01 NEFORMALNI PROGRAMI
Namen programov je povečati vključenost
brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati
kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na
trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

ZAKAJ?
Cilj programa je izboljšati temeljne kompetence
sporazumevanja v tujih jezikih ter digitalne
pismenosti brezposelnih s pomočjo brezplačnih
usposabljanj.

KDO SE LAHKO VKLJUČI?
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so
prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih
pristojna območna služba napoti na
izobraževanje po programih.
Kaj so ključne kompetence?
Kompetence so znanja, spretnosti in veščine, del
kompetence pa predstavljajo tudi osebnostne
lastnosti, vrednote, motivacija, samopodoba,
čustva, vzorci razmišljanja ipd.
uspešno delovanje na določenem poklicnem
področju.

02 VRSTE BREZPLAČNIH PROGRAMOV
Neformalni jezikovni programi obsegu 60 ur:
Jezikovni programi so usklajeni z lestvico CEFR, ki je
uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

ANGLEŠČINA:
 angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2
(vmesna raven),
 angleščina tečaj na ravni B1
(sporazumevalna raven),
 angleščina tečaj na ravni B2 (višja raven).
NEMŠČINA:
 začetni tečaj nemščine A1 (preživetvena
raven),
 tečaj nemščine A2 (vmesna raven),
 tečaj nemščine B1 (sporazumevalna raven).
RAČUNALNIŠTVO:
 Program RPO (Računalniška pismenost za
odrasle) v obsegu 60 ur
 WORD osnovni, 30 ur
 WORD nadaljevalni, 30 ur
 EXCEL osnovni, 30 ur
 EXCEL nadaljevalni, 30 ur
ZUP
 Program priprave na strokovni izpit iz
upravnega postopka, 25 ur
 Izpit iz ZUP-a na Upravni akademiji Ljubljana
Izvajalca: Zasavska ljudska univerza
Izobraževalni center Geoss d.o.o Litija

03 KAJ BOSTE PRIDOBILI




aktualna, uporabna znanja, spretnosti in
veščine iz različnih področjih
samozavest, nova poznanstva
potrdilo o usposabljanju s popisom
pridobljenih kompetenc

04 FINANCIRANJE PROGRAMOV

05 Partnerji v projektu

zlu Zasavska ljudska univerza

Konzorcij partnerjev: ZLU kot prijavitelj in
koordinator, partner v projektu je
Izobraževalni center Geoss, d. o. o., Litija.
SEDEŽ

Trg svobode 11 a
1420 TRBOVLJE
Tel. št.: + 386 (0)3 56 31 190
Faks: + 386 (0)3 56 31 192
ENOTA

Grajska 2
1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel. št.: + 386 (0)3 56 55 120

info@zlu.si
www.zlu.si

Informacije:
ANJA LENART
Tel. št.: 03 56 55 120
E-pošta: anja.lenart @zlu.si

INFORMACIJE
o programih dobite na
Zasavski ljudski univerzi,
vsak delovni dan od 8.00
do 15.30, ob petkih do
13.00

NEFORMALNI PROGRAMI
ZA BREZPOSELNE V LETU
2017
BREZPLAČNI
programi:
ANGLEŠČINE,
NEMŠČINE
RAČUNALNIŠTVA
PRIPRAVE NA ZUP
trajanje
1. 5. do 31. 10. 2017

