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Uvodnik
Petra Odar, organizatorka izobraževanj odraslih

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje –
večjezičnost
Večjezičnost je sposobnost ustrezne uporabe različnih jezikov za učinkovito sporazumevanje. Temelji na
sposobnosti razumevanja, izražanja in razlage konceptov, misli, čustev, dejstev in mnenj tako v ustni kot pisni
obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v različnih ustreznih družbenih in kulturnih okoliščinah v skladu z
željami ali potrebami posameznika. Zahteva poznavanje besednjaka in funkcionalno znanje slovnice različnih
jezikov ter ozaveščenost o glavnih vrstah verbalne interakcije in registrov jezika. Pomembni so poznavanje
socialnih dogovorov, kulturni vidik in spremenljivost jezikov.
Bistvene spretnosti za to kompetenco so sposobnost razumevanja govornih sporočil, začenjanja, nadaljevanja in
sklepanja pogovorov ter branja, razumevanja in pisanja besedil na različnih ravneh znanja v različnih jezikih, v
skladu s potrebami posameznika. Posamezniki bi morali biti sposobni ustrezno uporabljati orodja ter se jezikov
formalno, neformalno in priložnostno učiti vse življenje. (Priporočilo sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje - objavljeno v Uradnem listu EU 2018/C 189/01)
Raziskava Eurobarometer 386, ki jo je organizirala Evropska
komisija, je prinesla vpogled v jezikovno kompetenco
Evropejcev.
Ena izmed zanimivih rezultatov raziskave je bila tudi
informacija o deležu ljudi, ki govorijo več jezikov v posamezni
državi. Združitev deležev po državah nam pokaže razvitost
jezikovne kompetence Evropejcev. Slovenija se nahaja na
tretjem mestu s povprečjem 3 jezikov na prebivalca, prehitela
sta jo le Luksemburg (3,6 jezikov) in Nizozemska (3,2 jezika).
Dosegate pri znanju tujih jezikov slovensko povprečje ali ste pod ali nad povprečjem?
Vas zanima, kako razvito imate jezikovno kompetenco?
Oglasite se pri naših svetovalkah in se dogovorite za ugotavljanje in uradno dokumentiranje vaše dosedanje
jezikovne kompetence.
Vrednotenje tujih jezikov
Večjezično kompetenco lahko razvijete tudi v naših jezikovnih tečajih: Več jezikov znaš, več veljaš.
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Ali poznate?
30-urni začetni tečaji tujih jezikov
Maja Celestina, organizatorka izobraževanj odraslih

Bi želeli govoriti v jeziku, ki vam je že od nekdaj všeč? Bi se naučili nov jezik, ker
učenje jezikov bogati, krepi miselno aktivnost in navdušuje?
Si predstavljate, da bi potovali po Španiji in v španščini vprašali domačina, kam zaviti na najboljšo paello? Ali pa
naročili kavo v italijanščini? Na počitku med smučanjem v Avstriji razumeli prav vse, kar ponujajo na jedilnem
listu? Ali pa v spletni trgovini nakupili kar v angleščini?

Vpišite se na 30-urni začetni tečaj
angleščine,
nemščine,
italijanščine
ali španščine.

