IZOBRAŽEVANJA

in
druge
dejavnosti

Naj teče učenje
skozi življenje.
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Šolski programi

Osnovna šola za odrasle

Pogoj za vključitev v program je končanih pet razredov
osemletne osnovne šole oz. šest razredov devetletne
osnovne šole.

Srednje poklicno izobraževanje

→ ADMINISTRATOR
→ RAČUNALNIKAR
→ TRGOVEC
→ IZDELOVALEC OBLAČIL (NOVO)
Pogoj za vpis je uspešno zaključena osnovna šola ali nižja
poklicna šola oz. enakovredno izobraževanje po prejšnjih
predpisih.

Srednje strokovno izobraževanje

→ GASTRONOMIJA IN TURIZEM
→ PREDŠOLSKA VZGOJA
→ EKONOMSKI TEHNIK
V srednje strokovno izobraževanje se lahko vpišete z
uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo
ali že končano srednjo poklicno šolo.

Poklicni tečaj

→ EKONOMSKI TEHNIK
→ GASTRONOMIJA IN TURIZEM
→ PREDŠOLSKA VZGOJA
V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili
4. letnik gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega
izobraževanja ali pa so končali program poklicnotehniškega izobraževanja.
Kontakt: Kristina Navotnik
 070 165 190,  kristina.navotnik@mocis.si

Informativni dan: 16. 9. 2020 Vpis je možen vso leto
oziroma do zapolnitve odobrenih vpisnih mest s
strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
Z vpisom v srednješolske programe
si pridobite status udeleženca
izobraževanja odraslih.

Jezikovno izobraževanje

Tečaji tujih jezikov
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→ Angleščina
→ Nemščina
→ Italijanščina
→ Španščina
→ Francoščina
→ Ruščina
Tečaji potekajo skupinsko ali individualno, trajajo 40 ali 80
ur oz. po dogovoru. Možni so tudi individualni tečaji. Vsebine tečajev se prilagajajo predznanju in potrebam udeležencev. Pred samim vpisom v tečaj nudimo brezplačno
testiranje, s katerim kandidate uvrstimo v ustrezno raven.
Kontakt: Sabina Zorjan
 070 669 025,  sabina.zorjan@mocis.si

Slovenščina za priseljence

→ Slovenščina kot drugi in tuji jezik
→ Začetna integracija priseljencev (za državljane tretjih držav)
→ Priprave na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni
Kontakt: Urška Novak Lešnik
 040 164 612,  urska.novak@mocis.si
Program Začetna integracija priseljencev delno financira
Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in
Ministrstvo za notranje zadeve.

Splošno izobraževanje

Tečaji računalništva
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→ Uporaba pametnih telefonov
→ Uporaba Google aplikacij za skupno urejanje
dokumentov v pisarni
→ Moji prvi koraki z računalnikom
→ Računalnik in internet za starejše 50+
→ MS Word – osnovni
→ MS Word – nadaljevalni
→ MS PowerPoint
→ MS Excel – osnovni
→ MS Excel – nadaljevalni
Tečaji potekajo skupinsko ali individualno, trajajo od 12
do 30 ur oz. po dogovoru. Možni so tudi individualni tečaji.
Vsebine tečajev se prilagajajo predznanju in potrebam
udeležencev.
Kontakt: Anja Friškovec
 070 627 570,  anja.friskovec@mocis.si

Usposabljanja za podjetja

→ Poslovni bonton in poslovna komunikacija
→ Organizacija časa in dela
→ Motivacija in pozitivna samopodoba
→ Komunikacija in reševanje konfliktov
→ Mediacija za podjetja in družinska mediacija
→ Usposabljanje za mediatorje
→ Veščine javnega nastopanja
→ Vodenje in timsko delo
→ Letni razgovori
→ Higiena živil v sistemu HACCP
→ Zdravje na delovnem mestu
→ Tečaj za voznike viličarjev
Možna so tudi druga izobraževanja po naročilu podjetja.
Kontakt: Janja Bartelj
 070 601 765,  janja.bartelj@mocis.si

Predavanja in tečaji za prosti čas

→
→
→
→
→
→
→

Fotografija
Ustvarjalne delavnice
Šivanje in krojenje
Delavnice kuhanja in peke
Delavnice za zdrav način življenja in ohranjanja narave
Domača oskrba svojca
Predavanja s področja osebnostnega razvoja, vzgoje
otrok idr.

