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Hojte k nam na praznovanje!
Hojte k nam po znanje!

Koncert bo potekal tudi v primeru dežja.
VSTOPNINE NI!

MEDGENERACIJSKI VRT
ZA KULTURNIM DOMOM ČRNOMELJ

Koncert ob 60-letnici
Ljudske univerze ZIK Črnomelj

6. septembra 2019 smo v Kulturnem domu Črnomelj praznovali 60 let
organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, ki se je začelo
leta 1959 z ustanovitvijo ljudske univerze. Jubilej smo praznovali
drugače kot do sedaj, in sicer z glasbenim koncertom skupine
RockDefect, zabavo in druženjem, saj tudi slednje predstavlja
pomemben del izobraževanja in učenja.

Ker pa nam v izobraževanju odraslih primanjkuje moških udeležencev,
smo v dvorani kulturnega doma sočasno prenašali tudi nogometno
tekmo med Slovenijo in Poljsko. Zmaga Slovenije je tako simbolizirala
tudi zmago izobraževanja odraslih v vsaj še naslednjih 60 letih.

60 LET LJUDSKE UNIVERZE ZIK ČRNOMELJ
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NAGOVOR DIREKTORICE

VIZIJA

POSLANSTVO

VREDNOTE

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske
ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi svetovanje in
pestro ponudbo izobraževalnih in kulturnih programov.
Vključujemo se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj
človeških virov in zagotavljajo pridobivanje novih znanj v
našem okolju. Ustvarjamo takšno organizacijsko klimo, ki
spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih
možnosti za učenje. Velik poudarek dajemo sodelovanju in
povezovanju z vsemi partnerji. Prizadevamo si za večjo
kakovost na vseh področjih svojega delovanja.

Leto 2019 je na ZIK-u prežeto z jubileji. Tako
kot veliko sorodnih organizacij po Sloveniji
tudi naša ljudska univerza praznuje 60 let
organiziranega izobraževanja odraslih. Seveda
so se že veliko prej izvajale različne
izobraževalne oblike za odrasle, a je
ustanovitev ljudske univerze pred šestdesetimi
leti v Črnomlju vendarle pomenila novo
pridobitev za Belo krajino. Ljudje so lahko v
domačem okolju dokončali osnovno šolo, si
pridobili prvi poklic ali višjo izobrazbo.
Programi, kot so trgovec, ekonomski tehnik,
tekstilni tehnik, gradbeni delovodja,
vzgojitelj, so prispevali k dvigu izobrazbene
ravni v našem okolju in k ohranjanju delovnih mest. Enako pomemben je bil
tudi razvoj učenja tujih jezikov in računalništva, tako za zaposlene kot
brezposelne, kar je prispevalo k boljšim zaposlitvenim možnostim.

Velik poudarek je bil tudi na spodbujanju kakovosti življenja, medsebojnemu
učenju in izmenjavi znanj, zato so pred četrt stoletja med prvimi v Sloveniji
začeli delovati študijski krožki tudi v Beli krajini. V zadnjih 25 letih so močno
zaznamovali naš prostor s poudarkom na ohranjanju kulturne in naravne
dediščine.

Pred dvajsetimi leti je bila na ZIK-u ustanovljena tudi univerza za tretje
življenjsko obdobje (UTŽO), ki združuje ustvarjalne, vedoželjne in družabne
ljudi. UTŽO vseskozi poudarja pomen starejših v družbi, bogastvo njihovih
znanj in izkušenj, ki jih prenašajo na mlajše.

Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in za
vsakogar, ki se rad uči in spreminja. Ustvarjamo
vzpodbudno okolje za učenje, razvoj kulturnega programa
ter razvoj lastne gledališke ustvarjalnosti. Smo osrednji
kinematograf v Beli krajini.

Pripadnost organizaciji, strokovnost, odprtost do okolja,
povezovanje s partnerji, strpnost do drugačnosti.

Kazalo
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Kulturni dom Črnomelj je sedež javnega zavoda ZIK Črnomelj. Je kulturni
spomenik državnega pomena v lasti Ministrstva za kulturo. Lastnik stavbe od
leta 2014 vsako leto vlaga v njegovo obnovo. Najbolj pomembni posegi so bili
preprečitev vdora vode in zamakanja na severnem delu stavbe,
prezračevanje male dvorane, ureditev kotlovnice in
restavriranje spodnje in zgornje avle. Nujna je
bila tudi zamenjava zasilne razsvetljave,
notranjih hidrantov, kotlovnice in
električne napeljave v avli, s čimer je
bila zagotovljena varnost zaposlenih in
obiskovalcev. Opravljene so bile tudi
študije statike balkonskega dela
dvorane in stropa dvorane kakor tudi
energetskega stanja stavbe.

Neuresničen dogovor in pogodbena
obveza Ministrstva za kulturo je
izdelava projekta celovite obnove

kulturnega doma, ki naj bi bila
realizirana v naslednjem letu. Prednost

pri obnovi bo morala imeti dvorana, ki je
tehnično slabo opremljena.

Vse posege v kulturnem domu usmerja in nadzoruje lastnik Ministrstvo za
kulturo, odgovorna konzervatorka iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Novo mesto v dobrem sodelovanju z ZIK-om in Občino Črnomelj.

ZIK-ovi PROSTORI

Od poletja 2017 ima ljudska univerza svoje prostore na Kolodvorski cesti 32c
v Črnomlju, ki jih je zagotovila Občina Črnomelj, ustanoviteljica ZIK-a.
Čeprav ZIK upravlja s skoraj 900 m2 površin na novi lokaciji, uporablja le
tretjino teh, ker drugi prostori še niso urejeni niti ne pripravljeni za potrebe
izobraževanja odraslih.

Občina Črnomelj razume prostorsko stisko
svojega javnega zavoda, zato postopno
ureja vse potrebno za povečanje
uporabnosti in namenskosti poslovnih
prostorov za zaposlene in učnih
prostorov za udeležence.

V letu 2019 bo Občina Črnomelj zagotovila sredstva za gradnjo dvigala na
stavbi ljudske univerze, s čimer bo omogočila dostop gibalno oviranim
osebam. Opremljenost stavbe z dvigalom je pogosto razpisni pogoj
financerjev za izvajanje večine ZIK-ovih projektov in nenazadnje zakonski
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kazalo



ZAPOSLENI

V svoji šestdesetletni zgodovini ZIK v letu 2019 zaposluje največje število
delavcev, to je 15 oseb. Devet zaposlenih dela na področju izobraževanja
odraslih, štirje na področju kulture, direktorica in finančnica pa delata na
obeh področjih. Ob redno zaposlenih je imel ZIK v letu 2018 še 99 pogodbeno
zaposlenih sodelavcev.

Na podlagi zakona morajo imeti ZIK-ovi organizatorji izobraževanja odraslih
univerzitetno izobrazbo (na drugi stopnji), pedagoško-andragoško izobrazbo
in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja. Financerji posameznih
projektov postavljajo še dodatne pogoje za sodelovanje strokovnih delavcev
v projektih, kot so: specifične kompetence in/ali licence, dodatna strokovna
usposabljanja in določeno število let delovnih izkušenj s posamezno ciljno
skupino.

ZIK-ovi strokovni delavci opravljajo poleg nalog vodenja in koordiniranja
projektov tudi pedagoško delo. V letu 2018 so redno zaposleni opravili skoraj
2.500 neposrednih pedagoških ur v razredu z udeleženci, s čimer so prispevali
k zmanjšanju najemanja zunanjih strokovnjakov.

Kazalo
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Zaposleni

Enota Ljudska univerza

Enota Kulturni dom

NADA BABIČ IVANIŠ
Profesorica nemščine in ruščine

Organizatorica izobraževanja
odraslih — svetnica

Vodenje tujih jezikov in slovenščine
za tujce, koordinacija projekta
Temeljne in poklicne kompetence

MARIJA MIKETIČ
Diplomirana ekonomistka

Koordinatorica

Vodenje kina, koordinacija
kulturnih dogodkov

TOMAŽ ČURK
Profesor angleščine

Organizator izobraževanja odraslih

Vodenje Medgeneracijskega vrta in
projekta Temeljne in poklicne
kompetence, promocija ZIK-a

NASTASJA SCHWEIGER
Magistrica profesorica slovenistike in primerjalne

književnosti ter literarne teorije

Koordinatorica in organizatorica
kulturnih programov

Vodenje gledališke vzgoje za
mlade, predstavljanje kulturnega
doma kot kulturnega spomenika

MOJCA FRANKOVIČ
Univerzitetna diplomirana pedagoginja

Organizatorica izobraževanja
odraslih — svetovalka

Vodenje osnovne šole za odrasle,
promocija vseživljenjskega učenja

SIMONA ŠTIRN
Profesorica kemije in biologije

Organizatorica izobraževanja
odraslih

Pedagoško delo v programih
socialne aktivacije in osnovne šole
za odrasle, središče za samostojno
učenje

ZDENKA LUNAR
Diplomirana organizatorka

Finančnica

Finančno vodenje in računovodenje

NADA ŽAGAR
Magistrica znanosti, profesorica sociologije

Direktorica

Vodenje ZIK-a

IRENA BOHTE
Magistrica znanosti, diplomirana sociologinja

Organizatorica izobraževanja
odraslih — svetnica

Vodenje kakovosti, svetovanje v
svetovalnem središču Pokolpje

UROŠ NOVINA
Magister inženir logistike

Tehniški sodelavec

Tehnično vodenje prireditev,
kinooperater

TADEJ FINK
Univerzitetni diplomirani pedagog

Koordinator in organizator
kulturnih programov

Vodenje projektov za spodbujanje
ustvarjalnosti mladih (Glas mladih,
Župančičeva frulica, Kiparska
kolonija, Filmski tabor)

TAJANA ŠPUNDAK FRANKO
Univerzitetno diplomirana matematičarka

Strokovna delavka

Pedagoško delo na področju
računalništva, osnovne šole za
odrasle in socialne aktivacije

JASMINA KOLBEZEN
Profesorica sociologije in filozofije

Organizatorica izobraževanja
odraslih — mentorica

Vodenje programov za ranljive
skupine, svetovanje v svetovalnem
središču Pokolpje

VESNA VIPAVEC
Diplomirana ekonomistka

Koordinatorica

Vodenje univerze za III. življenjsko
obdobje in programov gibanja,
poslovanje in organizacija dela

MAJA MIHELIČ
Magistrica profesorica andragogike

Organizatorica izobraževanja
odraslih

Finančno vodenje projektov,
priprava projektne dokumentacije

Kontakti zaposlenih

Kazalo

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/predstavitev-zik-a/zaposleni/
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PREDSTAVITEV ZIK-a SKRB ZA KAKOVOST

FINANCIRANJE

ZIK Črnomelj ima pomembno vlogo v okolju, ker je edina organizacija za
izobraževanje odraslih v Beli krajini. Večina izobraževanja je za udeležence
brezplačna, ker ZIK pridobi večino sredstev na podlagi uspešnih prijav na
javne razpise iz domačih in tujih virov. To prispeva k dvigu kakovosti življenja
prebivalcev Bele krajine. V letu 2018 je ZIK imel 2.460 udeležencev, od tega
2.200 (skoraj 90 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje
brezplačno.