V sproščenem in prijetnem vzdušju se boste spoznali z jezikom, ki vam je všeč. Naučili se boste sporazumevati
v najpogostejših vsakodnevnih situacijah. Spoznavali boste novo kulturo in običaje. Tako bodo potovanja
postala še bolj brezskrbna, brskanje po internetu pa še bolj enostavno in zabavno. Predvsem pa – začutili boste
zadovoljstvo in ponos, da se lahko tudi sami sporazumevate v tujem jeziku.
Tečaji se pričnejo ob zadostnem številu prijav.
Potekajo:
v majhnih skupinah,
enkrat tedensko po dve izobraževalni uri.
Za več informacij ali prijavo nam pišite na izobrazevanje3@luniverza.si ali nas pokličite na 04 280 48 17.
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Ali poznate?
Možnost sofinanciranja javnoveljavnih programov
izobraževanja
Jasna Omerzu, organizatorka izobraževanj odraslih
ZRSZ s programom sofinanciranja izobraževanja brezposelnih oseb odpira poti do zaposlitve ali poklica.
Kakšen je namen programa?
Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih za:
pridobitev osnovnošolske izobrazbe,
zaključne letnike nižjega poklicnega ali srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja,
priprave in opravljanje zaključnega izpita oziroma priprave in opravljanje poklicne ali splošne mature ter
nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno ali srednje strokovno izobraževanje za deficitarni poklic.
Deficitarni poklici so poklici, pri katerih potrebe delodajalcev presegajo ponudbo iskalcev zaposlitve
(kandidatov) na trgu dela. Srednješolsko izobraževanje za deficitarni poklic pomeni prekvalifikacijo na enako,
višjo ali nižjo raven in lahko traja največ 2 leti. ZRSZ vam omogoči financiranje zadnjih (zaključnih) dveh let
programa, ki pripelje do zaključka programa in pridobitve nove izobrazbe.
Med deficitarnimi poklici je tudi bolničar-negovalec, ki ga lahko pridobite z izobraževanjem na Ljudski univerzi
Kranj.
Kdo se lahko vključi v izobraževanje?
Vključite se, če ste prijavljeni med brezposelnimi, pri tem pa:
nadaljujete programe osnovnih šol oziroma se vanje vključujete ali
zaključujete program v srednješolskem izobraževanju.
Kje dobite več informacij?
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/formalno_izobrazevanje
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Ali poznate?
Poklicna matura
Renata Dobnikar, organizatorka izobraževanj odraslih
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno
izobrazbo na področju programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko
prijavi h kateremkoli roku.
Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis
v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske,
ne pa tudi v univerzitetne.
Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:
uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
opravil mojstrski izpit.
Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v
času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Obrazce za prijavo k poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Opravljanje poklicne mature
Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih
predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem).
Kandidatom, ki so že opravili splošno maturo ali poklicno maturo po drugem izobraževalnem
programu, se splošni predmeti poklicne mature (slovenščina, matematika ali angleščina) lahko
priznajo in opravljajo samo strokovna predmeta.
Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko izjemoma opravljajo:
kandidati brez statusa dijaka – če želi tak kandidat opravljati maturo v dveh delih, mora to
navesti že v prijavi,
kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge in
priloženih dokazil dovoli Državna komisija za poklicno maturo.
Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še
izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Različni univerzitetni programi zahtevajo
takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega
na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.
Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z
gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno
s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju
izpita.
Preverite termine poklicne mature za izobraževalno leto 2021/2022 na naši spletni strani.
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Novice naših projektov
Zimske počitniške aktivnosti
Maja Kern, uni. dipl. soc. delavka
V času zimskih počitnic sta prostore LUK medgeneracijskega centra ponovno napolnila smeh in razigranost
otrok. Na aktivnosti je bilo vključenih 11 otrok - tokrat je bil naš Žiga »blažen med ženami«, saj so bila vključena
samo dekleta.
Počitniški program je bil pester. Otroci so vsako jutro najprej razgibali telo, se igrali razne gibalne in socialne igre,
nato pa so uživali v različnih počitniških aktivnostih. Tekmovali smo v zabavnem poligonu, na kulinarični delavnici
pekli »zabavne sladke popse« in biskvit z rozinami, delali okrasne posode iz odpadnega papirja, v lepem
sončnem vremenu obiskali stadion in Pungert in se naužili svežega zraka, izdelovali pustne maske, imeli filmsko
popoldne, tekmovanje v kvizu. Veliko časa smo preživeli na svežem zraku (igre med dvema ognjema, kisle
kumarice, vroča žoga…), saj je bilo vreme skoraj pomladno in ni bilo ne duha in ne sluha o snegu, ki smo si ga
vsi tako želeli.
Imeli smo se lepo.
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Dobre zgodbe iz projekta Svetovanje za zaposlene
Mojca Rozman, organizatorka izobraževanj odraslih
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja in
vrednotenja znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih
kompetenc.
Projekt traja od leta 2016 in se letos zaključi.
V dobrih zgodbah se predstavijo udeleženka Manca Ribnikar, ki se je vključila v nadaljnje formalno
izobraževanje, udeleženec Jan Modrić, ki se je vključil v pridobivanje NPK Mladinski delavec, in Nadja Gantar direktorica Doma upokojencev Kranj, ki predstavi sodelovanje svetovalcev z organizacijo.
Celotne zgodbe si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/ccWwM4beKVY

Ker me je veselilo delo z otroki,
sem razmišljala o socialni
pedagogiki. Svetovalka me je
povabila naj rešim Hollandov test
in na moje presenečenje se je
pokazalo, da bi bila dobra na treh
drugih področjih.

Manca Ribnikar
Vključil sem se v svetovanje na
Ljudski univerzi Kranj, ker smo šli
skozi ves postopek, kaj pomeni,
kateri so dokumenti, ki jih moram
dati zraven... Za svetovanje sem se
odločil predvsem zato, ker nisem
hotel izgubljati preveč časa.

Jan Modrić

Imamo tudi izkušnjo, da je naša
sodelavka v tajništvu na predlog
Ljudske univerze Kranj uspešno
zaključila usposabljanje
organizator poslovanja, z velikim
zadovoljstvom, sedaj bo lahko tudi
napredovala na delovnem mestu.

