LETNO POROČILO 2009
Center vseživljenjskega učenja Podravje
Ljudska univerza Ptuj

V obdobju od 1. 1. – 31. 12. 2009 smo na LU Ptuj (skupaj s konzorcijskimi partnerji) v projektu CVŽU
Podravje načrtovali izvedbo naslednjih dejavnosti in nalog:
1. VODENJE PROJEKTA
Vodenje projekta že ves čas trajanja nadzoruje in upravlja direktorica LU Ptuj, mag. Klavdija
Markež. Med njene naloge tako sodijo vodenje samega projekta in projektne skupine,
koordinacija in nadzor dela konzorcijskih partnerjev, koordinacija in nadzor nad pripravo
vmesnih in letnih poročil Centra vseživljenjskega učenja Podravje.
Pomemben del vodenja projekta je tudi stalna koordinacija in usklajevanje z Ministrstvom za
šolstvo in šport ter skrbnico pogodbe, gospo Katjo Dovžak.
Zraven tega vodi vse redne delovne sestanke projektne skupine CVŽU Podravje znotraj Ljudske
univerze Ptuj, na katerih določamo strategije promocije in nabave novih strokovnih gradiv,
usklajujemo aktivnosti, potrebne za ažurno delovanje spletnega portala ter razporejamo delo
tekočega meseca, predvideno za izvajanje aktivnosti Centra vseživljenjskega učenja Podravje.
Aktivnosti, ki smo jih izvajali kot podlago za pripravo navedenih aktivnosti in dokumentov so
naslednje:
- Predstavitev projekta CVŽU Podravje v lokalni skupnosti Ptuj in širom regije
- Dogovori in usklajevanje načrta izvedbe aktivnosti s konzorcijskimi partnerji.
- Predstavitev projekta potencialnim udeležencem izobraževanja v lokalni skupnosti
Ptuj ter širše v regiji – članki in oglasi, spletni portal, spletne strani LU Ptuj, Radio
Ptuj, Radio Grom, CATV Ptuj
- Dogovori in usklajevanje načrta izvedbe aktivnosti z mentorji, ki so izrazili interes
za sodelovanje.
- Identifikacija in razgovori s potencialnimi mentorji
- Skrb za ažuriranje in dopolnjevanje spletnih vsebin portala CVŽU (www.cvzupodravje.si) in spletne podstrani ISIO (www.lu-ptuj.si)
- Aktivnosti, potrebne za delovanje 10 Točk VŽU in 5 dislociranih enot ISIO
- Koordinacija uvajanja modela presojanja kakovosti ISIO
- Skrb za baze podatkov
- Nadzor nad pripravo in oblikovanje gradiva za udeležence.
- Promocijske aktivnosti – članki, oglaševanje na spletu in na lokalni CATV.
- Promocija: poskrbeli smo za podpis letne pogodbe z Radiem Grom, ki je tako postal
naš medijski pokrovitelj – s tem smo naše oglaševalske kapacitete izredno povečali,
kar se pozna tudi pri obisku Dislokacij in Točk
- Promocija: v mesecu oktobru smo se dogovorili tudi z Radiem Ptuj, da nam v
kratkem pripravi pogodbo o sodelovanju pri promociji CVŽU Podravje –
predvidevamo, da jo bomo prejeli v septembru.
- Izvedene motivacijske in druge delavnice (36 delavnic – Računalništvo za
začetnike (4 delavnice po 12 kandidatov), Delavnica Photoshop ( 4 delavnici,

-

4 x 12 udeležencev), Nemščina, Angleščina – osvežitveni, Kreativne delavnice,
Umetnostna zgodovina, Kritična teorija, Akademija MGP, Kamera in montaža,
Kitajščina ter še motivacijske delavnice (9+6+1+4 delavnice))
Priprava vsebinskih in finančnih poročil, pregled partnerskih zahtevkov in poročil