Izobraževanje odraslih se izvaja razpršeno po vsej Beli krajini, kar bistveno
prispeva k njegovi dostopnosti. Programi in projekti vsebinsko sledijo
razvojni strategiji Bele krajine, zato imajo poudarek na razvoju podjetništva
in turizma, prehranske samooskrbe in ohranjanja kulturne dediščine. K
osebnemu razvoju in napredku skupnosti pa prispeva učenje tujih jezikov,
računalniško opismenjevanje, programi gibanja in skrb za pripadnike
ranljivih skupin.

ZIK Črnomelj je v letu 2018 dosegel 74 % prihodkov na podlagi uspešnih prijav
na javne razpise oziroma pozive, iz drugih virov pa slabih 6 %. Iz proračuna
občin je prejel dobrih 20 % prihodkov, od tega večino od občine Črnomelj, od
občin Metlika in Semič pa manj kot 1 %. ZIK je tako edini javni zavod v občini
Črnomelj, ki je v tako visokem deležu odvisen od projektne naravnanosti in
pridobivanja sredstev na podlagi uspešnih prijav projektov.

Glede na vire financiranja je imel 96 % sredstev iz javnih virov in 4 % sredstev
iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse
tiste, ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni
način, to je preko prijav na javne razpise.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih pridobil 2,8
milijona evrov na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih
razpisih oziroma 3,6 milijona evrov skupaj s konzorcijskimi partnerji v
obdobju 2005-2019.

Na ZIK-u Črnomelj presojamo in razvijamo kakovost po
modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje
(POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). ZIK
je tako že 15 let nosilec zelenega znaka kakovosti, ki ga na
ACS-u podeljujejo organizacijam s področja izobraževanja,
ki načrtno skrbijo za kakovost svojega dela.

Na področju kakovosti deluje komisija za kakovost, ki jo
sestavljajo predstavniki zaposlenih in zunanjih
sodelavcev. Komisija pripravi letno poročilo o delu na
področju kakovosti, kjer predstavi opravljene
aktivnosti in vpeljane izboljšave.

Svetovalno delo s področja kakovosti opravlja
svetovalka za kakovost, ki deluje v omrežju svetovalcev

za kakovost izobraževanja odraslih.

V letu 2019 potekajo predvsem aktivnosti na področju spremljanja kakovosti
učiteljevega dela, spremljanja zadovoljstva udeležencev izobraževanja
odraslih in promocije dejavnosti.

Pod sloganom „Kakovost ustvarjamo“ vsi je bil v času Tedna vseživljenjskega
učenja izpeljan dan za kakovost izobraževanja odraslih, kjer so udeleženci
izobraževanja sodelovali v kvizu o poznavanju ZIK-a, podali svoje predloge za
razvoj kakovosti organizacije in izdelali zeleni znak POKI. Poslovni partnerji
so sodelovali na predstavitvi rezultatov raziskave o pomenu in vlogi ZIK-a v
okolju in podali svoje predloge za izboljšanje dela.

VIDEO: Mozaik kakovostiVeč o skrbi za kakovost

Kazalo

https://mozaik.acs.si/video
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kakovost/
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Osnovna šola za odrasle
Nacionalne poklicne kvalifikacije

Jezikovno izobraževanje
Računalniško izobraževanje

Prehranska samooskrba
Programi gibanja

Kulturna dediščina
Skrb za starejše

Podjetništvo in turizem
Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Podpora učenju
Socialna aktivacija

Temeljne in poklicne kompetence
Promocija vseživljenjskega učenja

Izobraževanje odraslih je od leta 2018 zakonsko bolj urejeno
področje, saj je bil sprejet nov zakon o izobraževanju odraslih.
Po več kot dveh desetletjih nov zakon vzpostavlja javno službo
na področju izobraževanja odraslih. Vsebina javne službe sta
osnovna šola za odrasle in svetovalna dejavnost. Tako ZIK
Črnomelj na podlagi nove slovenske zakonodaje predstavlja del
javne mreže za izvajanje javne službe. Nova zakonodaja nalaga
obveznosti tudi lokalnim skupnostim, ki morajo ljudskim
univerzam zagotavljati sredstva za prostore in opremo,
investicije in investicijsko vzdrževanje, izvedbo letnega
programa izobraževanja odraslih in materialne stroške za
obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

Kazalo
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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja, temveč se
naučimo učiti, pridobimo kompetence za življenje in spletemo
marsikateri medčloveški odnos.

Uspešno končana osnovna šola pomeni prvo zelo pomembno
stopničko na poti do poklica. Je trdna podlaga za življenje in
osnovno izhodišče za nadaljevanje šolanja.

V program se lahko vključijo osebe, ki so starejše od 15 let, z izpolnjeno
osnovnošolsko obveznostjo, a neuspešno končanim osnovnošolskim
izobraževanjem.

Program se ob zadostnem številu vpisanih izvaja v Črnomlju, Metliki in
Semiču. Predavanja potekajo od septembra do junija po 4 pedagoške ure
dnevno v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Predviden začetek pouka bo 27. septembra 2019.

Udeležencem poleg organiziranih predavanj ponudimo tudi oglede ali
predstavitve različnih organizacij v okolju, sodelovanje na javnih prireditvah
in različne druge oblike vključevanja v širšo skupnost.

Po zaključku osnovne šole za odrasle se udeleženci lahko vpišejo v srednjo
šolo.

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto in Center za socialno delo Črnomelj
in Metlika spodbujajo brezposelne k zaključku osnovne šole.

Ker je izvajanje programa osnovna šola za odrasle v javnem interesu države,
ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je za
udeležence brezplačno.

Kazalo Izobraževanje odraslih/

Več informacij o OŠO

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/izobrazevalni-programi/osnovna-sola/
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NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE (NPK)

Odrasli se učimo drugače kot mladina, saj znanje pridobivamo po
različnih poteh. Vključimo se lahko v različne organizirane oblike
učenja, se samostojno učimo iz različnih virov, pridobivamo znanja
in izkušnje na področju dela ali društvenih aktivnosti.

Svoja znanja, izkušnje in spretnosti lahko na podlagi Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah pred strokovno komisijo, ki vodi
postopek preverjanja in potrjevanja znanj, tudi dokažemo. Tako si
lahko pridobimo strokovno usposobljenost za odpravljanje
določenega dela oziroma poklica.

ZIK je vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje

NPK ROMSKI POMOČNIK/POMOČNICA
in

NPK ROMSKI KOORDINATOR /KOORDINATORICA.

Romski pomočniki pomagajo pri učenju romskim otrokom v vrtcih in šolah.
Romski koordinatorji pa predstavljajo vez med romsko skupnostjo in
institucijami v okolju.

V postopek za pridobitev NPK Romski pomočnik in NPK Romski koordinator se
lahko vključijo osebe, ki imajo izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti
in govorijo romski jezik. V sodelovanju s svetovalko za nacionalne poklicne
kvalifikacije pripravijo zbirno mapo, ki vključuje njihova dokazila o
izobraževanju in delovnih izkušnjah.

Predviden izpitni rok je v novembru 2019.

NPK Romski pomočnik
NPK Romski koordinator

Več informacij o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah

Kazalo Izobraževanje odraslih/

http://www.nrpslo.org/


2120

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Programi za učenje tujih jezikov so namenjeni vsem, ki se želijo
doma in v tujini sporazumevati v tujem jeziku, si razširiti znanje in
menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki, potrebujejo
znanje splošnega jezika za vpis v programe nadaljnjega
izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini,
potrebujejo splošno znanje jezika pri opravljanju svojega poklica,
se želijo naučiti jezika zato, da bi si širili znanje ob uporabi tujih
medijev, ali želijo potovati v tujino in se tam sporazumevati v
vsakdanjih okoliščinah.

V našem kulturnem okolju sta najbolj uporabni angleščina in
nemščina, za priseljence pa slovenščina.

Na ZIK-u se je možno učiti tudi drugih jezikov, kot so italijanščina,
ruščina, francoščina, če je zanje zadosti zanimanja.

Za ljudi, ki želijo svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti,
potekajo priprave na izpit in sam izpit v sodelovanju z Državnim
izpitnim centrom.

Na ZIK-u izvajamo javnoveljavne jezikovne programe iz angleškega,
nemškega, italijanskega, ruskega in francoskega jezika. Po vsaki stopnji
tečaja udeleženci opravljajo interne zaključne preizkuse znanja in si
pridobijo potrdilo o zaključeni stopnji javnoveljavnega programa.

Jezikovni programi za odrasle so s svojimi cilji, standardi znanja, vsebinami,
izpitnimi cilji, izpitnimi vsebinami in merili za vrednotenje v skladu s
priporočili Sveta Evrope.

Organiziramo tudi intenzivne jezikovne
tečaje, tečaje poslovnega jezika,
individualno učenje in tečaje po meri
naročnika.

Za zaposlene, predvsem za starejše od
45 let z nižjo stopnjo izobrazbe,
ponujamo brezplačno učenje
angleščine, nemščine in italijanščine.
Tečaji so 40-urni, prilagojeni predznanju
in potrebam udeležencev. Za zaključene
skupine potekajo tudi na sedežu delodajalca
oziroma naročnika.

Organiziramo tudi intenzivne jezikovne tečaje,
tečaje poslovnega jezika, individualno učenje in

tečaje po meri naročnika. Tečaji se izvajajo,
ko se zbere zadostno število udeležencev.

Na ZIK-u ponujamo tudi učenje tujih
jezikov za najmlajše. Vsebine in
zahtevnost programa so prilagojeni starosti
in predznanju udeležencev pri zgodnjem
učenju jezika.

Učenje tujih jezikov

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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ZIK v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja
slovenščine na osnovni ravni po javnoveljavnem izobraževalnem programu
Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Izpiti so namenjeni vsem, ki
potrebujejo javnoveljavno

listino o znanju slovenščine
za uradne namene (na
primer za delo, za
pridobitev slovenskega
državljanstva).

Preverjanje znanja tujih jezikov po
javnoveljavnih programih se na ZIK-u lahko
opravlja iz angleščine, nemščine,
italijanščine in francoščine. Po uspešno
opravljenem izpitu dobijo kandidati
javnoveljavno listino.

Izpiti so pripravljeni v skladu s priporočili
Sveta Evrope in so primerljivi z drugimi
mednarodnimi izpiti.

Preverjanje znanja tujih jezikov

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
je primerljiv z ravnjo A2-B1 Skupnega
evropskega referenčnega okvirja za
jezike. Sestavljen je iz štirih
enakovrednih delov: trije so pisni
(razumevanje govorjenih in pisnih
besedil ter tvorjenje pisnega
besedila), eden pa ustni (splošni
pogovor, pogovor na izbrano temo in
igranje vlog).

