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SVETOVALNA IN STROKOVNA PODPORA
V IZREDNEM
POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
Na Zasavski ljudski univerzi zagotavljamo udeležencem izrednega izobraževanja odraslih
številne oblike podpore in pomoči pred, med in po zaključenem izobraževanju.
Na sedežu zavoda v Trbovljah in enoti v Zagorju deluje Svetovalno središče Zasavje, ki nudi
informiranje in svetovanje v zvezi z izobraževanjem, možnost izdelave osebnega
izobraževalnega načrta, svetovanje o tehnikah in metodah učenja. Svetovalno središče
pomaga udeležencem pri zbiranju dokazil, vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in
izdelavi mape učnih dosežkov.
Zaposlena imamo dva mentorja učne pomoči za izvajanje individualne pomoči pri učenju
matematike, fizike, nemščine in angleščine. Na dislokaciji v Zagorju deluje tudi Središče za
samostojno učenje s priročno knjižnico, v kateri so na voljo gradiva udeležencem
posameznih izobraževalnih programov. Prav tako imajo možnost uporabe računalnika,
računalniških programov in interneta.
Udeležencem izrednega izobraževanja smo dostopni v času uradnih ur v Trbovljah in Zagorju,
po potrebi pa tudi izven njih. Informacije in obvestila posreduje organizator izobraževanja
odraslih, dostopna pa so na oglasni deski tajništva ZLU in spletni strani www.zlu.si, rubrika eindeks.
Udeleženci imajo možnost stika in konzultacij s predavatelji v okviru organiziranih predavanj
oz. drugih dogovorjenih srečanj. Predavatelji pripravijo tudi interna učna gradiva, učne liste,
izročke, nabor izpitnih vprašanj, poskusne teste in priprave na preverjanje znanja, kar
omogoča udeležencem dobro pripravo na izpit, tudi če se ne udeležujejo organiziranih
predavanj in se le samoizobražujejo.
Enkrat letno izvajamo priprave na poklicno maturo in zaključni izpit.
Udeležencem pomagamo pri izdelavi ZBIRNE MAPE ali E-PORFOLIJA
Način življenja in dela narekujeta, da se učimo vse življenje na različne načine in v različnih
situacijah. Tako imenovana neformalna znanja, ki jih posameznik pridobi ob različnih
priložnostih izven šole, postajajo čedalje bolj pomembna in iskana, zato je dobro, da jih
ustrezno dokumentiramo in shranjujemo.

E-portfolijo omogoča shranjevanje in urejanje dokazil o pridobljeni izobrazbi, neformalnih
znanjih, delovnih izkušnjah, poklicnih kompetencah ter ostalih dosežkih.
E-porfolijo je brezplačna spletna aplikacija, ki jo najdete na http://vpnz.acs.si/portfolijo/, je
v slovenskem jeziku, za dostop in uporabo se je potrebno le registrirati. Ko se registrirate in
pod geslom odprete svoj profil lahko vpisujete svoje podatke, naložite skenirana dokazila,
slike, dosežke. Aplikacija omogoča izdelavo evropskega življenjepisa. Kdor želi lahko svoj eporfolijo deli tudi s prijatelji oz. potencialnimi delodajalci.
Zakaj je portfolijo uporaben? Kandidatom olajša nadaljnje vključevanje v formalno
izobraževanje, pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pomaga pri razvoju poklicne
kariere in iskanju službe in ne nazadnje pripomore k lažjemu sprejemanju odločitev na vseh
življenjskih področjih, npr. za osebno rast (dvig samozavesti, dvig motivacije za izobraževanje
in delo ...).

Dodatne informacije tudi na spletnih portalih: npr. www.mojaizbira.si/
in http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
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