1. DELOVANJE ISIO NA SEDEŽU IN 5 DISLOKACIJAH
V obdobju od 01. januarja 2009 pa do 31. decembra 2009 smo ponovno uspeli preseči
zastavljene cilje tako glede števila obiskov udeležencev v svetovalnem središču Ptuj
kakor tudi števila ur svetovanja.
Tako smo v Svetovalnem središču Ptuj svetovali skupno 1219 udeležencem (kazalnik
1200), svetovalci pa so za informiranje in svetovanje skupno porabili 2716 ur (kazalnik
2700) za to potrebnega dela in sicer nekaj po telefonu, največji delež navedenih ur pa
seveda predstavlja osebni stik med svetovalci in udeleženci. Vsi podatki se sproti
vnašajo v aplikacijo ISIO in so kot arhiv dostopni tam.
Od 1.1.2008 Središče za samostojno učenje deluje pod okriljem Centra vseživljenjskega učenja
Podravje.
Vse aktivnosti potekajo v skladu z navodili in načrti. Vse obdobje smo se povezovali z drugimi
izobraževalnimi institucijami, fakultetami ter na ta način izpopolnjujemo svojo bazo podatkov
ter informacije za svetovance.
V letu 2008 je bilo predvideno 5 delavnic , ki jih organizira ACS za svetovalna središča.
Povedati moramo, da je bila od tega izpeljana le ena (1) delavnica, na ostale smo pa čakali
skoraj do konca leta 2009. Tako so od septembra pa vse do konca meseca decembra 2009 na
ACS organizirali prav vsa izobraževanja, ki so bila predvidena za obdobje 2008-2009 (za
potrebe ISIO).
S partnerji smo se dogovarjali o njihovem sodelovanju v strateškem in strokovnem svetu ter
jih ustrezno informirali o naši dejavnosti in pomenu za njihovo okolje in ljudi, ki prebivajo v
naši lokalni skupnosti. Partnerji skrbijo za svoje Točke in obveznosti iz konzorcijske pogodbe.
Od 1.9.2008 do konca leta 2008 smo odprli še pet dislokacij Svetovalnega središča Ptuj na
območju Upravne enote Ptuj - Markovci, Kidričevo, Videm pri Ptuju, Destrnik in Ormož.
Uradna otvoritev s tiskovno konferenco je bila v novembru 2008.
Svetovalka ISIO Mateja Hlupič je skupaj s kolegico Bernardo Kvas ter kolegom Dušanom
Šilakom, ki sodelujeta kot svetovalca tudi na dislokacijah Kidričevo, Markovci, Destrnik,
Majšperk, Cirkulane, Ormož in Videm pri Ptuju, nadaljevala z aktivnostmi svetovanja tudi na
dislociranih enotah ISIO. Tako je obiskovala vseh pet dislokacij po predvidenem načrtu – torej
dvakrat mesečno po pet ur po urniku, določenem z delovnim časom dislokacij na Točkah VŽU,
ki je razviden na spletnem naslovu www.cvzu-podravje.si. K poročilu dodajamo zapise