Nadja Gantar
direktorica DU Kranj

MAR. 2022, ŠTEVILKA 3

8

V tem mesecu se nam lahko
pridružite
Jasna Omerzu, organizatorka izobraževanj odraslih

LUK-mobil
V Svetovalnem središču Kranj smo se odločili, da možnost brezplačne svetovalne podpore približamo
občanom in jo ponudimo v bližini njihovega prebivališča v različnih krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
Krajevne skupnosti bomo obiskali z mobilno svetovalno enoto z našim LUK-mobilom. Da pa bo dogodek bolj
pester, bomo imeli s seboj kolo sreče in zanimive nagrade.
Obiščite našo mobilno svetovalno enoto v KS Britof, 25. 3., med 10.00 in 11.00. Pomagali vam bomo poiskati
odgovore na vprašanja v zvezi z izobraževanjem: za delo, osebni razvoj ali prosti čas.
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Svetovalni kotiček
Mojca Rozman, organizatorka izobraževanja odraslih

Z novimi znanji bodite korak pred drugimi, ko se
pojavi nova karierna priložnost.
Izkušene svetovalke vam lahko brezplačno pomagajo:
pri pregledu znanj in spretnosti, ki jih že imate,
pri načrtovanju vaše osebne in karierne poti,
pri iskanju primernih izobraževanj za poklicni in osebni razvoj.

»Rada bi zamenjala

»Mogoče bi lahko

poklic, ampak si ne

tvoj hobi –

predstavljam, da bi

aromaterapija,

spet hodila v šolo.«

postal tudi tvoj
poklic«

»To bi bilo sanjsko.
Potem bi res z veseljem
hodila v službo.
Ampak, nimam potrdila
o mojih znanjih.«

»Pokliči svetovalko
na Ljudsko univerzo
Kranj, da ti svetuje,
kako pridobiti NPK
certifikat za
Aromaterpevtko.«
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Vabimo vas na
POGOVOR O VAŠI NADALJNJI IZOBRAŽEVALNI POTI
Brezplačno svetujemo vsem, ki razmišljate o dokončanju izobraževanja, njegovem nadaljevanju ali
prekvalifikaciji.
Razlogi, ki vas prepričajo:
pri nas dobite vse na enem mestu,
uvodni pogovor s svetovalko za spoznavanje vaših potreb, želja in možnosti,
pregled do zdaj usvojenih izobraževalnih ciljev,
pregled izobraževalne ponudbe v Sloveniji in tujini,
nudimo pomoč pri iskanju virov financiranja izobraževanja,
individualni načrt nadaljnjih korakov za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ciljev,
spodbujanje na vaši poti.
Naši svetovalci - strokovni delavci so izkušeni, empatični in pozitivno naravnani. Svetujejo vam strokovno in
objektivno ter vas motivirajo na poti do vaših ciljev.
REZULTAT:
ZAVEDANJE VAŠIH ŽELJA, SAMOZAVESTNO SPREJEMANJE POTREBNIH POTEZ IN NAČRT
IZOBRAŽEVANJA
Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje priložnostno in neformalno pridobljenih znanj poteka v prostorih Ljudske
univerze Kranj, LUK – medgeneracijskega centra, v občinah Preddvor, Šenčur in Naklo. Po dogovoru pridemo
tudi v vašo organizacijo. V trenutnih razmerah pa nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti, telefonu ali na
daljavo preko računalnika.
Pokličite nas ali se osebno oglasite na Ljudski univerzi Kranj, da skupaj poiščemo za vas najprimernejšo rešitev.
Odlašanje ne prinaša rezultatov. Odločite se zdaj in naredite prvi korak. Na poti ne boste sami. Pokličite in se
dogovorite za brezplačno in neobvezno individualno svetovanje:
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Jezikovni kotiček
Petra Odar, organizatorka izobraževanja odraslih

Dvojina
Dvojina je bila prisotna v indoevropskem prajeziku in poznali so jo številni stari
indoevropski jeziki, npr. sanskrt, avestijščina, stara grščina, in stara cerkvena
slovanščina.
Med germanskimi jeziki je gotščina poznala osebne zaimke in glagolske končnice za
1. in 2. osebo dvojine, stara angleščina in stara nordijščina pa zgolj osebne zaimke za
1. in 2. osebo.
Med slovanskimi jeziki so dvojino danes v celoti ohranile samo še slovenščina,
hrvaščina (narečje čakavščina) in obe lužiški srbščini.

