NAJ ZNANJE
RASTE!

DOBRODOŠLI PRI NAS!
Ljudska univerza Postojna je sodobno izobraževalno,
svetovalno in informacijsko središče, ki vsem, zlasti pa
prikrajšanim skupinam odraslih, nudi možnosti za osebni in
karierni razvoj. Deluje v Primorsko-notranjski regiji in združuje
moč tradicije, strokovnosti in inovativnih andragoških
pristopov. Pozna izzive v lokalnem okolju in se nanje odziva
v sodelovanju z lokalnimi odločevalci in partnerskimi
organizacijami. Z izobraževalno-svetovalno ponudbo za
podjetja spodbuja razvoj zaposlenih in s tem odgovarja na
lokalne potrebe gospodarstva učeče se družbe 21. stoletja.
V letošnjem letu zaposleni na Ljudski univerzi Postojna
praznujemo 60. letnico delovanja naše organizacije. Ponosni
smo na svoje dosežke, učinke in vezi, ki jih spletamo v
skupnosti. V veselje nam je delati v dobro ljudi in spodbujati
k trajnostnemu razvoju. Ob tem se zahvaljujemo vsem
predhodnikom, ki so s smelimi koraki začrtali potek
izobraževanja odraslih v naši regiji in sledili skupnemu
poslanstvu, kljub mnogim preprekam in napetostim.
Skupaj smo prišli do tu, kjer smo danes – skrb za znanje
in razvoj kompetenc nam je skozi desetletja zaupalo že
preko 240.000 posameznikov. Ste sami že med njimi?

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Nikoli ni prepozno

Program osnovne šole za odrasle je namenjen vsem, ki iz
različnih vzrokov niste končali redne osnovne šole. Prilagojen
je tako, da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo
dva razreda. Izobraževanje je za udeležence brezplačno. Vpis
poteka v mesecu septembru in februarju.

NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE (NPK)
Najhitrejša pot do poklica

Certifikat NPK je javna listina, ki dokazuje vašo usposobljenost
za opravljanje določenega poklica. Pridobitev NPK je primerna
za tiste, ki imate na nekem poklicnem področju izkušnje, jih
želite uradno dokazati in pridobiti nov poklic. V Sloveniji
je na voljo okoli 200 NPK. Ljudska univerza Postojna nudi
brezplačno svetovanje za pridobitev in je izvajalka priprav ter
postopkov preverjanja in potrjevanja NPK za poklice:
• socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu
• računovodja/računovodkinja za manjše
   družbe, samostojne podjetnike in zavode

SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Govorim slovensko!

Da bi se lažje in bolje znašli v novem okolju, nudimo
priseljencem, ki želijo pridobiti osnove slovenščine ali izpiliti
svoje znanje, tečaj slovenščine. V sodelovanju z Izpitnim
centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik
izvajamo izpite iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni.
Namenjeni so vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o
znanju slovenščine (tudi za pridobitev državljanstva). Pred
izpiti organiziramo krajše priprave na opravljanje izpita.

TEČAJI IN DELAVNICE ZA
PROSTI ČAS
Učimo se, ustvarjamo in se zabavamo

Tistim, ki želite svoj prosti čas ob prijetnem druženju pretvoriti
v novo znanje, nudimo:
• tečaj šivanja in krojenja – »Šivam in uživam«
• cvetličarske delavnice – »Bodimo v cvetju«
• delavnice z eteričnimi olji –
   »Čarovnije aromaterapije«
• različne ustvarjalne in tematske delavnice–
  »Kreativnice«

OPISMENJEVANJE V
SLOVENŠČINI
Cilj programa Opismenjevanje v slovenščini za odrasle
govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike –
prosilce za mednarodno zaščito) je opismeniti mladoletnike,
da se bodo lahko pripravili in uspešneje vključili v osnovno
šolo za odrasle. Pri tem izhajamo iz njihovih izobraževalnih
potreb (branje, pisanje v slovenščini, štetje in računanje ter
obvladovanje opravil, povezanih z denarjem).
Program traja 300 ur in je financiran s strani Urada vlade RS za
oskrbo in integracijo migrantov.