Na ZIK Črnomelj izvajamo priprave in
izpite za pridobitev javnoveljavne listine o
znanju slovenskega jezika na osnovni ravni, ki
je potrebna za pridobitev slovenskega
državljanstva, če je zadosti zanimanja oziroma
prijavljenih kandidatov.

Priseljenci se lahko na ZIK–u učijo
slovenščine tudi samostojno in z učno
pomočjo.

Več informacij o izpitnih rokih in sestavi izpitov

Več informacij o preverjanju znanja tujih jezikov

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://centerslo.si/izpiti/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/izpit-na-osnovni-ravni/
https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Slovenscina_kot_drugi_in_tuji_jezik.pdf
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/izobrazevalni-programi/jezikovni-tecaji/slovenscina-za-tujce/
https://www.ric.si
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Uporaba digitalnega znanja

Tečaj Excela (osnovni in nadaljevalni)

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Računalniki, tablice in pametni telefoni so že dolgo del vsakdana in
obvladovanje le-teh nam bistveno olajša marsikatero opravilo
bodisi doma ali v službi.

Računalniška usposabljanja nam dajejo znanja, s katerimi smo na
delovnem mestu bolj učinkoviti in natančni, poznavanje raznih
aplikacij, družbenih omrežij in različnih virov informacij pa dviguje
kakovost našega življenja.

Na ZIK-u vam ponujamo različna računalniška usposabljanja — od
programov računalniškega opismenjevanja do javnoveljavnega
programa Računalniška pismenost za odrasle, na koncu katerega
prejmete tudi javnoveljavno listino s področja računalništva.

Programi računalniških usposabljanj trajajo 40 ur, so brezplačni in
so namenjeni tako zaposlenim kot brezposelnim, s poudarkom na
starejših od 45 let z zaključeno največ poklicno šolo.

Tečaji potekajo v računalnici na sedežu Ljudske univerze ZIK, ki
smo jo v letošnjem letu tudi posodobili z novo opremo.

Uporaba digitalnega znanja je 40–urni program,
namenjen udeležencem, ki si želijo poglobiti

svoja znanja uporabe računalnika, dela v
oblaku, ustvarjanja digitalnih vsebin
(dokumenti, preglednice, predstavitve,
digitalne fotografije) ter poglobiti
razumevanje in skrb za varnost v
digitalnem okolju. Vsebino programa v
obsegu 10–tih ur lahko prilagodimo
potrebam udeležencev in delodajalcev.

Excel (osnovna raven) je 40–urni program, ki je
namenjen udeležencem, ki se prvič srečujejo s
programskim orodjem in želijo spoznati
uporabno vrednost programa ter se naučiti
prikazovati, obdelovati in analizirati podatke v
preglednicah. Vsebino programa v obsegu 10–tih
ur lahko prilagodimo potrebam udeležencev in
delodajalcev.

Excel (nadaljevalna raven) je 40–urni program, ki
je namenjen udeležencem, ki Excel že
uporabljajo in si želijo poglobiti svoje znanje
ter spoznati nove prijeme za obdelavo, analizo
in prikaz podatkov v preglednicah. Vsebino
programa v obsegu 10–tih ur lahko prilagodimo
potrebam udeležencev in delodajalcev.

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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PREHRANSKA SAMOOSKRBA

Prehranska samooskrba postaja pomemben dejavnik razvoja v
današnjem času. Kakovostna hrana, vzgojena in pridelana na
naraven način v lokalnem okolju, postaja privilegij, ki si ga lahko
privošči le malo držav.

Bela krajina ima vse naravne pogoje, da razvija ekološko
vrtnarjenje in kmetovanje. Tudi na malih površinah, v visokih
gredah ali na balkonih lahko pridelamo zelenjavo in zelišča za
domačo uporabo.

Ekološko kmetovanje in vrtnarjenje danes zahteva veliko znanja, ki
si ga lahko pridobimo v programih, kot so ekološki kmetovalec,
zeliščar, predelovalec sadja in programih spodbujanja lokalne
samooskrbe.

Belokranjci, ne pozabimo, kako zdrava, okusna in priročna sta
doma pridelana sadje in zelenjava. Pomembno je, da ohranimo stik
z zemljo in tako poskrbimo tudi za svoje zdravje.

Program je namenjen zaposlenim nad 45 let, ki jih zanima spodbujanje
prehranske samooskrbe v lokalnem okolju.

Vključuje predavanja, učne delavnice in oglede primerov dobrih praks.

Udeleženci se v programu seznanijo s stanjem prehranske samooskrbe,
njenim pomenom ter identificirajo priložnosti za povečanje samooskrbe v
lokalnem okolju. Ob zaključku programa, ki traja 50 ur, prejmejo potrdilo.

Program poteka v okviru projekta Temeljnje in poklicne kompetence od 2018 do 2022 Pokolpje, ki ga
financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti znanja o
predelovanju sadja v sok, sadno vino, kis, žganje, suho sadje, marmelade in
džeme na tradicionalen način ter trženju le-tega.

Program obsega 110 ur.

Spodbujanje lokalne samooskrbe

Predelovalec sadja na tradicionalen način

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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Ekološki kmetovalec

Zeliščar pridelovalec

Dnevi zeliščarstva in razstava sadja

Zanimanje za tradicionalne izdelke iz zelišč je v Beli krajini vse večje.
Izobraževalni program zeliščar pridelovalec, ki traja 105-ur, vključuje

spoznavanje zelišč, pridelavo, sušenje in
skladiščenje le-teh, nabiranje zelišč v

naravi, izdelavo tradicionalnih
pripravkov iz zelišč in trženje
izdelkov.

Delo poteka tudi praktično kot
nabiralništvo, v rastlinjakih in na
zeliščarskih kmetijah.

Bela krajina ima zelo dobre naravne
pogoje za razvoj ekološkega
kmetovanja, zato je pomemben
program, ki daje znanja o
ekološkem pridelovanju
poljščin in zelenjadnic,
sadjarstvu, vinogradništvu ter
reji živali.

Vključuje tudi znanja o
predelavi, trženju pridelkov in
registraciji dejavnosti.

Udeleženci v 104-urnem programu
spoznajo ekološke kmetije v Beli
krajini, kjer se praktično usposabljajo.

V Beli krajini so se povezali ponudniki izdelkov iz zelišč in sadjarji, ki bodo v
sodelovanju z ZIK-om pripravili predstavitve svoje dejavnosti, razstave in

zeliščarske delavnice.

Dnevi zeliščarstva in razstava sadja pod sloganom
„Zeleno delo – hobi za vse življenje“,

od 9. do 11. oktobra 2019.

Delavnice za predšolske otroke in učence:
Razstava sadja, zelišč in medenih
izdelkov
Predavanje o sadjarstvu
Delavnica izdelave mila
Delavnica Spoznajmo tradicionalno
belokranjsko prehrano

Delavnice za predšolske otroke in učence:
Destilacija zelišč
Ogled čebelarsko-zeliščnega učnega
vrta
Kulinarična delavnica priprave jedi z
zelišči

Delavnice za predšolske otroke in učence:
Razstava sadja, zelišč in medenih
izdelkov
Predavanje o sadjarstvu
Delavnica izdelave mila
Delavnica Spoznajmo tradicionalno
belokranjsko prehrano
Delavnica o drenu in izdelkih iz drena

Otvoritev razstave sadja, zelišč in medenih
izdelkov
Predstavitev ponudnikov izdelkov iz zelišč
in avtohtonih rastlin
Predavanje o žganjekuhi
Zeliščarske delavnice in delavnice za otroke
na medgeneracijskem vrtu
Predstavitev jedi z zelišči
Sejem izmenjave semen in sadik

9. oktober 2019 11. oktober 2019

10. oktober 2019

Kulturni dom Črnomelj Čebelarsko zeliščni učni park, Jugorje

Kulturni dom Črnomelj

Kulturni dom Črnomelj

VIDEO: Dnevi zeliščarstva 2018

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=SFCJ9MDpUHA


Vabimo vas k vpisu v programe:

Telovadba za zdravje,
Sprostitvena vadba,
Nordijska hoja,
Telovadimo skupaj z našimi otroki,
Tečaj rolanja za otroke.

ZIK Črnomelj izvaja v različnih krajih Bele krajine programe, ki spodbujajo
gibanje in prispevajo k večji skrbi za zdravje in dobro počutje tako za odrasle
kot za otroke.

Na ZIK-u Črnomelj ponujamo različne programe za starše in otroke, ki
omogočajo pridobivanje znanj o razvoju in vzgoji otrok, pomenu zdrave
prehrane in gibanja ter omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa z
otroki.

3130

PROGRAMI GIBANJA Programi gibanja in zdravja

Zdrav življenjski slog

Pomemben del zdravega načina življenja je brez dvoma ustrezna in
redna telesna aktivnost.

Brez zadostnega gibanja je namreč zelo verjetno, da tudi ostalo,
kar sicer počnemo v skrbi za zdravje, ne bo imelo optimalnega
učinka.

Pametno je izbirati med takšnimi oblikami in vajami, ki jih lahko
izvajamo kadarkoli in kjerkoli, sami ali v družbi enako mislečih
ljudi. Najlepše je, kadar gibanje združi vse družinske člane in
prispeva h kakovosti družinskih odnosov.

Program Zdrav življenjski slog poteka v
okviru projekta Temeljne in poklicne
kompetence od 2018 do 2022 Pokolpje.

V programu, ki traja 40 ur, udeleženci
pridobijo znanja o pomenu gibanja za zdravje
in zdravega prehranjevanja, spoznajo tehnike
obvladovanja stresa ter krepijo medsebojne
odnose znotraj skupine.

Pomembna je ozaveščenost in informiranost udeležencev o pomenu zdravja
tako na poklicni kot na osebni ravni.

Programe gibanja izvajamo v različnih krajih Bele
krajine— v Črnomlju, Metliki, Semiču, Vinici in drugod,
kjer se pokaže interes.

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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KULTURNA DEDIŠČINA

Trendi sodobnega življenja spreminjajo vrednote, način življenja in
razmišljanja. S poznavanjem, ohranjanjem in spoštovanjem lastne
kulturne dediščine krojimo svojo identiteto, a hkrati s
spoštovanjem različnosti ustvarjamo tolerantnost za skupno
sožitje.

Belokranjska kulturna dediščina je
izredno bogata, zato je naloga
vseh nas, da na nove rodove
prenašamo tisto najlepše in
najboljše, kar so nam zapustili
predniki. S tem ustvarjamo
trdne temelje za graditev
prihodnosti.

Oblikovalec tekstilnih izdelkov z elementi
tradicionalne kulturne dediščine

Belokranjska plesna hiša

V program, ki traja 285 ur, se lahko vključijo brezposelne osebe z izkušnjami
s področja šivanja in oblikovanja tekstilnih izdelkov. Udeleženci v programu
nadgradijo svoje znanje s področja šivanja z razvojem novih izdelkov, ki so
povezani z našo tradicijo.