službenih poti, iz katerih so razvidni datumi in vsebine svetovanj oziroma aktivnosti na
dislokacijah.
Tudi kolega Habjanič se je udeleževal svetovanj na dislokacijah – tako je bil v mesecu
februarju in marcu po štirikrat prisoten na dislokaciji ISIO Videm – skupno torej osemkrat.
Obisk Točk in Dislokacij je raziden iz priloženih časovnic. Matjaž Habjanič skrbi tudi za
promocijo Točke, vodi evidenčno knjigo in skrbi za založenost z gradivom.
Bernarda Kvas je z aktivnostmi na Točki VŽU Markovci pričela v decembru 2008 in z njimi
tudi nadaljuje: vsak teden opravi po en obisk dislokacije, kot je razvidno iz njenih časovnic,
skrbi za promocijo Točk, ki jih obiskuje ter skrbi za založenost z gradivom.
V obdobju med 1.1.2009 in 31.3.2009 je bila na dislokacijah prisotna sedemkrat.
V obdobju med 1.4.2009 in 31.6.2009 je bila na dislokacijah prisotna šestkrat.
V obdobju med 1.7.2009 in 31.8.2009 je bila na dislokacijah prisotna petkrat.
V septembru 2009 je dvakrat obiskala Točko Destrnik, dvakrat OOZ Ptuj, enkrat Kidričevo,
dvakrat je bila na Bistri Ptuj in enkrat v Ormožu. V oktobru je bila enkrat v Markovcih, dvakrat
OOZ Ptuj, enkrat Kidričevo, enkrat CIPS Ptuj, enkrat na Vidmu pri Ptuju. V novembru 2009 je
obiskala enkrat Točko Destrnik, dvakrat Točko Bistra Ptuj, enkrat Videm pri Ptuju ter enkrat
Ormož. V decembru 2009 je bila prisotna dvakrat v Markovcih, enkrat v Cirkulanah in enkrat
na CIPSu Ptuj. in z njimi tudi nadaljuje: vsak teden opravi po en obisk dislokacije, kot je
razvidno iz njenih časovnic, skrbi za promocijo Točk, ki jih obiskuje ter skrbi za založenost z
gradivom.
V obdobju med 1.9.2009 in 31.12.2009 je bila na dislokacijah prisotna petnajstkrat.
Dušan Šilak se je udeleževal svetovanj na dislokacijah – tako je bil v mesecu aprilu prisoten
enkrat na dislokaciji Destrnik in enkrat na dislokaciji Kidričevo, v maju je bil prisoten dvakrat v
Kidričevem, dvakrat na Vidmu in dvakrat v Ormožu. V juniju pa je opravil še štiri obiske
dislokacij, in sicer po dvakrat na dislokaciji Kidričevo in dvakrat na dislokaciji Markovci. v
mesecu juliju prisoten enkrat na dislokaciji Destrnik in dvakrat na dislokaciji Kidričevo, v juliju
je bil prisoten dvakrat na Vidmu in dvakrat v Ormožu. V avgustu pa je opravil še dva obiska
dislokacij, in sicer po enkrat na dislokaciji Destrnik in enkrat na dislokaciji Markovci.
V mesecu septembru je bil štirikrat prisoten na dislokaciji Destrnik in štirikrat na dislokaciji
Kidričevo, enkrat je bil prisoten v Markovcih, dvakrat v PRJ HALO Cirkulane, enkrat v
Majšperku, enkrat na Vidmu. V oktobru je bil prisoten enkrat na Točki Markovci, enkrat na
Destrniku, dvakrat v Majšperku, enkrat v Kidričevem, enkrat na Bistri Ptuj, enkrat na Vidmu in
dvakrat v Ormožu. V novembru 2009 pa je opravil še osem obiskov dislokacij, in sicer po
enkrat na dislokaciji Cirkulane, enkrat v Destrniku, dvakrat na dislokaciji Majšperk, dvakrat na
Območni obrtno-podjetniški zbornici Ptuj, dvakrat v Kidričevem. V mesecu decembru pa je
opravil še en obisk v Markovcih, dva v Destrniku, dva v Majšperku, dva na OOZ Ptuj, enega v
Kidričevem, enega na Bistri Ptuj. Kolega je bil torej prisoten petindvajsetkrat.
Obisk Točk in Dislokacij je razviden iz priloženih časovnic. Dušan Šilak skrbi tudi za promocijo
Točke, vodi evidenčno knjigo in skrbi za založenost z gradivom.
Na Točkah je bil občasno prisoten tudi mag. Petja Janžekovič, kar je razvidno iz priloženih
zapisov službenih poti.

Ugotavljamo, da smo s povečano prisotnostjo osebja na Točkah in dislokacijah ISIO bistveno
razširili naše dejavnosti po celotni podravski regiji. Tako smo na Točke uspeli privabiti 1309
udeležencev, ki so se na vseh desetih Točkah tako ali drugače učili – večina se jih je
posluževala samostojnega učenja jezikov, precej je zabeleženih obiskov Točk za potrebe
brskanja po internetu in uporabe elektronske pošte. Na dislokaciji Majšperk bomo v januarju
2010 poskrbeli za nadomestni računalnik, saj obstoječi nima naloženega operacijskega sistema
Windows, ampak Linux, kar onemogoča instalacijo programov za samostojno učenje jezikov.
Internet in e-pošta brezhibno delujeta na vseh Točkah VŽU.
Z obiskom v Svetovalnem središču Ptuj smo zelo zadovoljni, saj imamo v celotnem letu 2009
(obdobje med 1.1.2009 in 31.12 2009) 1219 svetovanj, za kar so svetovalci porabili skupno
2716 ur svetovanj.
V celotnem letnem obdobju poročanja, torej med 1.1.2009 in 31.12.2009, smo na
dislokacijah in na sedežu ISIO svetovali 1219 udeležencem, s čimer smo kazalnik tega
obdobja presegli za dve odstotni točki.
Svetovalno dejavnost izvajata svetovalka ISIO (v polnem obsegu) in svetovalec ISIO (v
polovičnem obsegu).
Ugotavljamo, da je z odprtjem Centra VŽU Podravje in novih dislokacij s pripadajočimi Točkami
VŽU je število svetovanj in uporabnikov naših informativnih storitev še naraslo. Povpraševanje
po različnih informacijah, ne samo o izobraževanjih in usposabljanjih, iz meseca v mesec raste.
Pomembno je poudariti, da izobrazba posameznika ni sama sebi namen, ampak mu omogoča
aktivno vključevanje v družbeno življenje.
K uresničevanju tega cilja lahko pripomoremo tudi s svetovalno dejavnostjo v svetovalnih
središčih za izobraževanje odraslih, kjer svetovance vzpodbujamo in
motiviramo za vključevanje v različne programe in s tem pripomoremo k njihovemu
osebnostnemu razvoju kot širšemu družbenemu napredku.