VEČGENERACIJSKI CENTER
Točka moči

VGC predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju,
njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne
mreže v vseh življenjskih obdobjih. Dejavnosti VGC so
preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju
ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa
v socialno izključenost. Poudarek dajemo socialnemu
vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in
medgeneracijskemu povezovanju. Vključitev uporabnikov je
prostovoljna in brezplačna.

PUM-O

Projektno učenje mlajših odraslih
Program z interesnimi dejavnostmi, individualnimi in
skupinskimi projekti omogoča razvijanje poklicne identitete,
vključevanje v izobraževanje, pridobitev manjkajočih
kompetenc in izkušenj za vstop na trg dela. Ciljna skupina so
mladi, stari od 15 do 26 let, ki niso zaposleni. Program poteka
celo leto, posameznik je vanj vključen predvidoma za obdobje
10 mesecev.

IZOBRAŽEVANJE O
SONARAVNI ŽIVINOREJI
IN OKOLJU
Z namenom, da bi povečali kompetence in znanja na kmetijah,
predvsem pa okrepili zavedanje javnosti o vrednosti hrane
in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja, v
partnerstvu izvajamo dvoletni projekt, usmerjen v področje
sonaravne živinoreje in okolje. V okviru projekta bo, za
strokovno in zainteresirano javnost, izvedenih več sklopov
strokovnih izobraževanj, prikazi dobrih praks in dnevi
odprtih vrat na kmetijah. Velik poudarek bo namenjen
izobraževanju ciljnih skupin, ki jih sicer v izobraževanja o
okolju in hrani težje pritegnemo. Na kmetijah bomo izvajali
predstavitvene dneve za osnovnošolce in ranljive skupine.

SVETOVALNA PODPORA - ISIO
Z nasvetom do pravega znanja

V Središču za informiranje in svetovanje v izobraževanju
odraslih (ISIO) nudimo brezplačno strokovno pomoč glede
vprašanj o formalnem ali neformalnem izobraževanju odraslih
(pred vključitvijo, med izobraževanjem ali po zaključku).
Svetujemo glede izobraževalno - poklicnih možnosti, razvoja
kariere in rešujemo učne težave.

KORAK

Razvoj kadrov po meri podjetij
KORAK ponuja enotno ponudbo programov izobraževanja
in usposabljanja ter storitev za razvoj kadrov v podjetjih.
Združuje 16 ljudskih univerz iz vse Slovenije. Podjetjem
nudimo celovito podporo pri izdelavi strategije razvoja
kadrov, načrtovanju in izvajanju ukrepov, ki iz nje izhajajo. Za
podjetja izvajamo kakovostna usposabljanja in izobraževanja
s preverjenimi strokovnjaki.

UČNA POMOČ
Skupaj gre lažje

Brezplačna učna pomoč je namenjena vsem odraslim, ki
potrebujejo pomoč ali spodbudo pri učenju. Udeležencem
nudimo dodatno razlago učne snovi pri različnih predmetih,
motivacijo za učenje in učinkovito načrtovanje učnih
obveznosti.

SREDIŠČE ZA
SAMOSTOJNO UČENJE
V lastnem ritmu in režiji

Središče za samostojno učenje ponuja udeležencem v
izobraževanju in vsem, ki se želite učiti na drugačen način,
možnost samostojnega učenja s pomočjo mentorja in
uporabe IKT gradiv. Brezplačno lahko dostopate do interneta
in e-pošte, se učite tujih jezikov, pišete seminarske naloge in
ponudbe za delo.

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
Učenje je lahko zabavno

Kot območni koordinator raznolikih oblik pridobivanja
znanja v sodelovanju z lokalnimi izobraževalnokulturnimi
organizacijami in društvi že desetletja sodelujemo na
vseslovenskem festivalu vseživljenjskega učenja v mesecu
maju. Barvitost prijetnih učnih izkušenj v zadnjih letih
nadgrajujemo s Parado učenja v mestnem parku.