Prvi modul programa vključuje znanja o kulturni dediščini, izročilu in pomenu
ohranjanja kulturne dediščine Bele krajine. V drugem modulu je poudarek na
snovanju in izdelovanju tekstilnih izdelkov ter pripravi izdelkov za prodajo.
V tretjem modulu je poudarek na znanjih, ki jih udeleženci potrebujejo za
vstop v podjetniško dejavnost.

Plesna hiša je delavnica ob živi glasbi ljudskih godcev, ki jo poznajo v
številnih evropskih državah. Gre za prijetno druženje ljudi različnih generacij
ob spoznavanju in učenju ljudskih plesov. S tem želimo približati ples
predvsem ljudem, ki niso člani folklornih skupin in jim predstaviti bogastvo
tovrstnega belokranjskega izročila.

Belokranjska plesna hiša bo potekala
3. in 10. decembra 2019 med 19.00 in 20.30

v Kulturnem domu Črnomelj.

Na programu bodo plesi: Abraham, Šrotiš, Pobelelo polje, Lipa moja, Lepa
Anka, Pretikavica, Hruške, jabuke, slive, Seljančica, različne polke ipd.

FOTO: Belokranjska plesna hiša 2018

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/13-drzav-plesalo-po-belokranjsko/
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SKRB ZA STAREJŠE

Program priprave na preverjanje znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije poteka v sodelovanju z domovoma starejših občanov
(DSO) Črnomelj in Metlika.

V 150-urni program priprave se lahko vključijo osebe, ki so stare najmanj 23
let, imajo končano vsaj osnovno šolo in izkušnje s področja dela z ljudmi ali
socialne oskrbe.

Udeleženci si v programu
pridobijo znanja s področja
zakonodaje, komunikacije,
prve pomoči, osebne
higiene, gospodinjstva in
organizacije dela v
socialni oskrbi. Svoje
znanje pokažejo na
izpitu, ki je sestavljen iz
teoretičnega dela in
storitve z zagovorom.

Predviden pričetek
izvedbe programa je
oktober 2019.

Pri izvajanju postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje NPK
Socialni oskrbovalec ZIK Črnomelj
sodeluje s Socialno zbornico Slovenije.

Socialni oskrbovalec na domu

V Sloveniji se staranje prebivalstva vse bolj stopnjuje. To je
potrebno sprejeti kot dejstvo in zgotoviti starejšim osebam varno
starost, hkrati pa poiskati čim več ustreznejših načinov in poti za
čim boljšo uporabo zmožnosti vedno starejše tretje generacije.

Starejši v družbi lahko veliko
prispevajo – čas, izkušnje,
prostovoljstvo. Vključenost
starejšim pomeni občutek
vrednosti in koristnosti.

VEČ: Spletna stran Socialne zbornice Slovenije

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.szslo.si/certificiranje
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Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja
starejšim odraslim različne možnosti za
učenje, druženje, osebno rast in aktivno
življenje.

V šolskem letu bodo v okviru UTŽO
potekale delavnice in predavanja s
področja zdravja, gibanja, kulturne
dediščine, ročnih del, zeliščarstva,
kulinarike, učenja tujih jezikov in
računalništva.

Izobraževanje bo potekalo v različnih krajih
Bele krajine v sodelovanju z društvi
upokojencev in društvi kmečkih žena.

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže
slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje, ki združuje 53 članic po vsej
Sloveniji.

V šolskem letu 2019/2020 bo UTŽO, ki
deluje v okviru ZIK Črnomelj, praznovala
dvajseto obletnico delovanja.

Program je razvil ZIK Črnomelj pod mentorstvom Andragoškega centra
Slovenije razvil. Namenjen je brezposelnim osebam, ki jih zanima in veseli
delo s starejšimi ljudmi. Vključuje tri module: Značilnosti starejših oseb,
Družabništvo za starejše osebe in Družabnik kot (socialni) podjetnik.

V 300-urnem programu je poudarek na praktičnem delu družabnika in
razvijanju podjetniške kompetence. Gre za pomemben poklic prihodnosti,
saj je v družbi vse več starejših oseb.

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Družabnik za starejše osebe

VIDEO: Priložnosti so

FOTO: Več o aktivnostih UTŽO

ZIK na festivalu za 3. življenjsko obdobje

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=W0qaEUryss8
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/dejavno-leto-univerze-za-tretje-zivljenjsko-obdobje/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/zik-crnomelj-na-18-festivalu-za-3-zivljenjsko-obdobje/
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PODJETNIŠTVO IN TURIZEM

Ponudnik tradicionalnih izdelkov,
pridelkov in storitev

Turistični vodnik

Belokranjci slovimo po prijaznosti in gostoljubnosti, kar je sicer
zelo pomembno za razvoj turizma, žal pa premalo za uspešno
podjetništvo.

ZIK je v okolju zaznal pomanjkanje kompetence podjetnosti in
samoiniciativnosti, kar se je še posebej izkazalo v času visoke
brezposelnosti. Ljudje so čakali na velikega zaposlovalca, manj pa
so bili motivirani za razvoj svojih podjetniških idej in
samozaposlitev. Največkrat slišano je bilo, kaj vse se ne izplača,
redkokdaj pa so se posamezniki hrabro spoprijeli z izzivom in sami
ustvarili svoje delovno mesto.

ZIK se s svojo izobraževalno ponudbo pridružuje prizadevanjem, da
spodbuja domače inovativne programe, ki tržijo naravi prijazne
izdelke in storitve.

Tako je ZIK razvil dva programa: Turistični vodnik turističnega območja Bele
krajine in Ponudnik/ponudnica tradicionalnih izdelkov, pridelkov in storitev.

Kar zadeva lokalne turistične vodnike ugotavljamo, da jih okolje potrebuje,
vendar še išče možnosti sofinanciranja šolnine vključenih udeležencev v
120- urni program.

Podobno velja za usposabljanje ponudnikov tradicionalnih izdelkov, pridelkov
in storitev, ki sicer potrebujejo več znanja za bolj uspešno trženje, vendar
jih skrbi povračilo investicije v svoje izobraževanje.

Ta program je namenjen brezposelnim osebam, ki jih
zanima trženje tradicionalnih izdelkov, pridelkov in
storitev, kot so domače platno, pisanice, dobrote iz
kmečke kuhinje, vino, čebelji, kovaški in pletarski izdelki
ter kmečki turizem.

V Beli krajini imamo veliko rokodelcev in mojstrov domače
obrti, ki bi lahko več ustvarili, če bi imeli pomoč pri
trženju in prodaji svojih izdelkov.

Program je vpisan v register zunanjih izvajalcev programov
aktivne politike zaposlovanja pri Zavodu RS za zaposlovanje.

V 120-urni program Turistični vodnik turističnega območja Bele krajine se
lahko vpišejo osebe z zaključeno najmanj štiriletno srednjo šolo in znanjem
vsaj enega svetovnega jezika

V obnovitveni tečaj se lahko vključijo osebe, ki so turistični vodniki, vpisani
v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja Bele krajine.

Program se zaključi s teoretičnim in praktičnim preverjanjem strokovne
usposobljenosti.

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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ŠTUDIJSKI KROŽKI Zelišča v kulinariki

Orhideje in vezenine

Članice študijskega krožka so v juniju 2019
pripravile predstavitev knjižice Zelišča v
kulinariki. V njej so opisana zelišča, ki se
najpogosteje uporabljajo v naši kulinariki in
objavljeni recepti za pripravo jedi z zelišči.
Knjižico bodo v prihodnje predstavile v
različnih krajih Bele krajine in na prireditvah
v okolici. Na takšen način svoje znanje in
izkušnje o zeliščarstvu posredujejo širšemu
okolju.

Članice študijskega krožka Orhideje in vezenine so razvile
motive divje rastočih orhidej, ki jih lahko opazujemo po
belokranjskih travnikih in jih prenesle na vezene izdelke.
Svoje izdelke so predstavile na razstavah v Starem trgu,
Semiču, Črnomlju in Škofji Loki. V sodelovanju s
Krajinskim parkom Kolpa pripravljajo koledar, ki bo
prikazoval divje rastoče orhideje v naravi in na vezenini.

Študijski krožki so oblika neformalnega druženja, kjer si člani
izmenjujejo znanja, se medsebojno učijo in izvajajo dejavnosti z
namenom doseganja skupnega cilja, ki prispeva k razvoju
skupnosti.

Igre v naravi

VIDEO: Razstava Orhideje in vezenine

Več o ŠK Zelišča v kulinariki

Študijski krožek obuja stare belokranjske
pastirske igre: koza piš, prašičkanje,
nebesičaljka, ciljanje koze, nabije, nabije,
lonce razbijati ipd. Člani krožka, ki so se
nekoč na paši te igre igrali tudi sami, jih
predstavljajo mlajšim pa tudi starejšim
generacijam.

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=UKLmILx1keY
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/izobrazevalni-programi/studijski-krozki/sk-zelisca-v-kulinariki/
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Zgodbe o Kolpi

Trajnostni vrt

Člani krožka beležijo še neobjavljene
zgodbe o Kolpi in jih bodo prevedli v
angleščino ter objavili najprej v elektronski
obliki. Krožek bistveno prispeva k obujanju
in ohranjanju kulturnega, predvsem
besednega izročila obmejnega obkolpskega

kraja in navsezadnje
predstavlja pomemben
prispevek razvoju inovativnih idej na področju
turistične ponudbe lokalnega okolja.

Študijski krožek (ŠK) Trajnostni vrt je deloval že v preteklem šolskem letu, ko
se je povezal s skupino Urbano zelenje mesta z namenom spodbujanja
sajenja urbanih dreves v Črnomlju.

ŠK je organiziral predavanje strokovnjakov
arboristov in usposabljanje oziroma
prikaz zasaditve drevesa. Pred
Kulturnim domom Črnomelj so člani
krožka s pomočjo črnomaljskega
župana in zaposlenih na ZIK-u
posadili topol ki je nekoč že krasil
ploščad kulturnega spomenika.

ŠK je bil pobudnik Zelene pozitive, to
je sodelovanja udeležencev
mednarodne kiparske kolonije pri
ozaveščanju pomena ozelenitve mesta.

VIDEO: Predstavitev zbirke zgodb v Predgradu

VIDEO: Sajenje drevesa pred kulturnim domom

VIDEO: Akcija zasaditve dreves po Črnomlju

V letošnjem šolskem letu bo ŠK nadaljeval s
prizadevanji za doseganje izobraževalnega
cilja, to je pridobivanja novih informacij in
znanj glede urejanja javnih površin.

Ima tudi akcijski cilj, to je nadaljnjo zasaditev
rastlin na izbranih lokacijah, mreženje,

pridobivanje podpornikov in javno predstavitev
skupnih dosežkov.

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=UKLmILx1keY
https://www.youtube.com/watch?v=LK3M73ZCSf4
https://www.youtube.com/watch?v=MNG_qwuBxLY
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USPOSABLJANJE ZA
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

Moj korak

Most do izobražbe

Izzivi podeželja

Beremo in pišemo skupaj

Knjige so zame

Program je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za bolj
kakovostno, aktivno in samostojno življenje.