2. SAMOEVALVACIJA KAKOVOSTI V ISIO
Predpogoj za strokovno in kakovostno izpeljavo procesov samoevalvacije v svetovalnih
središčih ISIO je, da so strokovni delavci za to usposobljeni. Zato sta se v okviru projekta CVŽU
Podravje za izvajanje samoevalvacije usposobila vodja svetovalnega središča in 1 strokovni
sodelavec, ki sodeluje pri svetovanju v središču ISIO. V ta namen sta se udeležila šestih
delavnic (obdobje od septembra 2009 do decembra 2009), namenjenih usposabljanju za
uvajanje samoevalvacije v svetovalnem središču ISIO. Na usposabljanjih na ACS sta si pridobila
konkretna znanja in veščine o tem, kako se oblikujejo različna orodja za izpeljavo
samoevalvacije in načrtovanje razvoja kakovosti ter kako se izpeljujejo procesi presojanja in
razvijanja kakovosti.

3. DELOVANJE 10 TOČK VŽU
Točke VŽU delujejo že od decembra 2008. Predhodno (tako je bilo načrtovano tudi v
Elaboratu) smo imeli namen Točke odpirati šele v letu 2009, a smo želeli pričeti z delom takoj,
in ker se je ponudila priložnost za to, da bi lahko Točke odprli že prej in pričeli polniti
kazalnike projekta, smo tako tudi storili. Tako smo imeli vrsto sestankov z župani naše regije,
kot tudi s predstavniki sodelujočih organizacij, pri katerih smo Točke tudi postavili. Sestankov
smo se udeleževali vsi zaposleni na projektu CVŽU, ker je šlo vendarle za prva osebna srečanja
in s tem za predstavitve sodelavcev ter seznanjanje odgovornih oseb z dejavnostmi projekta
ter osebami, ki bodo v okviru le-tega delale.
Skupna ugotovitev vseh teh sestankov in predstavitev je, da se vsi povabljeni strinjajo z
glavnimi cilji delovanja Točk VŽU, predvsem kot povečevanje vključenosti prebivalstva v
različne oblike neformalnega učenja. Točke VŽU so namenjene vsem prebivalcem regije s
posebnim poudarkom na spodaj opisanih ciljnih skupinah. Točke VŽU delujejo v okoljih z
neustrezno oziroma nezadostno ponudbo različnih oblik vseživljenjskega učenja in
samostojnega učenja ter na geografsko in socialno odmaknjenih območjih. Na ta način
zagotavljajo večjo vključenost ranljivih skupin prebivalstva v različne oblike učenja,
zagotavljajo informiranost o možnostih učenja in prednostih, ki jih le to prinaša. Točke
predstavljajo tudi odlično priložnost za promocijo vseživljenjskega učenja ter povezovanje
ponudnikov in uporabnikov različnih oblik neformalnega učenja.
Vsi župani in predstavniki organizacij, v katerih Točke delujejo, ugotavljajo, da je postavitev leteh velika pridobitev za kraj in organizacijo. Najbolj veseli so, da s tem ljudem prinesemo
ljudem ustrezna znanja in informacije praktično na prag doma, saj je po njihovih dosedanjih
izkušnjah z občani interes le-teh po pridobitvi raznovrstnih informacij ter znanj v velikem
porastu, saj se ljudje vedno bolj zavedajo, da živimo v dobi informacije. Do teh znanj in
informacij pa marsikdo ni imel ustreznega dostopa iz različnih razlogov, najpogostejši pa je
vendarle socialni, kar je nekako tipično za območje spodnjega Podravja. Omeniti velja, da so
ljudje zelo hitro izvedeli, da bomo točke odpirali in je že bilo povpraševanje po določenih
dejavnostih, ki so predvidene na TVŽU še preden smo le te formalno odprli.
Naš namen je opremiti vseh 10 Točk z najsodobnejšimi, predvsem pa ustreznimi učnimi
programi, s katerimi želimo pritegniti čim večji krog ljudi. Tukaj bi podarili, da si želimo
vključitve predvsem dalj časa brezposelnih, žensk po 50. letu starosti, osipnikov, težje učljivih,
starejših ter invalidnih oseb. Sicer pa so Točke namenjene prav vsem.
To bomo dosegli z ustrezno motivacijo, informiranjem ter s srčnim in pravilnim pristopom do
udeležencev. Seveda igrajo veliko vlogo ustrezni programi, ki jih pravkar nabavljamo (naročilo
štirih različnih sklopov programov za samostojno učenje tujih jezikov, ki bodo dostopni na
Točkah VŽU). Tudi motivacijske delavnice, ki jih organiziramo v namen širitve prepoznavnosti
CVŽU Podravje, so se pokazale kot izjemno dober pristop k pridobivanju novih udeležencev.