NAJEM UČILNIC
Pri nas je možen najem opremljenih učilnic za izvajanje
različnih učnih vsebin.

PROGRAMI ZA BREZPOSELNE
Z novim znanjem do zaposlitve

Pristojna ministrstva skozi šolsko leto sofinancirajo različne
izobraževalne programe za brezposelne osebe (usposabljanja
za NPK, tečaji tujih jezikov in uporabe računalnika ipd.). V
različnih obdobjih so na voljo različne vsebine. Zainteresirani
se lahko oglasijo pri svojem svetovalcu na Zavodu RS za
zaposlovanje in preverijo možnosti za vključitev.

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Znanje iz domačih logov

Študijski krožki predstavljajo poseben format učenja, ki
ustvarja pomembno vez med ljudmi in prostorom njihovega
bivanja, dela ali udejstvovanja. Vse bolj prehajajo iz oblike,
namenjene osebnemu razvoju, v tisto, kar prispeva k razvoju
kraja. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se na
osnovi skupnih interesov zbirajo, učijo in družijo radovedni.
Udeležba je brezplačna.

UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Učimo se vse življenje

Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena
izobraževanju in dejavnemu razvoju starejših. V njene
dejavnosti vabimo upokojence, starejše brezposelne in
zaposlene, ki se pripravljajo na upokojitev. Člani univerze se
izobražujejo na predavanjih, strokovnih delavnicah in učnih
krožkih, kar pomeni, da so, poleg mentorja, tudi člani sami –
s svojimi izkušnjami, odkrivanjem, znanjem in kulturo – vir
učenja v skupini in skupnosti.

SVETOVANJE 2016-2022 v
Primorsko-notranjski regiji
Vseživljenska zaposljivost in karierni razvoj

Brezplačna svetovalna podpora je namenjena vsem
zaposlenim, zlasti starejšim in manj izobraženim, ki so ob
nenadni izgubi delovnega mesta najbolj ranljivi. S preventivnim
svetovalnim programom zato skrbimo, da posamezniki dovolj
zgodaj poskrbijo za ustrezno prepoznavanje, ovrednotenje,
potrjevanje in posodabljanje temeljnih znanj in kompetenc,
kar pripomore k ohranitvi njihove konkurenčnosti na trgu
dela. Dejavnost je namenjena tudi delodajalcem in sicer kot
oblika podpore pri analizi potreb po razvoju kadrov in s tem
po izobraževanju zaposlenih.

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN
POKLICNIH KOMPETENC
Brezplačni tečaji in usposabljanja

Na voljo so programi s področja računalništva, tujih jezikov,
slovenščine kot drugega tujega jezika, splošnih znanj in
priprave na različne izpite (izpit iz slovenščine za tujce,
za računalniško spričevalo ECDL, izpiti iz tujih jezikov,
preverjanje in potrjevanje NPK)… Prednost pri vključitvi imajo
starejši od 45 let (razen dijakov, študentov in upokojencev) in
zaključeno manj kot 4-letno srednjo šolo.

NAŠE POSLANSTVO
Ljudska univerza Postojna zagotavlja vsem odraslim v
Primorsko-notranjski regiji dostop do znanja in učinkovito
podporo na njihovi učni in karierni poti ter pri osebnostni
rasti. V svojem okolju širi koncept kakovostnega
vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja
in medkulturnega sodelovanja. Z dostopnostjo storitev
si prizadeva za opolnomočenje posameznikov in podjetij
pri doseganju njihove odličnosti. S tvornim sodelovanjem
prispeva k boljši kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

Ljudska univerza Postojna
Ljubljanska cesta 2
6230 Postojna
T +386 (5) 721 12 80
M +386 (0) 41 383 940
E lu-postojna@zavod-znanje.si
W www.lu-postojna.si
Uradne ure:
Ponedeljek - Petek
8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.00
Podrobnejše informacije o
posameznih programih najdete
na naši spletni strani.