Program vključuje teme s področja komunikacije, medsebojnih odnosov,
zdravja, vseživljenjskega učenja, računalniškega opismenjevanja in
spoznavanja lokalnega okolja.

Program je namenjen staršem otrok, ki obiskujejo prvo triletje devetletke in
si želijo dodatnih spodbud in nasvetov glede pomoči otroku pri šolskem delu.

V programu starši skupaj s svojimi otroki izpopolnijo svoje spretnosti branja,
pisanja, računanja in uporabe računalnika.

Program obsega:
spoznavanje načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo,
razvijanje sodelovalnega učenja,
razvijanje bralne in pisne kulture vseh družinskih članov,
pridobivanje osnov dobre komunikacije s šolo in drugimi institucijami.

Program traja od 50 do 75 ur in je brezplačen.

Program je namenjen odraslim, ki želijo postati aktivni bralci.

Zajema naslednje vsebinske sklope:
spoznavanje domače in tuje književnosti,
razvijanje bralnih spretnosti ter
druženje in izmenjavo mnenj.

Program obsega 20 ur in je brezplačen.

Program je namenjen odraslim, ki želijo razvijati dejavnosti na podeželju.

Program vključuje znanja s področja prepoznavanja razvojnih in
zaposlitvenih priložnosti na podeželju, naravnih in kulturnih danosti Bele
krajine, podjetništva, računalniškega opismenjevanja, komunikacije in
vseživljenjskega učenja.

Program je namenjen brezposelnim in tistim, ki bi si radi pridobili znanja za
večjo konkurenčnost na trgu dela.

Vključuje teme s področja prepoznavanja možnosti za zaposlitev, veščin
iskanja zaposlitve, komunikacije in medosebnih odnosov, vseživljenjskega
učenja in računalniškega opismenjevanja.

Imate včasih občutek, da vam, ne glede na vašo predhodno
izobrazbo, v določeni življenjski situaciji primanjkuje znanja,
spretnosti, informacij? Če ste pritrdili, vas vabimo, da se nam
pridružite v programih usposabljanj za življenjsko uspešnost.
Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih
spretnosti, povezanih s pismenostjo (branje, pisanje, računanje),
socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja, aktivnega
državljanstva, podjetnosti in samoiniciativnosti.

Programi UŽU-MK, UŽU-IP in UŽU-MI so brezplačni
in obsegajo 120 ur.

Udeleženci ob zaključku pridobijo javnoveljavno
potrdilo.

ZIK Črnomelj ima programe verificirane pri
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in
vpisane v register zunanjih izvajalcev programov
aktivne politike zaposlovanja pri Zavodu RS za

zaposlovanje.

Programa sofinancira Ministrstvo za izobraževanje
znanost in šport v okviru Javnega razpisa za pridobivanje

temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.
ZIK Črnomelj ima programa verificirana pri

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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PODPORA UČENJU Svetovalno središče Pokolpje
Če se želite izobraževati ali pa potrebujete dokazila o svojem znanju, nas
obiščite v Svetovalnem središču Pokolpje, kjer vam bodo svetovalke podale
informacije in vam svetovale o:

različnih izobraževalnih programih za pridobitev poklica,
izobraževalnih programih s področja tujih jezikov, računalništva,
podjetništva, komunikacije, zdravja in drugih vsebin,
pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije in drugih potrdil,
opravljanju različnih izpitov,
financiranju izobraževanja,
učinkovitem učenju,
veščinah iskanja zaposlitve.

Svetovanje, ki je brezplačno, je namenjeno tako
zaposlenim kot brezposelnim, starejšim odraslim
in priseljencem. Poteka pred vključitvijo v
izobraževanje, med izobraževanjem in po
končanem izobraževanju.

Ob svetovanju obstaja tudi možnost vključitve v postopek
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. To so znanja, ki smo si jih
pridobili pri delu, v družini, v društvih, v prostočasnih aktivnostih ali drugje.
Udeležencem postopka vrednotenja neformalno pridobljenega znanja
izdamo mnenje o njegovem znanju, izkušnjah in spretnostih.

Svetovanje poteka na sedežu ZIK-a in na svetovalnih točkah:

v Krajevni knjižnici Semič,
v Ljudski knjižnici Metlika,
na Centru za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Metlika.

Svetovalna dejavnost poteka tudi pri partnerjih v projektu, Ljudski univerzi
Kočevje in Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

V okviru dejavnosti Svetovalnega središča Pokolpje deluje strateški svet, ki
spremlja razvoj svetovalne dejavnosti v okolju, ugotavlja izobraževalne
potrebe v okolju in sprejema letni načrt dela ter poročilo o delu svetovalnega
središča.

Temeljna podporna dejavnost na področju izobraževanja odraslih
je informativno-svetovalna dejavnost, ki jo izvajajo svetovalke v
Svetovalnem središču Pokolpje.

Preden se odločimo za vključitev v izobraževanje pogosto
potrebujemo dodatne informacije, pogovor ali nasvet, kako
načrtovati svojo izobraževalno pot, kakšne so izobraževalne
potrebe oziroma v katero smer se naj razvija posameznikova
karierna pot.

V času izobraževanja je dobrodošla tudi učna pomoč mentorja, ki
nam svetuje, kako se učinkovito učiti, iz katerih virov črpati novo
znanje, in nam nudi dodatno razlago vsebine.

Zaradi različnih delovnih in družinskih obveznosti se odrasli radi
učimo tudi samostojno, kar nam omogočajo Središča za samostojno
učenje.

Dejavnost Svetovalnega središča Pokolpje financirata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter

Evropski socialni sklad.
VIDEO: ZIK svetovanje

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=8m-ICUZMDWc
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Dnevi svetovalnih središč Središče za samostojno učenje (SSU)

Učna pomoč

SSU je primerno opremljen prostor, ki je namenjen samostojnemu učenju
odraslih s pomočjo računalnikov, učbenikov in priročnikov, delovnih zvezkov,
leksikonov, slovarjev in multimedijskega gradiva.

Učenje v SSU ima številne prednosti, saj si lahko uporabniki izbirajo vsebino
in čas učenja, ritem in način pa prilagodijo svojim interesom in zmožnostim.

Uporabnikom je na voljo tudi pomoč pri samostojnem učenju, ki jo nudijo
strokovno usposobljeni mentorji.

Učno pomoč nudijo mentorji učne pomoči, ki so zaposleni preko javnih del.
Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih in poteka individualno ali
skupinsko.

Dnevi svetovalnih središč bodo potekali
od 25. do 27. septembra 2019.

V tem času bo organiziran 8. regijski festival zaTE – Znanje aktivira te. Izvaja
ga RIC Novo mesto v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Območno
službo Novo mesto, ZIK-om Črnomelj, LU Kočevje in CIK-om Trebnje. Festival
se bo odvijal v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem.

Prvi dan bo v Beli krajini organizirano strokovno srečanje za delodajalce z
naslovom Spremembe so izziv. V prvem delu strokovnega dogodka bo
potekala delavnica na temo, kako pri sodelavcih doseči občutek nujnosti
spremembe, kako se različni sodelavci različno spopadajo s spremembami,
kje in kdaj začeti s spremembami ter kako doseči spremembo v organizaciji,
ki se bo obdržala. Drugi del bo namenjen predstavitvi izobraževalne ponudbe
za zaposlene.

V vseh treh dneh festivala bodo potekale brezplačne delavnice tako za
zaposlene kot brezposelne, upokojence, udeležence izobraževanja odraslih,
srednješolce in priseljence. Ponujene bodo delavnice o vseživljenjskem
učenju, veščinah iskanja zaposlitve, učenju slovenščine, odkrivanju učnega
tipa, skrbi za zdravje, spoznavanju poklicev in trga dela. Na stojnici znanja
bo predstavljena izobraževalna ponudba v okolju.

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO

UČENJE

Program Dnevov svetovalnih središč 2019

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/svetovanje-in-podpora-ucenju/svetovanje-udelezencem/dnevi-svetovalnih-sredisc-2019/
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SOCIALNA AKTIVACIJA

V projektnem obdobju 2017-2019 je ZIK Črnomelj uspešno izvedel dva dolga
programa socialne aktivacije, v katerega je bilo vključenih 46 brezposelnih
oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči.

Cilji programa so opolnomočenje oseb za (ponovno) vključitev na trg dela,
zaposlitev oz. samozaposlitev, vključitev udeležencev v nadaljnje
izobraževanje ali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. V programu so
se udeležencem izboljšale socialne, funkcionalne in delovne zmožnosti,
dvignila se je njihova samopodoba, stkale so se prijateljske vezi.

Program je trajal 11 mesecev in je bil razdeljen na pet modulov. Udeleženci
so pridobili uporabna znanja s področja podjetništva, socialnega podjetništva
in samozaposlovanja. Obiskali so delodajalce v lokalnem okolju in
samostojne podjetnike, iskali svoje poslovne priložnosti ter pripravili
poslovne načrte. Nova znanja so pridobili tudi s področja družabništva za
starejše, spoznali so delo socialnega oskrbovalca in družinskega pomočnika.
Nenazadnje pa so okrepili tudi svoje veščine pri iskanju zaposlitve.

Udeleženci so se glede na izražene interese vključevali v delovno
usposabljanje pri različnih delodajalcih (npr. JP Komunala, Vrtec Otona
Župančiča Črnomelj, Smithers-Oasis Adria, Esol, Hiša sadeži družbe
Črnomelj) in v projektno delo. Skupina je ustvarjala v servietni tehniki,
nabirala zelišča, skrbela za okolje in trajnostni vrt, se preizkušala v
kulinariki, šivanju, se udeleževala računalniških uric in raznih dogodkov v
okolju. Vsak posameznik je v programu odkril svoja močna področja, pričel
aktivno urejati svoj socialni položaj, nekateri izmed njih so se zaposlili ali
vključili v nadaljnje izobraževanje.

V šolskem letu 2019/2020 bo ZIK Črnomelj izvajal 2 različna programa
socialne aktivacije:

Program socialna aktivacija
Program socialna aktivacija romskih žensk

V program se lahko vključijo polnoletne
brezposelne osebe, prejemniki denarne socialne
pomoči in neaktivne osebe z različnimi težavami.

Namen programov je okrepitev
socialne vključenosti udeležencev,
povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, pridobitev
novih socialnih in funkcionalnih zmožnosti. Udeleženci so
v program vključeni 6 mesecev, vsebine so razdeljene na
3 module.

V prvem modulu bodo potekale
aktivnosti za vzpostavitev skupinske

dinamike, motivacijo in njihovo osebnostno rast. V
drugem modulu bodo udeleženci spoznavali trg dela,

potekale bodo aktivnosti za dvig
funkcionalnih veščin, poudarek
bo predvsem na pridobivanju
praktičnih izkušenj za trg dela,
saj se bodo vključili v delovno
usposabljanje oziroma se bodo udejstvovali v
projektnem delu. V tretjem modulu bomo
pregledali dosežene cilje udeležencev in nudili

svetovanje ter podporo pri vstopanju na trg dela.

