14. PROJEKTI

Projekt 3:

Spoštovani!

VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE

Pred vami je nova izobraževalna ponudba
Ljudske univerze Krško. V izobraževalni sezoni
2018/2019 smo za vas pripravili pestro izbiro
izobraževalnih programov.
Ob 59-letni tradiciji izvajanja izobraževanja odraslih je za nas pomembna kakovost izobraževalnih programov. Zasledujemo:

Projekt 2:

Ljudska univerza Krško je nosilka projekta
Večgeneracijski center Posavje (VGC), ki je
namenjen druženju, medgeneracijskemu in
medkulturnemu povezovanju, socialnemu
vključevanju, izobraževanju ter informiranju
posameznikov in skupin. VGC je dostopen,
prijazen in varen prostor, kjer vsakodnevno potekajo aktivnosti s ciljem dviga kakovosti življenja vseh ljudi, posebej ranljivih.
Prostori VGC Posavje v Krškem se nahajajo na
Cesti krških žrtev 44 in so odprti vsak delovni dan med 8.00 in 18.00. V centru poteka
informiranje in večgeneracijsko druženje, ustvarjalne aktivnosti, izobraževanja, delavnice,
tečaji, predavanja idr.
Vse aktivnosti so za uporabnike BREZPLAČNE, financirane so s strani Republike Slovenije
ter Evropskega socialnega sklada.

PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH
V POSAVJU 2016–2019

Spremljajte nas na spletni strani:
www.vgc-posavje.si.

Projekt 1:
SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
V POSAVJU 2016–2022
V okviru projekta zaposlenim nudimo:
• informiranje o izobraževalnih ponudbah v
Posavju in širše,
• izdelavo načrta razvoja kariere,
• poglobljeno svetovalno podporo,
• vrednotenje neformalno pridobljenih znanj,
• usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij
…

Informacije: Ana Kramperšek;
Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630;
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si

Projekt financirata Republika Slovenija in
Evropski socialni sklad.

Na Ljudski univerzi Krško želimo postati najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo še
naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno
po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih
programov in svetovanju za odrasle.

• POSLANSTVO

Naše poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje
informiranja in svetovanja za izobraževanje.
Prebivalstvu omogočamo dostop do novih
znanj in spretnosti. S tem odpiramo ljudem
Informacije: Mojca Pompe Stopar;
Tel.: 051 279 632;
e-pošta: info@vgc-posavje.si

Za podjetja in zaposlene z največ dokončano
srednjo izobrazbo in starejše od 45 let.
V šolskem letu 2018/2019 bomo za izboljšanje kompetenc zaposlenih izvajali 50-urne
brezplačne:
Programe za pridobivanje digitalnih kompetenc:
1. Računalniška in digitalna pismenost (nadgradnja osnovnega računalniškega znanja),
2. Excel – znanje za večjo uspešnost (uporaba
in delo z Excelovimi preglednicami in izpisi),
3. Spletno učenje tujega jezika (učenje jezika s
podporo IKT-aplikacij).

Dalmatinova 6, 8270 Krško
Telefon: 07 48 81 160, E-mail: info@lukrsko.si

Programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih:
1. Spoznavam slovenščino in Slovenijo (tečaj
slovenščine),
2. Tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina,
francoščina – v različnih stopnjah).

IZOBRAŽEVALNA
PONUDBA
2018/2019

www.lukrsko.si
Spremljajte nas tudi na:
www.facebook.com/lukrsko

Projekt financirata Republika Slovenija in
Evropski socialni sklad.

2016−2019

• VIZIJO

Informacije: Ana Kramperšek;
Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630;
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

www.lukrsko.si

nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem
področju.

• VREDNOTE

Dostopnost, odgovornost, kakovost, strokovnost, usmerjenost k ciljem in rezultatom.
Najpomembnejši za nas pa so vedno udeleženci izobraževalnih programov. Zato vas vabimo,
da se nam v izobraževalni sezoni 2018/2019
pridružite. Prelistajte zgibanko, obiščite našo
spletno stran, nas pokličite po telefonu ali obiščite osebno. Posredovali vam bomo vse potrebne informacije o izobraževalnih programih in
vam svetovali pri izbiri izobraževanja.
Pridružite se nam v pridobivanju novih znanj
in krepitvi kompetenc. Naj vseživljenjsko učenje postane vaš sopotnik skozi poklicno in
osebno življenje.
Direktorica Nataša Kršak s sodelavkami

1. OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Z vključitvijo v postopke lahko hitreje pridobite
formalno izobrazbo, nacionalne poklicne kvalifikacije, zaposlitev ali zgolj boljši vpogled v svoje
neformalno znanje.