Urnik delovanja Točk vseživljenjskega učenja je naslednji:
TOČKA VŽU CIPS Ptuj – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
Center za informiranje in poklicno svetovanje Ptuj, Krempljeva 2, 2250 Ptuj.
KDAJ:
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 15.00
MENTOR: cips-pt@ess.gov.si
osebna svetovanja vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro.
TOČKA VŽU ZRC Bistra Ptuj – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
ZRC Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj.
KDAJ:
ponedeljek in sreda od 8.00 do 14.00 ter petek od 8.00 do 12.00
MENTOR: Danilo Čeh; danilo@bistra.si
osebna svetovanja vsak prvi in tretji petek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro.
TOČKA VŽU Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj – Center vseživljenjskega učenja
Podravje
KJE:
prostori Območne OP zbornice Ptuj, Vošnjakova 13, 2250 Ptuj
KDAJ:
ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00
MENTOR: Matjaž Habjanič, matjaz.habjanic@luptuj.org
osebna svetovanja vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 8.00 in 12.00 uro
TOČKA VŽU PRJ Halo Cirkulane– Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
prostori PRJ Halo Cirkulane, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
KDAJ:
od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00
MENTOR: Nataša Erlač, natasa.erlac@halo.si
osebna svetovanja vsak drugi in četrti petek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro
TOČKA VŽU Majšperk – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
prostori občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk
KDAJ:
od ponedeljka do četrtka med 7.00 in 15.00 ter v petek od 7.00 do 13.00
MENTOR: Nataša Erlač, natasa.erlac@halo.si
osebna svetovanja vsak prvi in tretji petek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PODRAVJE Z DISLOKACIJAMI SVETOVALNEGA SREDIŠČA
PTUJ
TOČKA VŽU Ormož – dislokacija ISIO – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
prostori Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska cesta 9, Ormož
KDAJ:
od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter v sredo še od 14.00 do 17.00
MENTOR:
Damjan Rizman, damjan.rizman@orm.sik.si
SVETOVALKA ISIO:
Mateja Hlupič, mateja.hlupic@luptuj.org
osebna svetovanja vsak drugo in četrto sredo v mesecu med 9.00 in 13.00 uro

TOČKA VŽU Destrnik – dislokacija ISIO – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
KDAJ:

Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 14.00 ter
v petek od 8.00 do 10.00 in 11.00 do 14.00
MENTOR:
Dušan Šilak , dusan.ssu@lutpuj.org
SVETOVALKA ISIO:
Mateja Hlupič, mateja.hlupic@luptuj.org
osebna svetovanja vsak drugi in četrti torek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro.