Z novimi programi socialne aktivacije
pričenjamo predvidoma 21. 10. 2019,

zato se nam pridružite, saj tudi mi podpiramo nove začetke!

Udeležba v programih socialne aktivacije je brezplačna.

V projektnem obdobju 2019-2022 bomo izvedli 5 programov socialne
aktivacije in 5 programov socialne aktivacije romskih žensk.

Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
in Evropski socialni sklad.

Več o projektu Socialna aktivacija VIDEO: Socialna aktivacija v Beli krajini

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/socialna-aktivacija/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/socialna-aktivacija/
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Vključite se v brezplačne izobraževalne programe v okviru projekta
Temljne in poklicne kompetence od 2018 do 2022 Pokolpje, ki je
namenjen zaposlenim in brezposelnim z nižjo izobrazbo, starejšim
od 45 let.

Projekt omogoča pridobivanje novih znanj in spretnosti za potrebe
trga dela.

V šolskem letu 2019/2020 bomo na različnih lokacijah po Beli
krajini izvajali naslednje programe:

Tuji jeziki za potrebe dela (angleščina, nemščina ...),
Računalniška pismenost za odrasle,
Uporabna digitalna znanja,
Tečaji Excela na osnovni in nadaljevalni ravni,
Pridelava zdrave hrane,
Programi gibanja in zdravega življenjskega sloga ...

Informacije in prijave v programe:

Tomaž Čurk
tomaz.curk@zik-crnomelj.si

05 93 42 695

Izvedbe za zaključene skupine potekajo tudi na sedežu delodajalca
oziroma na drugih lokacijah. Programi za udeležence, ki se prijavite
posamezno, se izvajajo na Ljudski univerzi ZIK v Črnomlju.

Program financirata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

in Evropski socialni sklad.

Poslovodeči partner: Partnerja v projektu:

Srednja šola Črnomelj

2018-2022

Udeležba v programih je
brezplačna!

Stari več kot45 let?Ste zaposlen
i

ali brezp
oselni?

TEMELJNE IN POKLICNE KOMPETENCE
2018-2022 POKOLPJE

Kazalo Izobraževanje odraslih/
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PROMOCIJA
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden vseživljenjskega učenja

Parada učenja
S promocijo vseživljenjskega učenja opozarjamo na prisotnost in
pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki
jih posameznik v življenju prevzema. Krepiti želimo tudi
medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje.

ZIK svojo dejavnost promovira s katalogom izobraževalne in
kulturne ponudbe, spletno stranjo, na družbenih omrežjih,
slavnostnih zaključkih in motivacijskih srečanjih, s promocijskimi
projekti, kot sta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) in Parada
učenja (PU).

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša
promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi
Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem
vseživljenjskem učenju, saj se na pobudo ZIK Črnomelj,
ki je od samega začetka območni koordinator, vsako leto
projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in
posameznikov. S prireditvami TVU si prizadevamo razvijati
pozitiven odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja.

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU na območju Bele krajine
tudi v letu 2020, ko bo potekal že 25. TVU v uradnem terminu
od 8. do 17. maja oziroma v razširjenem do konca junija 2020.

Sodelovanje v TVU je priložnost, da sodelujoči svojo dejavnost
promovirajo in se predstavijo širši javnosti. Veseli bomo, če skupaj
širimo kulturo vseživljenjskega učenja tudi v letu 2020!

Parada učenja promovira vseživljenjsko učenje in je osrednji dogodek Tedna
vseživljenjskega učenja. Poleg Črnomlja so jo sočasno priredili še v
sedemnajstih slovenskih krajih.

Parado učenja 2019 so z ZIK-om soustvarjali belokranjski vrtci, šole, društva,
podjetja in prostovoljci. Potekala je pod geslom „Najraje plesaje“. Otvorili
smo jo s kulturnim programom, nato pa se družili ob ljudskih plesih in igrah.
Na stojnicah so organizacije promovirale svojo dejavnost. Ker je letošnja
parada sovpadala z mednarodnim dnevom družin, je program potekal tudi v
popoldanskem času. Tako smo popoldan odprli razstavo izdelkov predšolskih
otrok. Poleg druženja ob ljudskih plesih in igrah smo slikali na platno, se na
prizorišču fotografirali s ‘photo booth’ ter si na koncu ogledali risanko. Letos
se je parade prvič udeležila maskota ZIKI, ki je udeležence prijazno
pozdravila in jih spodbujala pri aktivnostih.

Tudi v letu 2020 bomo s Parado učenja poskušali povezati čim več različnih
deležnikov v našem okolju. Pridružite se nam!

VIDEO: Parada učenja 2019

Več o TVU

FOTO: Parada učenja 2019
TVU in PU sofinancirajo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter občine Črnomelj, Metlika in Semič.

Nacionalni koordinator TVU in PU je
Andgragoški center Slovenije.

Kazalo Izobraževanje odraslih/

https://www.youtube.com/watch?v=WodN6KPHKkQ
http://tvu.acs.si
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/promocija/parada-ucenja/parada-ucenja-2019/
https://www.acs.si/
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KULTURA

Gledališka skupina ZIK
Kino Črnomelj

Filmski tabor Kolpa
Glas mladih

Župančičeva frulica
Mednarodna kiparska kolonija mladih

Medgeneracijski vrt
Dobrodelna prireditev Jasna

ZIK Teater
Stalna razstava SNOS in SNG

Drugi kulturni projekti
Miss Slovenije 2019 v Črnomlju

Področje kulture se je v letu 2019 kadrovsko
okrepilo, kar bo ZIK-u omogočilo razvoj programov
na področju gledališke vzgoje za mlade in
strokovno pripravo predstavitve pomena Črnomlja
in Bele krajine za razvoj slovenske državnosti s
poudarkom na vlogi in pomenu kulturnega doma kot
kulturnega spomenika. V zvezi s slednjim ZIK
načrtuje pripravo tematske razstave, publikacijo in
film, kar bo podlaga za uresničitev slogana:

»Vsak slovenski šolar vsaj enkrat obišče Črnomelj in
spozna glavno mesto Slovenije v letu 1944!«

Kazalo
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GLEDALIŠKA SKUPINA ZIK KINO ČRNOMELJ

Črnomaljski kinematograf je edini redno delujoči kinematograf v
Beli krajini. Naše poslanstvo je skrb za filmsko kulturo, ki se začne
s kakovostno in raznoliko filmsko ponudbo za vse generacije in
programom za otroke ter mlade.

Filmski spored skozi vse leto bogati s tematskimi ciklusi, se
vključuje v skupne projekte Art kino mreže Slovenije, organizira
različne filmske dogodke, predstavlja produkcijo filmov študentov
AGRFT, programe Filmskega tedna Evrope itd.

Ob podpori Občine Črnomelj, Ministrstva za kulturo Republike
Slovenije in Evropskega združenja Europa Cinemas gledalcem
ponuja širok spekter aktualnih in izbranih filmov, med katerimi
posebno pozornost namenja nacionalni in evropski filmski
produkciji. V svoji dvorani pogosto gosti številne slovenske filmske
ustvarjalce, ki svoje nove filme na pot med občinstvo pospremijo v
sproščenih pogovorih z obiskovalci.

Gledališka skupina ZIK Črnomelj je društvo z dvajsetletno tradicijo.
V letu 2019 je premierno uprizorila komedijo Neila Simona
»Govorice«, s katero bo v sezoni 2019/2020 še gostovala na
številnih slovenskih odrih.

Na svoji tradicionalni Poletni gledališki šoli so gledališčniki izvedli
kratko produkcijo »Popolna preobrazba«.

Zavzetost, odgovornost, gledališka
domišljija in odprtost vodijo
člane skupine pri druženju in
ustvarjanju ter bogatenju
lokalne in širše skupnosti.

Kazalo /Kultura
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Art kino mreža Slovenije
Europa Cinemas

Kino Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije, ki je bila
ustanovljena leta 2010 z namenom medsebojnega sodelovanja,
razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega
ter umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in
informacij s področja razširjanja ter promocije filmske kulture in
filmske vzgoje.

Kino Črnomelj v okviru Art kino
mreže Slovenije sodeluje v
petletnem projektu Filmska
osnovna šola. Filmska osnovna
šola (program strokovnih
usposabljanj o filmu in filmski
vzgoji) je namenjen vsem
strokovnim delavcem osnovnih
šol in kulturnih ustanov na
področju filma ter študentom
avdiovizualnih in drugih strokovnih
usposabljanj. Vsa usposabljanja so
brezplačna.

Kino Črnomelj je v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije aktivno
sodeloval pri uvedbi filmske vzgoje v učne načrte izobraževalnih
ustanov. S šolskim letom 2019/2020 sta učencem in dijakom na
voljo nova izbirna predmeta Film (SŠ) in Filmska vzgoja (OŠ).

Kino Črnomelj je od leta 2014
enakopravni član mednarodne
mreže Europa Cinemas. Namen
združenja je popularizacija
kakovostnega evropskega filma
in filmska vzgoja mladih.

Mednarodna kinematografska
mreža Europa Cinemas (EC)
letos praznuje 26 let. Slovenijo
zastopa Kinodvor, ki je od maja

2014 član sveta direktorjev in
organizacijskega odbora združenja

Europa Cinemas.

»Nič, kar lahko vidimo doma ali na spletu, se ne more primerjati z
intenzivnostjo filmske izkušnje, ki jo občutimo in si jo delimo v
kinu« je med zaključki konference v
Bukarešti povzel direktor Europa
Cinemas Claude-Eric Poiroux.

Europa Cinemas združuje 43
držav, 724 mest, 1194 kin in
2990 filmskih platen. V letu
2018 je bilo v okviru druženja
82 milijonov obiskovalcev na
filmskih predstavah.

Več informacij na spletni strani Šola filma

Več o novostih v programu filmske vzgoje

Več o združenju Europa Cinemas

Kino Črnomelj je opremljen z novim digitalnim
kino projektorjem, ustrezno tonsko opremo in
filmskim platnom. Za potrebe predvajanja
starejših filmskih klasik je ohranil 35 mm
projektor.

Projekt digitalizacije Kina Črnomelj sta sofinancirala Občina Črnomelj in
Slovenski filmski center, Javna agencija RS.

Na voljo smo vam za kakršno koli svetovanje pri izvajanju in
reševanju morebitnih dilem. Skupaj si bomo lahko ogledali film po
vašem izboru, si ogledali projekcijsko kabino in spoznali različne
poklice v kinu.

Kazalo /Kultura

https://www.solafilma.si
https://www.kinodvor.org/za-sole
https://www.europa-cinemas.org/en
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Letni kinoSlovenski film kot ogledalo časa

Gre za projekt črnomaljskega kina. Njegov namen je temeljito in
dostojno predstaviti slovenske filmske uspešnice, ki so zaznamovale
določeno družbeno obdobje.