Za vse, ki želite dokončati osnovno šolo. Pogoj
za vključitev je opravljena osnovnošolska obveznost, starost nad 15 let.
Šolanje je brezplačno, financira ga Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.
Vpisujemo v 8. in 9. razred.
Informativni dan: 12. 9. 2018 od 9. do 17. ure
Rok za prijavo: 10. 9. 2018
Začetek izobraževanja: 1. 10. 2018

Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Informacije: Nataša Kršak;
Tel.: 07 48 81 162;
e-pošta: natasa.krsak@lukrsko.si

Informacije in prijave na svetovanje:
Ana Kramperšek;
Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630;
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si
Nuška Colarič; Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

2. USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU)
Ljudska univerza Krško je izvajalka javnoveljavnih programov usposabljanja za življenjsko
uspešnost (UŽU):
• Beremo in pišemo skupaj,
• Most do izobrazbe,
Informacije: Nataša Kršak;
• Izzivi podeželja,
Tel.: 07 48 81 162;
• Moj korak,
e-pošta: natasa.krsak@lukrsko.si
• Knjige so zame.
Več o programih na spletni strani: www.lukrsko.si

3. NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE (NPK)
Izvajamo usposabljanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK):
• Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu,
• Varuh/varuhinja predšolskih otrok na
domu,
• Knjigovodja/knjigovodkinja,
• Maser/maserka,
• Refleksoterapevt/refleksoterapevtka.

Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom
RS za zaposlovanje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

5. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE
V okviru Središča za samostojno učenje vam
nudimo možnost brezplačnega
samostojnega učenja z učnim
mestom in z računalnikom, ki
ima dostop do interneta. Vsebino
in čas učenja izberete sami, ritem
in način učenja pa prilagodite
lastnim interesom in zmožnostim. Pri učenju vam pomaga mentor. Obiščete
nas lahko vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Preverjanje znanja se opravi pri drugih izvajalskih organizacijah.

V središču imate možnost za:
• pisanje prošenj in življenjepisa,
Informacije: Ana Kramperšek;
Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630;
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si

4. SVETOVALNO
SREDIŠČE POSAVJE
V Svetovalnem središču Posavje vam nudimo
BREZPLAČNO INFORMIRANJE in SVETOVANJE za izobraževanje odraslih. Posameznikom
in skupinam svetujemo:
• za lažjo odločitev in izbiro pravega izobraževalnega programa,
• o možnostih nadaljnjega izobraževanja in
strokovnega izpopolnjevanja,
• o pridobitvah kvalifikacij,
• o vpisnih pogojih v izobraževalne programe in o trajanju izobraževanja,
• z informacijo o prostih delovnih mestih in

INFORMIRANJE in SVETOVANJE ter POSTOPKE UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA
NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ izvajamo v prostorih Ljudske univerze Krško (Dalmatinova 6, 8270 Krško) in z mobilno svetovalnico po celotnem Posavju.

iskanju zaposlitve,
• pri pripravi dokumentacije na Javni razpis
za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
• in pomagamo pri učenju.
V Svetovalnem središču Posavje nudimo tudi
postopke UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA.
V okviru postopkov posameznikom nudimo:
• ugotavljanje in prepoznavanje vaših neformalnih znanj,
• vrednotenje vaših kompetenc,
• izdelavo elektronskega portfolija ali zbirne
mape.

•
•

pisanje seminarskih, diplomskih in drugih
nalog,
učenje osnov računalništva ...

V okviru Središča za samostojno učenje vam
nudimo dodatno strokovno pomoč.
Med letom nudimo v središču tudi več vodenih
delavnic:
• desetprstno slepo tipkanje,
• varnost na spletu,
• računalnik in tuji jeziki,
• govorimo, pišemo in beremo slovensko,
• računalniški tečaj: Word (osnovni), Excel
(osnovni),
• e-pošta in internet,
• Europass življenjepis,
• pravopis.

Informacije in rezervacije učnih mest: Nuška Colarič;
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

6. TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Ponujamo vam pestro izbiro jezikovnih tečajev.
Izbirate lahko med:
JEZIKOVNIMI TEČAJI PO JAVNOVELJAVNEM
PROGRAMU
Tečaji so razvrščeni v 6 stopenj po 80 ur:
• Angleščina za odrasle,
• Nemščina za odrasle.
KRAJŠIMI ZAČETNIMI, NADALJEVALNIMI
IN OSVEŽITVENIMI JEZIKOVNIMI TEČAJI
(30–40 ur):
angleščine, nemščine, francoščine, španščine,
italijanščine, ruščine.
Pred začetkom jezikovnih tečajev vas povabimo na uvrstitveno testiranje.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE:
• Slovenščina kot drugi in tuji jezik –
javnoveljavni program,
• Začetna integracija priseljencev (ZIP) –
javnoveljavni program; 60, 120 in 180 ur,
• Krajši začetni in nadaljevalni tečaji slovenščine.
Vpisi potekajo skozi vse leto.