Kontakt: Petja Balažič
 070 195 099,  petja.balazic@mocis.si

Nacionalne poklicne
kvalifikacije
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Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana
usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na
podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
Možni so vpisi v naslednje programe priprav:
→ Hišnik
→ Knjigovodja
→ Računovodja
→ Socialni oskrbovalec na domu
→ Izdelovalec spletnih strani
Kontakt: Urška Novak Lešnik
 040 164 612,  urska.novak@mocis.si

Projektno učenje
mlajših odraslih (PUM–O)
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Brezplačen program druženja
in učenja od 15. do dopolnjenega
26. leta starosti

Kdo se lahko vključi?
• Brezposelni mlajši odrasli do 26 let.
• Dijaki, ki ste še vključeni v redno izobraževanje in vam
preti nevarnost osipa – izpisa.
• Dijaki, ki ste vključeni v redno izobraževanje in
potrebujete učno pomoč.
• Udeleženci izobraževanja odraslih, ki potrebujete
učno pomoč.
Trajanje in dokončanje programa
Udeleženci se v program vključujejo predvidoma za obdobje
10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja. Nahajamo se na Celjski cesti 22 v Slovenj Gradcu. Na
razpolago smo vam od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Izlet v Velenje
Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti: Damjana Kotnik
 051 224 052,  damjana.kotnik@mocis.si
Simona Štruc,  simona.struc@mocis.si
Roman Herlah,  roman.herlah@mocis.si

Svetovanje in
podpora učenju

Svetovalno središče Koroška

6

Svetovalci vam bodo pomagali pri:
• izbiri ustreznega izobraževanja ali
usposabljanja,
brezplač
no
• premagovanju učnih težav,
• iskanju možnosti financiranja
izobraževanja,
• vrednotenju vaših znanj, izkušenj in spretnosti,
• načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
• učinkovitih predstavitvah vaših znanj in izkušenj
delodajalcem …

Svetovanja so individualna in prilagojena vsakemu posamezniku. V dogovoru lahko organiziramo tudi skupinska
srečanja. Izvajamo tudi delavnice o učenju učenja in za
razvoj kariere. Za podrobnejše informacije nas lahko obiščete osebno ali kontaktirate po telefonu/e-pošti.
Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakt: Bernarda Mori Rudolf
 051 224 942,  bernarda.morirudolf@mocis.si
Mira Mori Hribar
 070 974 760,  mira.morihribar@mocis.si

Središče za samostojno učenje (SSU)
Središče za samostojno učenje je prijeten
brezplač
učni prostor, v katerem lahko:
no
• uporabljate računalnike,
• dostopate do interneta,
• napišete seminarsko nalogo, ponudbo za zaposlitev ipd.,
• se pripravljate na izpite,
• se samostojno učite tujih jezikov (angleščine,
nemščine, italijanščine, španščine, slovenščine za
priseljence …).
Središče za samostojno učenje je odprto vsak delovni dan
od 7. do 16.30 ure oz. po dogovoru. Na voljo je svetovalec
za samostojno učenje, ki pomaga pri izbiri in uporabi
sodobnih tehnologij, gradiv, spletnih portalov in aplikacij
za učenje.
Program financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakt: Anja Friškovec
 070 627 570,  anja.friskovec@mocis.si

Projekti
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Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc (TPK 2018–2022)

Zaposleni in brezposelni nad 45 let lahko
izbirate med naslednjimi programi:
brezplač
→ Računalniška pismenost za odrasle
no
(40 ur) – osnovni tečaj
→ Napredna znanja digitalnega
opismenjevanja (40 ur) – nadaljevalni tečaj
→ Word (40 ur) – začetni in nadaljevalni
→ Excel (40 ur) – začetni in nadaljevalni
→ Digitalna fotografija (40 ur) – začetni in nadaljevalni
→ Kombinirano jezikovno izobraževanje (40 ur) – učenje
tujih jezikov s pomočjo sodobnih tehnologij
→ Tečaji tujih jezikov (40 ur) – začetni in nadaljevalni
→ Učinkovita komunikacija (40 ur)
→ Zdrav življenjski slog na delovnem mestu (40 ur)
→ Priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu (150 ur)
Partnerji v projektu so: A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska
univerza Ravne na Koroškem in Smeri, d. o. o.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakt: Urška Novak Lešnik
 040 164 612,  urska.novak@mocis.si
Irena Šmid Jeram
 070 500 608,  irena.smidjeram@mocis.si
Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 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.

Svetovanje in vrednotenje znanja
zaposlenih 2016–2022
brezplač
Zaposleni v regiji imate na voljo kano
kovostno informiranje in svetovanje o
izobraževalnih možnostih, ki vključuje tudi
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.
Zaposleni boste z vključitvijo v svetovanje in vrednotenje
pridobili:
• motivacijo za vključevanje v vseživljenjsko učenje in
s tem priložnost za razvijanja temeljnih in poklicnih
kompetenc,
• analizo potreb po izobraževanju in razvoju kariere,
• pomoč pri uresničevanju ciljev, povezanih z
izobraževanjem, kariero in osebnim razvojem,
• ovrednotenje že pridobljenih znanj in kompetenc,
• pridobitev informacij o možnostih izobraževanja,
• usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje,
usposabljanje oz. potrjevanje kvalifikacij,
• pomoč pri pripravi načrta izobraževanja in pri pripravi
osebne mape izobraževanja,
• svetovalno podporo, ki vodi k doseganju in
uresničevanju zastavljenih ciljev in
• spremljanje napredovanja ter uspešnosti.
Projekt izvajamo skupaj s partnerjem: Šolskim centrom –
Srednjo šolo Ravne na Koroškem.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakt: Janja Bartelj
 070 601 765,  janja.bartelj@mocis.si
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi: 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. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Mednarodni projekti (ERASMUS+ in
ostali)
Povezujemo se in sodelujemo tudi v evropskem prostoru
izobraževanja odraslih. Izvajamo projekt: Inovativne metode
motiviranja in vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje.
Kontakt: Sabina Zorjan
 070 669 025,  sabina.zorjan@mocis.si