Letošnji dogodek bomo izvedli v mesecu novembru 2019
v okviru Slovenskega tedna filma (11. – 15. 11. 2019),
ki je posvečen 100. obletnici rojstva Franceta Štiglica.

Predvajali bomo filma Ne joči, Peter (1964)
in Tistega lepega dne (1962).

Režiser France Štiglic se je podpisal pod petnajst
igranih celovečercev – med njimi tudi prvi
slovenski celovečerni zvočni igrani film Na svoji
zemlji (1948), vrsto kratkih in dokumentarnih del
ter odmevnih televizijskih nadaljevank. S svojim
ustvarjalnim zagonom sodi v sam vrh domače
kinematografije.

Med Štigličeve bistvene odlike sodi
nadvse širok kreativni razpon,
širok spekter ustvarjalne
raznovrstnosti. Bil je prejemnik
najvišjih nagrad in nominacij na
filmskem področju.

Tradicionalni dogodek, ki smo ga prvič predstavili
občinstvu leta 2002, bomo popestrili s prisotnostjo
filmskih ustvarjalcev in na ta način dali veljavo
filmskemu spominu in njegovim snovalcem.

Projekt je namenjen različnim javnostim s poudarkom na filmski
vzgoji mladih.

Več informacij o projektu

Več informacij

Projekt podpira Občina Črnomelj.

ZIK Črnomelj je po nekaj desetletjih ponovno obudil letni kino na
Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom Črnomelj. Prav tako
smo s kinom pod zvezdami že tradicionalno sodelovali tudi na
festivalu Črnfest v grajskem atriju.

Letos smo v letnem kinu predvajali francosko romantično komedijo
Žarek v srcu, na Črnfestu pa smo predvajali nov slovenski film
Posledice.

S projekcijami v letnem kinu bomo nadaljevali
julija in avgusta 2020.

Kazalo /Kultura

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kino/slovenski-film-kot-ogledalo-casa/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kino/
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Napolnimo kino

Kino, ki v Črnomlju deluje že skoraj 100 let, je nekoč predstavljal
stičišče javnega dogajanja. Z novodobno tehnologijo se je obisk v
kinematografih začel manjšati, zadnja leta pa se z digitalizacijo
položaj izboljšuje in ljudje v kinu zopet iščejo smisel in vidijo
priložnost za druženje ter krajšanje časa.

V preteklih letih je Jurij Veselič posledično podal pobudo za akcijo
Napolnimo kino, v kateri smo predvajali nostalgičen film in ljudi
tako privabili nazaj v kino.

Akcijo bomo izvedli tudi v letu 2020 in tako poskusili kar se da
napolniti črnomaljski kino.

Ženski filmski večeri

Filmski abonma je sestavljen iz šestih filmskih predstav,
namenjenih predvsem ženskam, vabljeni pa so tudi moški. V
programsko shemo bodo izbrani tematsko ustrezni filmi, kjer
prevladujejo močni ženski liki, ki so lahko v navdih obema spoloma.
Po filmu bodo vsakič potekala prijetna druženja in pogovor ob
prigrizku in pijači.

Uvod v ženske filmske večere je predstavljal ogled filma
Praznovanje pomladi in pogovor z Zvezdano Mlakar, ki je v filmu kot
mlada igralka sploh prvič zaigrala.

Filmske predstave bodo na sporedu vsak tretji četrtek v mesecu
od oktobra 2019 do marca 2020. Praznujte otroško rojstnodnevno zabavo

v Kulturnem domu Črnomelj!

Več informacij najdete TUKAJ.
Več informacij

VIDEO: Vidimo se v Črnomaljskem kinu

Kazalo /Kultura

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/najem-prostorov/rojstnodnevna-zabava/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kino/filmski-abonma/
https://www.youtube.com/watch?v=ZnoIoOTz05g
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FILMSKI TABOR KOLPA

Filmski tabor Kolpa že 12 let spodbuja filmsko ustvarjalnost mladih
in vzgaja na filmskem področju.

Dijaki slovenskih šol, ki jih zanima film, ustvarjajo v treh filmskih
delavnicah (animirani, igrani in dokumentarni film) pod
mentorstvom uveljavljenih in priznanih filmskih strokovnjakov.

V treh dneh trajanja tabora udeleženci prehodijo vse faze
filmskega ustvarjanja od ideje, pisanja scenarija, snemanja,
igranja pa vse do montaže.

Filmski tabor Kolpa se zaključi s projekcijo
nastalih filmov.

Udeležba na taboru je brezplačna!

VIDEO: Filmski tabor Kolpa 2019FOTO: Filmski tabor Kolpa 2019

VIDEO: Animirani film - Brodolomec

VIDEO: Igrani film - Izgubljeno/Najdeno

VIDEO: Dokumentarni film - 60 let izobraževanja odraslih v Beli krajini

Filmski tabor Kolpa 2020 bo potekal v Črnomlju
in belokranjski okolici konec junija 2020.

Oglejte si izdelke mladih filmarjev
na Filmskem taboru Kolpa 2019:

Filmski tabor Kolpa sofinancirata Občina Črnomelj
In Slovenski filmski center, javna agencija.

Kazalo /Kultura

https://www.youtube.com/watch?v=16Iu-SxLt8w
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/filmski-tabor-kolpa/
https://www.youtube.com/watch?v=zAp3PZhcEYE
https://www.youtube.com/watch?v=058L5s2FaHQ
https://www.youtube.com/watch?v=NTeP_geQAYY
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GLAS MLADIH

Glas mladih je z 41-letno tradicijo najstarejši festival za mlade
neuveljavljene glasbenike v Sloveniji.

Avdicije za Glas mladih 2019 bodo 19. oktobra 2019
v Kulturnem domu Črnomelj.

Vabimo pevce, duete, raperje, kantavtorje in glasbene skupine,
ki lahko sodelujejo v različnih kategorijah:

osnovnošolski, avtorski in bendovski Glas mladih.

Vabimo tudi povezovalce programa.

Rok za prijavo je 15. oktober 2019!

VIDEO: Napovednik Glas mladih 2019

FOTO: Glas mladih 2018

PRIJAVI SE na Glas mladih

Oglejte si nastope zmagovalcev Glasa mladih 2018:

Osnovnošolski Glas mladih:

Avtorski Glas mladih:

Bendovski Glas mladih:

Posebna nagrada Založbe Nika:

Glas mladih 2019 bo 23. novembra 2019
v Kulturnem domu Črnomelj.

Najboljše bosta izbrala občinstvo in petčlanska strokovna
komisija, sestavljena iz uveljavljenih slovenskih glasbenikov.

Manca Mihelin - Time to say goodbye

Lana Škof - Odpelji me

Jaja Bojz - Kriza

Jana Bevc - Midnight call

Kazalo /Kultura

https://www.youtube.com/watch?v=LpSEr__erqM
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/glas-mladih/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/glas-mladih-2019-odprte-prijave/
https://www.youtube.com/watch?v=oe6nbvOJEIk
https://www.youtube.com/watch?v=lt5I8HDtSws
https://www.youtube.com/watch?v=airAxYeIee8
https://www.youtube.com/watch?v=5LjOdUOPh2A
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ŽUPANČIČEVA FRULICA

Župančičeva frulica bo v letu 2020 praznovala 30 let spodbujanja
literarne ustvarjalnosti in govorniških spretnosti mladih.

Gre za vseslovensko prepoznaven natečaj, kjer sodelujejo mladi
pesniki in deklamatorji iz okoli 100 slovenskih šol.

Najboljši po izboru strokovnih komisij se občinstvu predstavijo na
zaključnem srečanju, kjer najboljši osnovnošolski in srednješolski
pesnik prejmeta Župančičevo frulico, najboljši osnovnošolski
deklamator pa Pastirski rog, simbol govorništva.

Priporočena tema pesniškega ustvarjanja Na Župančičevi frulici
2019 se je navezovala na temo svobode z izhodiščnimi verzi
ameriškega pesnika Walta Whitmana iz Pesmi o svobodni cesti:

»Peš in veselega srca koračim po deželni cesti,
zdrav, svoboden, s svetom pred sabo,
dolga rjavkasta pot me vodi, kamor le hočem.«

Na letošnji razpis se je prijavilo 91 mladih
pesnikov (49 osnovnošolskih in 42
srednješolskih) in 75 osnovnošolskih
deklamatorjev iz skupno 81 slovenskih šol.

Nagrajenci 29. Župančičeve frulice so postali:

Asia Prijanovič (OŠ Loka Črnomelj) — dobitnica Župančičeve
frulice 2019 za najboljšo osnovnošolsko pesnico;

Aljaž Primožič (Gimnazija Celje - Center) — dobitnik Župančičeve
frulice 2019 za najboljšega srednješolskega pesnika;

Roza Verbovšek (OŠ 8 talcev Logatec) — dobitnica pastirskega
roga Župančičeve frulice 2019 za najboljšo deklamatorko.

FOTO: Župančičeva frulica 2019Zbirka pesmi Župančičeva frulica 2019

30. srečanje najboljših mladih pesnikov in deklamatorjev
Župančičeve frulice 2020 bo 11. junija v Črnomlju.

Kazalo /Kultura

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/zupanciceva-frulica/
https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/1104/upanciceva_frulica_2019.pdf?fbclid=IwAR14kt893zsPMKTlwNTlm2-H_RYsA5zjEEmDAqcjde9ZZM5RXX9kH-TMmqM
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MEDNARODNA
KIPARSKA KOLONIJA MLADIH

Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj je ena največjih
kolonij za mlade v Sloveniji. Namenjena je likovno nadarjenim
učencem zadnje triade osnovnih šol.

Udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Bosne in Hercegovine ter Italije pod
mentorstvom uveljavljenih kiparjev in ob
pomoči študentov likovne pedagogike
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
kiparijo v različnih delavnicah.

VIDEO: Mednarodna kiparska kolonija mladih 2019

FOTO: Mednarodna kiparska kolonija mladih 2019

13. Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj
bo spomladi 2020.

Zmagovalec kolonije prejme preslico,
simbol kolonije, in se za nagrado
udeleži hrvaške mednarodne kolonije
mladih Ernestinovo, s katero naša
kolonija tudi strokovno sodeluje.

Priznanja za najboljše
na 12. MKKMČ so prejeli:

Projekt sofinancira Občina Črnomelj. Projekt podpira podjetje Livartis d.o.o.

Vid Črnič (OŠ Podzemelj) — najboljši v delavnici SIPOREKS in
SKUPNI ZMAGOVALEC,

Lidija Mihajlovič (OŠ Stari trg ob Kolpi) in Nuša Jankovič (OŠ
Loka Črnomelj) — najboljši v delavnici INSTALACIJA,

Ajda Kremesec (OŠ Metlika) — najboljša v delavnici KERAMIKA,

Teodora Milenković (OŠ Branko Radičević), Čenta (SRB) —
najboljša v delavnici MONTAŽNA PLASTIKA.

