RAZPIS ZA VPIS

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Osnovna šola za odrasle (dva razreda v enem šolskem letu, brezplačno)
Računalniško opismenjevanje za odrasle (30 ur, brezplačno)
Tuji jeziki za odrasle - angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina,
španščina (po 50 ur, 225 €)
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) – Socialni oskrbovalec na domu
(120 ur, 490 €)
Študijski krožki - Orhideje in vezenine, Zelišča v kulinariki, Belokranjsko
zgodbarjenje, Zgodbe o Kolpi, Trajnostni vrt , Igre v naravi (po 25-30 ur,
brezplačno)
Šola za starše (1x mesečno, brezplačno)
Univerza za III. življenjsko obdobje (članarina 15 €)
Turistični vodnik za Belo krajino (120 ur, 963 €)
Šiviljski tečaj, začetni/nadaljevalni (40 ur, 120 €)
Zdravo kuhanje (20 ur, 60 €)
Kreativne delavnice: Izdelovanje naravnega mila (3 ure, 20 €), Izdelovanje
zeliščnega mazila (3 ure, 10 €), Dekoracija slaščic (4 ure, 15 €)
Telovadba za zdravje (16 polnih ur, 42 €), Sprostitvena vadba (16 polnih ur,
42 €), Nordijska hoja (8 polnih ur, 28 €)
Telovadimo skupaj s svojimi otroki (16 ur, 56 € za enega otroka s staršem)
Tečaj rolanja za otroke (10 ur, 36 €)

PODPORA UČENJU
Svetovanje in informiranje
(o izobraževalnih možnostih, o načrtovanju zaposlitve,
v Črnomlju, Metliki in Semiču)
Vrednotenje neformalno pridobljenih znanj
(dokazilo o znanjih, pridobljenih zunaj šole)
Središče za samostojno učenje
(učenje s pomočjo multimedijskih gradiv in mentorjev)
Učna pomoč odraslim osebam
(na različnih področjih s poudarkom na e-učenju)
Podporne dejavnosti učenju
so za vse udeležence brezplačne.
IZPITI
Izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni (122 €)
Izpit iz znanja tujih jezikov za odrasle (115 €)
Pridobitev NPK Romski pomočnik in/ali Romski
koordinator (potrjevanje 160 €, preverjanje 224 €)

Izobraževalna ponudba se lahko popestri in dopolni tudi
na podlagi vaših predlogov.
Več informacij lahko dobite v Katalogu izobraževalne in kulturne ponudbe 2017/2018, na spletni strani ZIK-a www.zik-crnomelj.eu in na Facebooku.
Prijave sprejema Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj,
telefonske številke: 07 30 61 390, 30 61 392, 031 377 061,
e-naslov: info@zik-crnomelj.si, preko spleta http://www.zik-crnomelj.eu/prijavi-se.html.
Prijave za vpis v večino programov sprejemamo do oktobra 2017.

