa LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je skupaj s partnerji LAS Goričko 2020, LAS s CILjem in LAS
Mežiške doline udeležila Parade učenja v Slovenj Gradcu. Skupaj namreč izvajamo projekt Digitalne
rešitve ZA izzive podeželja, v okviru katerega med drugim nudimo brezplačna izobraževanja s področja
digitalne pismenosti prebivalcem vključenih območij.

Na stojnici smo tako predstavljali samo delo LAS, projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja,
izobraževanja s področja digitalne pismenosti, ki jih nudimo prebivalcem vključenih območij ter
rezultate in inovativen pristop k izvajanju študijskih krožkov, ki so bili izvedeni v okviru projekta.

V okviru projekta so se od 28. februarja 2019 dalje na območju vseh sodelujočih LAS-ov izvajali 4
študijski krožki, po en na območju posameznega LAS-a.
Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki se
zaključi z akcijo. 5 – 12 ljudi se vsaj petkrat sreča, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Odnosi v krožku so
sproščeni in prijateljski, udeleženci pa med seboj enakopravni. Udeleženci/-ke same/-i in s pomočjo
mentorja na srečanjih oblikujejo natančnejši program znanj, ki jih želijo doseči, si izmenjujejo izkušnje
in znanje ter le-to dopolnjujejo s pomočjo strokovnjakov. Na koncu pa morajo udeleženci še pripraviti
predstavitev svoje aktivnosti za ožjo in širšo okolico.
Izobraževalni program temelji na izvedenem študijskem krožku, ki je potekal od 28. 2 . do 2. 4. 2019,
na sedežu LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Udeleženci so se srečali sedemkrat, od tega je šest srečanj trajalo po štiri ure, zadnje srečanje pa dve
uri, skupaj torej 26 ur. Krožek je obiskovalo 5 udeležencev.

Z aktivnim povezovanjem članov krožka, mentorice in zunanjih strokovnjakinj je bil kot akcijski cilj
krožka pripravljen izobraževalni program, ki sledi sodobnim trendom digitalne fotografije in
oblikovanja promocijskih materialov ter odraža učne potrebe skupine, ki je bila vključena v študijski
krožek.
Glavni cilj programa je, da udeleženci pridobijo osnovna znanja digitalne fotografije in oblikovanja
promocijskih materialov, za uspešnejše delo in za zasebno rabo. Z izobraževalnim programom želimo
doseči lokalno prebivalstvo in odgovoriti na njihove potrebe po tovrstnih znanjih. Udeleženci v
programu so tako spoznali vsebine iz področja digitalne fotografije, kako uporabljati digitalni
fotoaparat in posneti dobre fotografije tako v naravi kot v zaprtem prostoru, s pomočjo studijske luči
ali brez nje. Naučili so se tudi, kako fotografije obdelati v (brezplačnih) programih za obdelavo
fotografij in jih nadalje uporabiti za oblikovanje različnih promocijskih materialov. Udeleženci so

spoznali različne vrste tiskovin ter kako oblikovati vizitke, letake, vabila in zloženke oz. tiste tiskovine,
ki jih potrebujejo pri svojem delu ali zasebnem življenju.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je od 28. 2. do 2. 4. 2019 izvajal študijski krožek na temo Digitalno
fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, ki je potekal v okviru operacije sodelovanja
Digitalne rešitve za izzive podeželja. Študijski krožek je bil razdeljen na dva dela: najprej so spoznavali
digitalno fotografijo in obdelavo posnetih fotografij, v drugem delu pa so izbrane fotografije
uporabljali za pripravo različnih tiskovin. Udeleženci so pripravili velik nabor tiskovin, izmed katerih so
nato izbrali tiste najboljše oziroma tiste, ki jih udeleženci lahko uporabijo pri svojem delu. Študijski
krožek se je pri nas izvajal prvič in udeleženci so bili zadovoljni z izvedbo in z znanjem, ki so ga pridobili,
prav tako so izrazili željo za nadaljevanje izobraževanja.

