Rezultati
V obdobju od februarja 2012 do maja 2013 smo izvedli devet 50-urnih izobraževalnih programov, in
sicer: Digitalnica (ena izvedba), Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju (dve izvedbi),
Pojdimo k izviru čiste vode (dve izvedbi), Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku
(dve Izvedbi), Slovenščina za vsak dan (dve izvedbi), Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov (dve
izvedbi), Poslovna komunikacija v italijanskem jeziku (ena Izvedba), Korak naprej (ena izvedba) in
Angleščina na poti (ena izvedba).

USPOSABLJANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV, prva izvedba: 10. 2. 2012–19. 5. 2012, druga
izvedba: 15. 2. 2013–31. 5. 2013
V okviru operacije smo dobili odobreni dve usposabljanji za lokalne turistične vodnike. Prvo izvedbo
tega programa smo izvedli v Tolmin. V program se je vključilo 16 udeležencev z najmanj srednješolsko
izobrazbo (9 žensk in 7 moških), 15 jih je program tudi uspešno zaključilo (9 žensk in 6 moških).
Drugo izvedbo tega programa smo izvedli v Bovcu. V program se je vključilo 37 slušateljev (26 žensk
in 11 moških), uspešno pa ga je zaključilo 27 odraslih (18 žensk in 9 moških).
Izobraževalni program je udeležencem omogočil razvoj ključnih kompetenc za dejavno vključevanje
na področju svoje zaposlitve v turističnem sektorju, kot tudi za osebni razvoj. Usvojili so temeljna
znanja in spretnosti, s katerimi so lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti
lokalnega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Pridobili so
licenco za lokalnega turističnega vodnika

ANGLEŠČINA NA POTI, 9. 2. 2012–31. 5. 2012
V okviru operacije smo dobili odobreno eno izvedbo programa Angleščina na poti, ki smo ga izvedli v
Tolminu. V program se je vključilo 16 starejših odraslih (13 žensk in 3 moški), vsi so program tudi
zaključili.
Program je bil namenjen starejšim odraslim. Zvišal je raven njihovega znanja in usposobljenost
najmanj, in sicer za komuniciranje v angleškem jeziku. Poleg tega jim je omogočil razvoj ključnih
kompetenc za dejavno socialno vključevanje med svojim prostim časom, kot tudi za osebni razvoj

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN, prva izvedba: 23. 2. 2012–24. 5. 2012, druga izvedba: 7. 3. 2013–31. 5.
2013
Obe izvedbi smo izpeljali v Tolmin. V prvo izvedbo programa se je vključilo 15 odraslih (8 žensk in 7
moških) z nižjo stopnjo izobrazbe oz. s težavami v ustnem in pisnem sporazumevanju v slovenskem
jeziku, v drugo pa 17 odraslih (14 žensk in 3 moški). Vsi so ga tudi zaključili.
Program je bil namenjen odraslim s težavami pri ustnem in pisnem sporazumevanju v slovenskem
jeziku. Zvišal je njihovo raven znanja in usposobljenost za komuniciranje v slovenskem jeziku. Seznanil
jih je tudi z možnostmi samostojnega učenja slovenskega jezika prek raznovrstnih spletnih
programov, učilnic in interaktivnih tečajev. Omogočil jim je razvoj ključnih kompetenc za dejavno
vključevanje na področju svoje zaposlitve, socialnega življenja in tudi za osebni razvoj.

PREHRANA IN ZDRAVJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU, prva izvedba: 10. 9. 2012–26. 11.
2012, druga izvedba: 11. 2. 2013–10. 5. 2013
Prvo izvedbo tega programa smo izvedli v Tolminu. Ciljna skupina programa so bili upokojenci. V
program se je vključilo 19 udeleženk. V drugo izvedbo se je vključilo in ga tudi zaključilo 17
udeležencev (16 žensk in 1 moški). Vsi so program tudi uspešno zaključili.
S pomočjo programskih aktivnosti so udeleženke usvojena znanja prenašala v dejansko življenje in
tako vplivala na daljše obdobje samostojnosti in skrb za svoje zdravje. V programu so bodisi obnovile

bodisi na novo pridobile temeljna znanja in kompetence za kakovostno in dejavno življenje, ter za
vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju.