Kazalo /Kultura

https://www.youtube.com/watch?v=UkObf_xQ0f0
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/zelena-pozitiva-na-12-koloniji-mladih/


Med poletjem smo na vrtu izvedli številne delavnice in dogodke, in
sicer dobrodelno prireditev s predstavo, različne likovne in
spretnostne delavnice za otroke, igranje
pastirskih iger v naravi, različne bralne
dogodke in predavanja za vedoželjne
otroke, športne aktivnosti, opazovanje
zvezd in astronomsko predavanje, letni
kino, festival o dojenju ter kulinarično in
umetniško delavnico.

Na Medgeneracijskem vrtu
Črnomelj smo uredili tudi
igrišče z labirintom in igrali, ki namensko
spodbuja otroško iznajdljivost, samostojnost,
gibanje v naravi ter samo druženje brez
tehnologije.

7574

MEDGENERACIJSKI VRT

Medgeneracijski vrt je projekt Zavoda za izobraževanje in kulturo
Črnomelj, Knjižnice Črnomelj in Mladinskega centra BIT.

Sofinanciran je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje. Namen preureditve javne
površine za kulturnim domom v zeleni prostor sredi mesta, kjer se
bodo odvijali različni dogodki in delavnice, je izboljšati kakovost,
dolgoročno korist in sobivanje lokalnega prebivalstva z naravo ter
druženje različnih generacij med seboj.

Facebook: Medgeneracijski vrtVeč o Megeneracijskem vrtu

Jeseni in pozimi načrtujemo številne dogodke, ki jih
lahko natančneje spremljate na naši spletni strani in na

FB strani Medgeneracijski vrt Črnomelj.

Č R N O M E L J

Kazalo /Kultura
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DOBRODELNA PRIREDITEV JASNA

Gre za tradicionalno dobrodelno prireditev, ki jo od leta 2008
organiziramo v spomin na Jasno Šeruga Muren.

Na njej se predstavijo večinoma domači, belokranjski ustvarjalci.
Zbrana sredstva so namenjena društvom, ki potrebujejo pomoč.

Doslej smo z Dobrodelno prireditvijo Jasna pomagali:

Društvu onkoloških bolnikov Slovenije – skupini za samopomoč
Črnomelj, Skupnosti TAV iz Starega trga ob Kolpi, Združenju
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo – klubu Zeleni Jurij
Črnomelj, Skupini za samopomoč žensk z rakom dojke Črnomelj,
Ozari Slovenija – enoti Črnomelj, Društvu za
zaščito živali Bele krajine in Gledališki
skupini in AV LAB-u Kluba belokranjskih
študentov ter Gledališki skupini
Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi.

FOTO: Jasna 2019

Dobrodelna prireditev Jasna 2020
bo konec januarja v Kulturnem domu Črnomelj.

Jasna 2019 je potekala pod sloganom »Glas po srcu mladih«. Na
njej so se predstavili izkušeni belokranjski glasbeniki, ki so med leti
1978 in 1986 uspešno nastopali na Glasu mladih.

S prodanimi vstopnicami, prostovoljnimi prispevki in nakupom
umetniških del Mednarodne kiparske kolonije mladih smo zbirali
sredstva za Gledališko skupino Kulturnega
društva Stari trg ob Kolpi. Člani skupine
so večer popestrili s svojim unikatnim
humorjem.

Kazalo /Kultura

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/novice/jasna-2019-za-starotrzane/
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ZIK TEATER STALNA RAZSTAVA SNOS IN SNG

Nova dejavnost Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj se
usmerja v gledališče in sam razvoj gledališke dejavnosti ter kulture
med mladimi. Otrokom od vrtca naprej,
mladostnikom in starejši mladini bo ponujena
možnost vključevanja v gledališko skupino in v
sam proces nastanka predstave – od scenarija,
kostumografije, scenografije, režije pa vse do
igranja.

Starejšo sekcijo ZIK
Teatra tvorijo bivši člani
študentske Gledališke
skupine KBŠ (predstave
Zeleni Jurij, Avtonomija, Hiša, 1943, Zofija),
ki bodo konec novembra ali v začetku
decembra 2019 premierno uprizorili

predstavo Tango za tri.

V Kulturnem domu Črnomelj je bilo leta 1944 prvo
zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega
sveta, na katerem so bili postavljeni in zasnovani
temelji slovenske države in državnosti. Prav tako
je bilo istega leta ustanovljeno prvo slovensko
narodno gledališče, ki je na belokranjskem
ozemlju izvajalo kakovostno in profesionalno
uprizoritveno kulturo.

V ta namen bo v zgornji avli Kulturnega doma
Črnomelj postavljena interaktivna in
avdiovizualna stalna razstava, ki je trenutno
še v fazi snovanja in oblikovanja. Postavitev
bo namenjena tako različnim posameznikom
kot tudi vsem slovenskim izobraževalnim
ustanovam. Ponujala bo različne načine
izvedbe in uporabe stalno postavljenega

gradiva.

Prva faza celotnega projekta naj bi bila končana do konca leta
2020.

Aktivnosti in novice ZIK Teatra spremljajte na Facebooku

Kazalo /Kultura

https://www.facebook.com/zikteater/
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DRUGI KULTURNI PROJEKTI

V začetku oktobra ob tednu otroka
tradicionalno pripravljamo niz gledaliških
predstav, delavnic in projekcij filmov za
najmlajše in njihove starše.

Novoletni direndaj je tradicionalni sklop
delavnic, predavanj, gledaliških
predstav, koncertov, filmskih projekcij in
drugih dogodkov za vse generacije, ki v
Kulturnem domu Črnomelj in tudi širše
obogatijo decembrske dni.

Projekt, sestavljen iz predavanj, pogovornih krogov in druženj za
starše ter otroke, omogoča izmenjavo znanj s področja razvoja in
vzgoje otrok, pomena zdrave prehrane in gibanja ter nudi
kakovostno preživljanje prostega časa med starši in otroki. Program
deluje po principu medsebojnega neformalnega izobraževanja,
izmenjevanja izkušenj in vedenja med starši, njegov namen pa je
prispevati k boljšemu počutju in razvoju lokalne skupnosti.

Prvi dogodek v sklopu projekta je bil festival
Dojiva se, ki je bil organiziran v sodelovanju
z Vevo, spletno šolo za starše, in starši iz
lokalnega okolja.

Z rednimi srečanji, ki se bodo odvijala
enkrat mesečno po dogovoru, bomo začeli 8.
oktobra v tednu otroka. Teme pogovorov in

druženj bodo pereče teme (najstništvo, vpliv
medijev, zdravstvena nega otrok, prehrana),

prav tako pa bodo organizirane delavnice različnih
ročnih in kulinaričnih spretnosti, igralni dnevi, strokovna predavana
in dogodki gibalne narave. Prvotnega pomena bo samo medsebojno
druženje belokranjskih staršev.

Teden otroka

Novoletni direndaj

Starši staršem

Več informacij

Kazalo /Kultura

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/splosno-izobrazevanje/sola-za-starse/
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Odkar je licenco prevzela Jelka Verk,
projekt Miss Slovenija izstopa iz vseh
zastavljenih družbenih pravil in okvirjev
in predvsem ne deluje več kot klasično
lepotno tekmovanje. S svojo skrbno
zasnovano vsebino pluje proti toku
stereotipov današnje družbe in ubira svojo pot.

S sloganom “Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo”, pod
katerim deluje, Slovence nagovarja k enotnosti in jih s
predstavljanjem slovenskih podjetij, turizma, umetnikov,
športnikov ter naše naravne in kulturne dediščine spodbuja k
povezovanju in podpiranju domačega ter lokalnega.

Zgodba Kulturnega doma Črnomelj, kjer so
bili med 2. svetovno vojno postavljeni
temelji slovenske državnosti in kjer je
bilo ustanovljeno Slovensko narodno
gledališče, je bila za organizatorje
tako zanimiva, da so se odločili
Miss Slovenije izpeljati v
Črnomlju.

MISS SLOVENIJE 2019 V KULTURNEM DOMU ČRNOMELJ

Finalna prireditev Miss Slovenije 2019 bo v soboto,
28. 9. 2019, ob 21.00 v Kulturnem domu Črnomelj.

V petek, 27. 9. 2019, ob 21.00 pa bo v sklopu Svetovnega
dneva turizma v Kulturnem domu Črnomelj potekal literarni
večer, kjer se bodo finalistke Miss Slovenije predstavile z
branjem pesmi Župančičeve frulice.

Kazalo Kultura



ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO ČRNOMELJ

Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj kakovosti izobraževanja
odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in
poglobljeno si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003, ko smo prvič izvedli
samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav
sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot
vodilo svojega dela sprejmemo

IZJAVO O KAKOVOSTI

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem
in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

Izjavo o kakovosti ZIK Črnomelj je sprejel Svet ZIK Črnomelj 6. julija 2006.

Direktorica:
mag. Nada Žagar

Vodja skupine za kakovost:
mag. Irena Bohte

Predsednica Sveta ZIK:
Nada Babič Ivaniš, prof.

V izobraževalni organizaciji ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih
skupin, jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
Udeležencem nudimo sprotno spremljanje napredka, svetovanje in učno pomoč
v izobraževalnem procesu.
Udeležencem ponujamo možnosti samostojnega učenja in jim zagotavljamo
ustrezne pogoje zanj.
V izobraževnih programih in projektih ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z
našimi storitvami in na podlagi ugotovitev uvajamo izboljšave.
Razvijamo različne komunikacijske poti z namenom zagotavljanja možnosti za
učinkovito sporazumevanje z udeleženci, učitelji in partnerji v ožjem in širšem
okolju.
Nenehno spremljamo organizacijsko kulturo naše organizacije in uvajamo
različne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.
Redno spremljamo in skrbimo za razvoj kakovosti dela zunanjih sodelavcev.
Razvito imamo sodelovanje s partnerskimi organizacijami v okolju in širše.
Razvijamo številne izobraževalne in kulturne aktivnosti za spodbujanje
spoštovanja drugačnosti, strpnosti in razvoja enakih možnosti.
Celovito ponudbo izobraževalnih programov in kulturnih projektov prilagajamo
okolju, v katerem delujemo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
Izdajatelj: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Avtorji: Strokovni delavci ZIK
Avtorji zaščitnih znakov ZIK-ovih projektov: Breda Kočevar, Robert Lozar,
Irena Miketič, Maja Moravec, Uroš Strugar, Vid Žagar
Oblikovanje: Tomaž Čurk
Fotografije: arhiv ZIK, Tomislav Urh, AV Lab KBŠ, arhiv Miss Slovenije
Jezikovno pregledala: Nastasja Schweiger

Črnomelj, september 2019

Kazalo



Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Enota Ljudska univerza
Kolodvorska cesta 32c, 8340 Črnomelj
T: 07 30 61 390

Enota Kulturni dom
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
T: 07 30 61 392

info@zik-crnomelj.si
www.zik-crnomelj.si
fb.me/ZIK.Crnomelj

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO

UČENJE
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