TOČKA VŽU Kidričevo – dislokacija ISIO – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
prostori občine Kidričevo, Ulica Borisa Kreigherja 25, 2325 Kidričevo
KDAJ:
od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00
MENTOR:
Danilo Čeh, danilo@bistra.si
SVETOVALKA ISIO:
Mateja Hlupič, mateja.hlupic@luptuj.org
osebna svetovanja vsak drugi in četrti petek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro

TOČKA VŽU Markovci – dislokacija ISIO – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
prostori občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci
KDAJ:
od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter v sredo še od 14.00 do 17.00
MENTOR:
Bernarda Kvas, bernarda.kvas@luptuj.org
SVETOVALKA ISIO:
Mateja Hlupič, mateja.hlupic@luptuj.org
osebna svetovanja vsak drugo in četrto sredo v mesecu med 8.00 in 12.00 uro

TOČKA VŽU Videm pri Ptuju – dislokacija ISIO – Center vseživljenjskega učenja Podravje
KJE:
KDAJ:

prostori občine Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
ponedeljek in sreda med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 15.00
ter petek med 8.00 in 12.00
MENTOR:
Bernarda Kvas, bernarda.kvas@luptuj.org
SVETOVALKA ISIO:
Mateja Hlupič, mateja.hlupic@luptuj.org
osebna svetovanja vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu med 8.00 in 12.00 uro

Že sedaj lahko ugotovimo, da uspevamo v širše okolje uspešno posredovati idejo
vseživljenjskega učenja. Na točkah smo prisotnost še nekoliko povečali, saj izkušnje kažejo, da
je osebna prisotnost mentorja-svetovalca ključnega pomena za uspešen obisk Točke. V okviru
tega smo se dogovorili, da bomo v jesenskih in zimskih mesecih (september, oktober,
november, december) izpeljali atraktivne brezplačne dogodke, namenjene promociji Centra
VŽU Podravje ter vseh Točk VŽU. Pritegniti in obdržati želimo vse udeležence, zato smo v
okviru CVŽU poskušali uporabnikom ponuditi čimveč karseda različnih delavnic, tečajev in
predavanj. Te aktivnosti smo seveda tudi izvedli (gradivo v prilogi) in sicer v naslednjem
obsegu:

OBDOBJE 1.1.2009 – 31.3.2009
ZRS Bistra Ptuj je organizirala specifično dejavnost CVŽU Podravje, imenovana VEM –
podjetniški portal, je v tekočem obdobju (1.1.2009 – 31.3.2009) organizirala eno brezplačno
podjetniško delavnico. Delavnica je bil 27. marca 2009; z delovnim naslovom »Denarna
sredstva za spodbude…« Gradivo, skupaj z listo prisotnosti prilagamo. Delavnice se je udeležilo
15 oseb.
Motivacijskih delavnic smo izvedli še osem.
Prva je bila organizirana 10. februar 2009 v prostorih LU Ptuj na temo »Predstavitev CVŽU
Podravje Univerzi za tretje življenjsko obdobje«. Udeležence smo zbirali ves januar, in sicer po
telefonu in osebno. Delavnice se je udeležilo 26 oseb. Podpisna lista v prilogi, skupaj z izročki.
25. marca 2009 smo izvedli še predstavitev CVŽU Podravje za goste iz EU, ki so jih k nam
pripeljali kolegi iz Gimnazije Ptuj, kjer so gostili Study Visit (ravnatelji in zaposleni v
izobraževanju). Tema »CVŽU Podravje«, »LU Ptuj se predstavi«, »Tekoči projekti LU Ptuj« udeležencev 10. Podpisna lista v prilogi, skupaj z izročki.
25. marca 2009 smo popoldne izvedli še motivacijsko srečanje na temo »CVŽU Podravje – moja
nova priložnost«. Na srečanju je bilo prisotnih 21 udeležencev. Podpisno listo prilagamo.
12.3.2009 – animacijsko-informacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ Halo), prisotnih 13
oseb. Podpisna lista v prilogi.
19.3.2009 – motivacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ HALO), tema »Uporaba IKT
orodij v sklopu CVŽU Podravje«. Prisotnih 10 oseb. Podpisna lista v prilogi.
20.3.2009 – motivacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ HALO), tema »Uporaba IKT
orodij v sklopu CVŽU Podravje«. Prisotnih 10 oseb. Podpisna lista v prilogi.
12. marca 2009 so kolegi na Točki VŽU Ormož organizirali brezplačno predavanje na temo
»Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkološkega bolnika«. 27 udeležencev se je odzvalo
na ta zanimiv dogodek.
24. marca 2009 so kolegi na Točki VŽU Ormož organizirali še eno brezplačno predavanje na
temo »Kemikalije v vsakdanjem življenju«. Predavanje je spremljalo 20 obiskovalcev.
Vse naštete dogodke smo spremljali s podpisnimi listami, ki jih tudi prilagamo.

