
Program Jaz in moje delovno mesto
(MDM) je namenjen manj izobraženim
zaposlenim na delovnih mestih, ki se
ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in
prenosa proizvodnje na območja s cenejšo
delovno silo, ter tistim zaposlenim, ki že-
lijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno
izobrazbo.

Program jih spodbuja k ustvarjalnemu,
ino-vativnemu in razmišljujočemu
opravljanju dela, k nadaljnjemu
poklicnemu in osebno-stnemu razvoju ter
k zviševanju izobrazbe-ne ravni.

Program udeležencem omogoča
pridobiva-nje nekaterih
splošnoizobraževalnih znanj, ki so
enakovredne tistim v osnovni šoli ter
nižjem poklicnem izobraževanju. MDM
izvajata najmanj dva usposobljena
učitelja.

Trajanje programa:
350 ur

Kraj izvajanja:
Program praviloma poteka v prostorih
podje-tja, v katerem so udeleženci
zaposleni.

Program je za udeležence
BREZPLAČEN.

Izobraževalni programi Usposabljanje za
življenjsko uspešnost so javno veljavni
pro-grami namenjeni zviševanju ravni
pismenosti od-raslih. Skupno jedro
programov se nanaša na pri-dobivanje
temeljnih spretnosti, ki so povezane s
pismenostjo (branje, pisanje, računanje),
socialnih spretnosti, načel
vseživljenjskega učenja, računal-ništva in
aktivnega državljanstva.

Posoški razvojni center programa BIPS in
MI že izvaja, IP bo začel izvajati jeseni,
MDM pa pri-hodnje leto.
__________________________________

Dodatne informacije dobite:

v poslovnih prostorih Posoškega
razvojnega centra, Ulica padlih borcev
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USPOSABLJANJE ZA
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

      

Programe delno financirata Evropski socialni sklad
in Ministrstvo za šolstvo in šport



Beremo in pišemo skupaj (BIPS) je pro-
gram usposabljanja staršev za pomoč
otroku pri šolskem delu. Namenjen je
staršem, ki imajo otroka v prvem triletju
devetletke in mu želijo pomagati pri
šolskem delu, pa ne vedo kako.

Delo poteka v obliki projektnega učenja. V
skupini je 6 do 8 staršev, ki program obisku-
jejo skupaj s svojimi otroki. Delo vodita dva
posebej usposobljena učitelja.

Glavni namen programa je pomagati star-
šem pri spoznavanju načinov spodbujanja
in motiviranja otroka za šolsko delo,
razvija-nje sodelovalnega učenja, hkrati pa
starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim
pomaga pri reševanju vsakodnevnih
problemov.

Trajanje programa:
50 ur + 25 ur vodenega domačega dela

Kraj izvajanja:
Običajno se program izvaja v šoli, ki jo obi-
skujejo otroci. V Tolminu pa ga Posoški
raz-vojni center izvaja v svojih prostorih.

Program je za udeležence
BREZPLAČEN.

Most do izobrazbe (MI) je program uspo-
sabljanja odraslih za nadaljevanje šolanja.
Namenjen je odraslim z največ 10 let šolanja,
ki se želijo izobraževati za pridobitev poklica
oziroma stopnje izobrazbe. Ker je namreč od
zaključka šolanja preteklo dalj časa, mnogi ra-
bijo osvežitev znanja.

Delo poteka v obliki projektnega učenja. V
skupini, ki jo vodita dva usposobljena učitelja,
je 10 do 12 udeležencev.

Glavni namen programa je, da udeleženci
pridobijo učne navade, tehnike in spretno-
sti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v
izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi
znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsako-
dnevnih problemov.

Temeljna znanja in spretnosti pridobivajo s
pomočjo računalnika, z učiteljem pa posame-
znik poišče primerne učne tehnike. Delo po-
teka v skupinah in posamezno.

Trajanje programa:
120 ur

Kraj izvajanja:
Posoški razvojni center izvaja program v
svojih prostorih v Tolminu.

Program je za udeležence
BREZPLAČEN.

Program Izzivi podeželja (IP) je namenjen
odraslim z največ 10 let šolanja, ki živijo na
podeželju in želijo izkoristiti priložnosti, ki
jim jih to okolje ponuja (izobraževanje,
usposabljanje, dopolnilno delo, samozaposli-
tev).

Glavni namen programa je, da udeleženci
prepoznajo prednosti življenja na podeželju
in načine, kako te prednosti izkoristiti za
izboljšanje svojega socialnega in ekonom-
skega položaja, hkrati pa tudi osvežujejo
znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsako-
dnevnih problemov.

Za uspešno obvladovanje sprememb, ki jih
pred podeželsko prebivalstvo postavlja hit-
ro spreminjajoča se sodobna družba, so te-
meljne spretnosti, povezane s pismenostjo,
ključnega pomena.

Trajanje programa:
120 ur

Kraj izvajanja:
Posoški razvojni center izvaja program v
svojih prostorih v Tolminu, po dogovoru pa
tudi drugje.

Program je za udeležence
BREZPLAČEN.