Informacije in prijave: Nuška Colarič;
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

7. IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
Ljudska univerza Krško je s strani Filozofske
fakultete Ljubljana, Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik, pooblaščena za izvajanje izpitov iz slovenskega jezika na osnovni ravni.
Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Izpitna roka za leto 2018 sta naslednja:
TOREK, 11. 9. 2018,
TOREK, 13. 11. 2018,
MAREC 2019 (datum izpita bo objavljen na
spletni strani).

Prijava na izpit in cena:
Na izpit se je potrebno prijaviti najmanj deset
dni pred napovedanim izpitnim rokom.
Cena izpita: 128,10 evrov.
Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega
prvega preizkusa znanja slovenskega jezika
na osnovni ravni, morajo ob prijavi na izpit
predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za
brezplačni prvi preizkus znanja, ki ga pridobijo
na upravnih enotah.
Informacije: Andreja Bukovinski Juh
Tel.: 07 48 81 160, 051 279 631;
e-pošta: andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si

•
•
•
•
•
•
•

Spoznajmo kraje v okolici (30 ur);
Prazniki in praznovanja v Sloveniji in po
svetu (30 ur);
Pohodi in ekskurzije (30 ur);
Ročna dela: vezenje, kvačkanje in druge tehnike (30 ur);
Ljudske pesmi (pevski krožek, 30 ur);
Plesni krožek (30 ur);
Šahovski krožek (30 ur).

Informacije: Monika Novšak;
Tel.: 07 48 81 160;
e-pošta: monika.novsak@lukrsko.si

11. ŠOLA ZA STARŠE

8. RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Izvajamo jo v osnovnih šolah občine Krško.
Predavanja so namenjena staršem šolajočih se
otrok in so brezplačna.

Nudimo vam različne računalniške tečaje:
• Računalniška pismenost za odrasle
(60 ur), javnoveljavni začetni program,
• Računalniška in digitalna pismenost za
odrasle (50 ur), nadgradnja osnovnega
tečaja,
• Word,
• Excel,
• PowerPoint.

Osnovne šole na predavanja povabijo starše ob
roditeljskih sestankih ali govorilnih urah.

12. TEČAJI IN DELAVNICE
•
•
•
•
•
•
•

Informacije: Nuška Colarič;
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

Retorika,
Krojenje in šivanje,
Digitalna fotografija,
Kaligrafija,
Pletenje in kvačkanje,
Izdelovanje nakita,
Ličenje,

9. ŠTUDIJSKI KROŽKI
So oblika neformalnega učenja v skupini odraslih s podobnimi interesi. Izbirate lahko med
naslednjimi:
• Živim v Sloveniji,
• Eko izdelki za gospodinjstvo,
• Možgani v dobri formi,
• Lončarstvo,
• Družinsko drevo,
• Prosti čas nekoč in danes.

10. UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

•
•

Namenjena je starejšim, ki želijo ostati aktivni,
se družiti in učiti v tečajih in krožkih.
V ponudbi so:
• Tuji jeziki (40 ur):

•

- Angleščina: Začetno učenje angleščine,
- Osvežimo znanje angleščine,
- Nemščina: začetna ali nadaljevalna,
- Španščina: začetna ali nadaljevalna,
• Računalništvo (20 ur):
- Začetni ali nadaljevalni tečaj,
- Uporaba pametnega telefona,
- Prenos slik na računalnik in obdelava slik.

•

Osebna rast, Učenje je lahko zabavno (30 ur);
Zgodovina umetnosti (30 ur): Impresionizem
– umetniki in glavne značilnosti;
Izrazne možnosti barv v likovnem izrazu (30
ur);
Modeliranje z glino: Kompozicija in emocionalni odnos figure v mali plastiki (30 ur);

Informacije: Andreja Bukovinski Juh;
Tel.: 07 48 81 160, 051 279 631;
e-pošta: andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si

•
•
•
•

Jeans na 101 način,
Nordijska hoja,
Izdelovanje naravne kozmetike,
Zdravilna zelišča.

NOVO!

NLP Praktik z
Janijem Prgičem
Podrobnejše informacije in vsebine programov
si lahko ogledate na naši spletni strani:
www.lukrsko.si.

Študijski krožki se izvajajo po modelu Andragoškega centra Slovenije in so za udeležence
brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Krško.

Informacije in prijave: Nuška Colarič;
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

Sredstva zagotavlja proračun Občine Krško.

Informacije: Nuška Colarič;
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633;
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

13. MESEČNA PREDAVANJA
Vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.00, v
dvorani A Občine Krško organiziramo predavanja z različnih področij (osebnostna
rast, sodobna prehrana, potopisno predavanje, vrtičkarstvo ...).

Informacije: Monika Novšak;
Tel.: 07 48 81 160;
e-pošta: monika.novsak@lukrsko.si