Dodatna ponudba

Študijski krožki

b
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rezplačn
Študijski krožek je neformalna oblika
o
učenja v skupini odraslih, ki jih
povezujejo enaki interesi. Učenje v študijskih
krožkih je brezplačno, člani krožka poravnajo le stroške
materiala, ki ga potrebujejo pri svojem delu. V tem letu
bosta izpeljana naslednja študijska krožka:
→ Pletem in razveseljujem
→ Stara roba – nova roba
Nosilec projekta je Andragoški center RS. Izvedba študijskih krožkov je sofinancirana
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakt: Kristina Navotnik
 070 165 190,  kristina.navotnik@mocis.si
Bernarda Mori Rudolf
 051 224 942,  bernarda.morirudolf@mocis.si

Tedni vseživljenjskega učenja
Že več kot 15 let smo del nacionalne
prireditve – Tedni vseživljenjskega
učenja in za vas pripravljamo
raznovrstne dogodke, delavnice,
predavanja … Osrednji dogodek je Parada
učenja – dan učečih se skupnosti.

brezplač

no

Kontakt: Janja Bartelj
 070 601 765,  janja.bartelj@mocis.si

Teden izobraževanj za
trajnostni razvoj

brezplač

no

Že nekaj let zapored izvajamo Teden
trajnostnega razvoja. Letos bo potekal v času od 20. 9.
do 26. 9. 2020. V tem času ozaveščamo ljudi o pomenu
trajnosti in varovanja okolja. Program lahko spremljate na
naši spletni strani.
Kontakt: Petja Balažič
 070 195 099,  petja.balazic@mocis.si

Univerza za tretje
življenjsko obdobje
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Namenjena je starejšim odraslim (50+), ki želijo ostati
aktivni, se družiti in učiti v različnih študijskih programih.
Razpisani študijski programi v šolskem letu 2020/2021
Angleščina
Nemščina
Francoščina
Ruščina
Zumba®Gold
Pilates
Joga v vsakdanjem
življenju
→ Odkrijmo lepote naše
domovine
→
→
→
→
→
→
→

Umetnostna zgodovina
Čarobnost fotografije
R'cnije za preventivo
Slikarsko izražanje
Računalništvo/Pametni
telefon
→ Glasba in petje
→ Qi Gong
→ Astrologija
→
→
→
→
→

Kontakt: Mira Mori Hribar
 070 974 760,  mira.morihribar@mocis.si

Večgeneracijski
center Andeški hram
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Večgeneracijski center je namenjen neformalnemu druženju
in učenju vseh generacij. Odprt je vsak
delovnik med 9. in 17. uro, v tem času vam
brezplač
je na voljo informatorka, ki skrbi za sprejem
no
obiskovalcev. Za aktivnosti skrbita MOCIS in
Zdravstveni dom Slovenj Gradec, v dogajanje pa
se vključuje še Rokodelski center Koroške.
Njegovo delovanje finančno podpira slovenjgraška mestna občina.

 0820 51264,  vgc@mocis.si
Kontakt: Sabina Zorjan
 070 669 025,  sabina.zorjan@mocis.si

Počitniško varstvo
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V času počitnic organiziramo počitniško varstvo za otroke
od 1. do 3. razreda. Otroci imajo tako možnost preživeti
poletje z vrstniki, ob športnih, ustvarjalnih in družabnih
aktivnostih.

Sofinancerji programov

MOCIS,
Center za izobraževanje odraslih
Meškova ulica 21
2380 Slovenj Gradec
 02 88 46 400,  info@mocis.si,  www.mocis.si,
 MOCIS Center za izobraževanje odraslih Slovenj
Gradec
Računovodstvo: Ana Marhat
 070 195 099,  ana.marhat@mocis.si
Direktorica: Sonja Lakovšek
 040 342 130,  sonja.lakovsek@mocis.si
Delovni čas:
PONEDELJEK–ČETRTEK: od 8. do 14. ure
PETEK: od 8. do 13. ure
MALICA: med 11. in 12. uro

Smo nosilec znaka kakovosti
POKI – Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje.

Izdal: MOCIS, zanj: Sonja Lakovšek, september 2020.
Uredili: Anja Friškovec, Urška Lešnik Novak. Fotografije: MOCIS, Pexels. Izvedba:
Lepota oblike Lidija Smolar, s. p.
Naklada: 300 izvodov.