Kotiček za umovadbo
Mojca Rozman, organizatorka izobraževanj odraslih
V liku se skriva 15 imen. Napisana so v štirih smereh: z leve na desno, z desne na levo, od zgoraj navzdol in od
spodaj navzgor. Med seboj se tudi križajo. Ko najdete in prečrtate vsa imena, vam ostane pet polj. Črke na njih
preberite vodoravno; tako dobite še eno ime. Katero?
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Sprostitveni kotiček
20 stvari, za katere pozabimo reči HVALA
Mira Grabanica, medkulturna mediatorka
(Vir: Sensa.metropolitan.si)

Nihče nima vsega. A za tisto, kar imamo, moramo biti hvaležni. To sicer vemo. A na to tudi običajno pozabimo.
Zato sledi opomnik.
Poglejmo si nekaj primerov, za katere se običajno pozabimo zahvaliti:
1. Hvala za življenjska spoznanja.
2. Hvala za nepričakovane življenjske preusmeritve.
3. Hvala, da lahko spoznam resnico.
4. Hvala za težke čase, ki so me naučili pomembnih lekcij, ki se jih na drug način ne bi naučil.
5. Hvala za izzive, ki se pojavljajo z razlogom, da spet najdem sebe.
6. Hvala za pogum, da grem vedno naprej.
7. Hvala za moč, da se vedno znova lahko nasmejim.
8. Hvala za vsak nov začetek.
9. Hvala za vse možnosti, ki jih imam na voljo vsak dan.
10. Hvala za možnost, da lahko rastem.
11. Hvala, da kljub strahu, ne obupam.
12. Hvala za mojo notranjo veličino, ki ne bo nikoli izginila.
13. Hvala za tiste goreče želje v meni, tiste iskre, ki me spodbujajo k delovanju.
14. Hvala za mojo intuicijo in občutljivost, s katero prepoznavam modrost.
15. Hvala za moje talente in ustvarjalnost, da sem lahko umetnik na svoj unikaten način.
16. Hvala za mojo ranljivost, ki mi omogoča, da čutim vse, kar sestavlja življenje - dobra in slaba čustva.
17. Hvala za vas čustva, ki mi omogočajo, da lahko raziskujem mogočen svet emocij, ta svet, ki je neviden in
nedotakljiv, pa tako močan in dragocen.
18. Hvala za glas, s katerim se lahko izrazim.
19. Hvala za vse ljudi, ki sem jih kdaj spoznal in se od njih nekaj naučil.
20. Hvala za vse iskrene ljudi, ki si resnično želijo, da sem del njihovega življenja.

MAR. 2022, ŠTEVILKA 3

14

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest, samostojnost
Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase.
splošni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine
30 - urni začetni tečaji tujih jezikov; konverzacijski tečaji; individualni tečaji; javni nastop v tujem jeziku;
individualni tečaj poslovne angleščine +; Poslovna korespondenca - pisna komunikacija; stopenjsko
preverjanje znanja tujih jezikov;
izpiti iz slovenščine na osnovni ravni; priprave na izpit slovenščine; vikend tečaj slovenščine;
ZIP - začetna integracija priseljencev.

Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja
Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija): Socialni oskrbovalec na
domu; Računovodja; Knjigovodja; Vodja projekta; Pomočnik kuharja; Organizator poslovanja;
Mladinski delavec; Aromaterapevt; Medkulturni mediator; Skupnostni tolmač za albanski jezik.

Univerza za starejše
Dobro počutje:
Latino plesi za posameznike
Samomasaža za dobro počutje
Digitalne vsebine
Začetni tečaj fotografije
Jezikovni tečaji
30 - urni začetni tečaji tujih jezikov; Individualni tečaji po meri
Ustvarjalnost
Keramika in uporabno lončarstvo
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Delavnice za posameznike in podjetja
Dobro počutje:
Latino plesi za posameznike
Ustvarjalnost
Keramika in uporabno lončarstvo
Digitalne vsebine:
Računalniško in digitalno opismenjevanje
Digitalna fotografija
Excel za začetnike in zahtevne uporabnike
Word za začetnike in zahtevne uporabnike
Individualni računalniški tečaji
Ključne kompetence za uspeh na delovnem mestu
Učinkovita pisna komunikacija
Javni nastop/retorika
Desetprstno slepo tipkanje - osnovni tečaj

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih:
S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za
delo, osebni razvoj ali prosti čas. V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:
odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
iskanju primerne Nacionalne poklicne kvalifikacije,
iskanju virov sofinanciranja izobraževanja,
izpolnjevanju vlog v zvezi z izobraževanjem,
uporabi tehnologije za učenje na daljavo,
odločanju za karierne spremembe,
izdelavi portfolija in EUROPASS dokumentov s katerimi se lahko predstavite po vsej Evropi,
ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem
izobraževanju ter pri priložnostnem učenju,
samostojnem učenju.
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