POJDIMO K IZVIRU ČISTE VODE, prva izvedba: 4. 10. 2012–19. 12. 2012, druga izvedba: 13. 2. 2013–
29. 5. 2013
Prvo izvedbo programa smo izvedli v Kobaridu. V program se je vključilo 16 udeležencev: 2 moška in
14 žensk. Drugo izvedbo programa smo izvedli v Tolminu. Vanj se je vključilo 19 udeležencev (18
žensk in 1 moški). Vsi udeleženci so program tudi uspešno zaključili.
Program je bil namenjen starejšim odraslim, ki so s pomočjo programskih aktivnosti usvojena znanja
prenašali v dejansko življenje in tako znali vplivati na daljše obdobje samostojnosti in skrbeti za svoje
zdravje. V programu so bodisi obnovili bodisi na novo pridobili temeljna znanja in kompetence za
kakovostno in dejavno življenje ter za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v
življenjskem okolju

KORAK NAPREJ: 27. 9. 2012–14. 12. 2012
V okviru operacije smo dobili odobreno eno izvedbo 50-urnega izobraževalnega programa Korak
naprej, ki smo jo izvedli z uporabniki VDC Tolmin. Ciljna skupina programa so bile odrasle osebe s
posebnimi potrebami. V program se je tako vključilo 15 udeležencev: 7 moških in 8 žensk.
Udeleženci so razvijali večjo samostojnost, krepili se samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.
Prek različnih oblik učenja so obnovili, ponovili in utrdili različna tematska znanja. Pridobili so tudi
temeljna znanja in kompetence za kakovostnejše in dejavnejše življenje ter za vzpostavljanje in
vzdrževanje nujno potrebnih socialnih mrež v življenjskem okolju.

KOMUNIKACIJA IN GRADNJA ODNOSOV Z GOSTI V NEMŠKEM JEZIKU, prva izvedba: 8. 10. 2012–12.
12. 2012, druga izvedba: 11. 2. 2013–10. 4. 2013
Prvo izvedbo smo izpeljali v Kobaridu. V program se je vključilo 15 odraslih (11 žensk in 4 moški), ki so
znanje omenjenega jezika potrebovali za komuniciranje z nemško govorečimi gosti. Druga izvedba je
potekala v Tolminu, v program pa se je vključilo 17 odraslih (7 žensk in 10 moških).
Program bo zvišal raven znanja in usposobljenost udeležencev za komuniciranje s tujimi gosti v
nemškem jeziku. Seznanil jih je tudi z možnostmi samostojnega učenja tega jezika prek raznovrstnih
spletnih programov, učilnic in interaktivnih tečajev ter jim omogočili razvoj ključnih kompetenc za
dejavno vključevanje na področju svoje zaposlitve v turističnem sektorju in tudi za osebni razvoj.

DIGITALNICA: 5. 2. 2013–19. 3. 2013
V okviru operacije smo dobili odobreno eno izvedbo programa Digitalnica, ki smo ga izpeljali v
Tolminu. V program se je vključilo 16 odraslih (10 žensk in 6 moških).
Program je zvišal raven znanja in usposobljenost udeležencev na področju digitalne pismenosti, s
poudarkom na pridobitvi temeljnih znanj in kompetenc za uporabo digitalnih tehnologij.

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V ITALIJANSKEM JEZIKU: 21. 2. 2013–23. 4. 2013
V okviru operacije smo dobili odobreno eno izvedbo programa Poslovna komunikacija v italijanskem
jezika, ki smo ga izvedli v Kobaridu. V program se je vključilo 17 odraslih (14 žensk in 3 moški), ki so
znanje omenjenega jezika potrebovali za komuniciranje z italijanskimi poslovnimi partnerji.
Program je zvišal raven znanja in usposobljenost udeležencev, in sicer za komuniciranje s poslovnimi
partnerji v italijanskem jeziku. Seznanil jih je tudi z možnostmi samostojnega učenja tega jezika prek
raznovrstnih spletnih programov, učilnic in interaktivnih tečajev ter jim omogočili razvoj ključnih
kompetenc za dejavno vključevanje na področju svoje zaposlitve, kot tudi za osebni razvoj.

