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Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 
prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. 
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

 
 
 
 
 

NOVE PRILOŽNOSTI ZA NOVA ZNANJA 

 

V letih 2017 in 2018 bomo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer v sklopu projekta Pridobivanje 

kompetenc 2016–2019 izvajali naslednje brezplačne programe za zaposlene osebe, starejše od 45 

let, ki imajo zaključeno manj kot 5. stopnjo izobrazbe (triletna poklicna šola ali manj): 

 

Učenje tujih jezikov, 50 ur. 

Splošni začetni tečaji angleščine ali nemščine. 

Kombinirani tečaj angleščine in nemščine (učenje komunikacije v vsakodnevnih situacijah).  

Specifični tečaji angleščine in nemščine, prilagojeni vsebinam dela in stroke. 

Pridobivanje komunikacijskih veščin, 50 ur. 

Temeljni cilj programa je, da se zaposleni usposobijo za uspešno in učinkovito komunikacijo s 
sodelavci ter znajo ustrezno predstaviti svoje delo in delo podjetja strankam (teme: osnove 
komunikacije, medsebojni odnosi, stres in komunikacija, reševanje konfliktov, poslovni bonton,…). 
 

Spoznavanje zdravega življenjskega sloga, 50 ur. 

Zdrav življenjski slog izrazito vpliva na zdravje v vseh življenjskih obdobjih in je pomemben za 
ohranjanje kondicije posameznika. V podjetjih se program lahko izvaja v sklopu promocije zdravja 
na delovnem mestu (teme: gibanje, zdrava prehrana, preventiva,…). 
 

Ozaveščanje o energetski učinkovitosti in trajnostno naravnanem bivanju, 50 ur. 

Opolnomočenje in ozaveščanje za učinkovito ravnanje in upravljanje z energijo ter okoljem, doma in 

na delovnem mestu (teme: varčnost doma, nepovratna sredstva, EKO sklad). 

Računalniška pismenost za odrasle RPO, 60 ur. 

Začetni tečaj računalniške pismenosti (teme: delo s podatki, urejanje in oblikovanje besedil in tabel, 

tiskanje, osnove interneta in elektronske pošte). Program je javnoveljaven, kar pomeni, da udeleženci 

lahko pridobijo javnoveljavno listino. 

Programi za izboljševanje splošne računalniške in digitalne  pismenosti, 50 ur. 

Nadaljevalni tečaj računalniške in digitalne pismenosti (teme: osnove dela v okolju Windows, e- pošta, 

e-zdravje, e-pravo, e-finance, e-zavarovanje, e-izobraževanje,  digitalna fotografija, spletna omrežja in 

njihova varnost, dropbox, mobiteli, androidi …). Vsebine tečaja lahko prilagodimo potrebam 

zaposlenih in podjetja. 
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Programi priprav pridobivanja poklicne kvalifikacije, 20 ur. 

So programi za pripravo udeležencev na uspešno potrjevanje – certificiranje njihovega znanja za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za čistica/čistilko prostorov,  

izdelovalca/izdelovalko kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način, 

zeliščarja/zeliščarko, čebelarja/čebelarko. S tem posameznik pridobi javnoveljavno listino, ki 

delodajalcem dokazuje njegovo usposobljenost za opravljanje poklica ali določenih del v okviru poklica 

na določeni ravni zahtevnosti oziroma dokazuje določena znanja in spretnosti, ki jih ima posameznik. 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost UŽU, 120 ur. 

Most do izobrazbe (UŽU MI)  

Je program, kjer s kombiniranjem različnih vsebin (računalništvo, jezik, komunikacija, zdrav življenjski 

slog, poklicna znanja ipd.) udeleženci pridobivajo in nadgrajujejo svoja znanja, potrebna za uspešno 

delo ter kakovostno življenje.  

Izzivi podeželja (UŽU IP) 

Temeljni cilj programa je obnovitev in pridobitev temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo in 

prepoznavanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju. Udeleženci bodo dopolnili svoje temeljno 

znanje in splošno poučenost (teme: računalništvo, podjetništvo, socialni odnosi, reševanje sporov, 

pravice in obveznosti posameznika, vključevanje v skupnost …). 

UŽU programi so javnoveljavni, kar pomeni, da udeleženci na koncu pridobijo javnoveljavno listino. 

  

Programi se bodo izvajali v dopoldanskem, popoldanskem oz. večernem času, 1-krat do 2-krat 

tedensko oz. po dogovoru. Podrobnejše informacije o posameznih programih, vsebinah, organizaciji 

in vsem, kar vas morda še zanima, smo vam z veseljem pripravljeni posredovati. 

 

Ljutomer, september 2017 

 Nina Pečnik, 

organizatorka izobraževanja odraslih 

 
nina.pecnik@gfml.si 

T 02 58 58 710  
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