Tako smo v obdobju 1.1. – 31.3.2009 izvedli že devet dogodkov, ki se jih je udeležilo 152
udeležencev. Tako smo načrtovane kazalnike presegli v največji možni meri, kar nas izjemno
veseli in navdaja z upanjem na enako ali še boljše nadaljevanje naših načrtovanih aktivnosti.

OBDOBJE 1.4.2009 – 30.6.2009
Od meseca aprila naprej smo nekoliko povečali našo prisotnost na posameznih Točkah,
predvsem v Destrniku, Markovcih in na Vidmu pri Ptuju. Že sedaj lahko ugotovimo, da
uspevamo v širše okolje uspešno posredovati idejo vseživljenjskega učenja. Na omenjenih treh
točkah bomo prisotnost še nekoliko povečali, saj izkušnje kažejo, da je osebna prisotnost
mentorja-svetovalca ključnega pomena za uspešen obisk Točke. V okviru tega smo se
dogovorili, da bomo v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) izpeljali atraktivne brezplačne
dogodke, namenjene promociji Centra VŽU Podravje ter vseh Točk VŽU. Pritegniti in obdržati
želimo vse udeležence, zato bomo v okviru brezplačnih delavnic izvedli najmanj tri brezplačna
računalniška usposabljanja v prostorih LU Ptuj (računalniški kabinet, prostor za 13
udeležencev hkrati).
Prvo brezplačno računalniško delavnico smo tako že izvedli. Na Točkah smo postavili
promocijski plakat o brezplačnih računalniških delavnicah, ki jih bomo izvedli poleti. Odziv je
bil odličen, saj smo v borih treh dneh imeli prvo skupino udeležencev (12 ljudi) že polno.
Kolega Šilak je delavnico izvedel v računalniškem kabinetu LU Ptuj, in sicer od 29. junija do 8.
julija 2009. Zapisnik te delavnice skupaj s podpisnimi listami je v prilogi.
Z motivacijskimi delavnicami poskušamo že sedaj širiti med ljudi namen Centra VŽU Podravje.
Ugotovimo lahko, da se prebivalstvo v našem okolju začenja zavedati pomena vseživljenjskega
učenja, predvsem v sedanji krizni situaciji. Naše okolje – Spodnje Podravje – sodi med
najrevnejša področja v Sloveniji, zato so tovrstne dejavnosti toliko bolj nujne in pomembne. Še
vedno pa opažamo določen »strah«, predvsem pri ženskah po 45. letu za vključitev v
kakršnekoli izobraževalne programe, najsibo formalne ali neformalne. Zato je omenjena
skupina ena naših primarnih ciljnih skupin.
Na delavnicah želimo poudariti misel, da so kakršnakoli znanja in spretnosti, pridobljena na
kakršenkoli način, izjemno pomembna v življenju posameznikov ter da jih je potrebno tudi
ustrezno ovrednotiti. Veliko ljudi namreč meni (predvsem skupine iz ruralnega okolja), da
njihova že pridobljena znanja, pridobljena predvsem na neformalni način, v naši družbi niso
potrebna oziroma so zanemarljiva. Mi pa želimo tovrsten način mišljenja obrniti v proevropsko smer, ko bo vsak posameznik ponosen na vse, kar zmore in zna.
Vse Točke smo torej že opremili z do sedaj dostopnimi gradivi, ki so seveda primerna za
samostojno učenje. Poudarek je na samostojnosti (seveda ob ustrezni in kakovostni pomoči) in
brezplačnosti uporabe.

OBDOBJE 1.7.2009 – 31.8.2009
RAČUNALNIŠTVO ZA ZAČETNIKE
BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE I. - 29. junij 2009 - 8.
julij 2009
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali prvo brezplačno
računalniško usposabljanje za začetnike v sklopu Centra vseživljenjskega učenja Podravje.
Udeležilo se ga je 12 kandidatov.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE II. - 16. julij 2009 - 22.
julij 2009
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juliju organizirali drugo brezplačno
računalniško usposabljanje za začetnike v sklopu Centra vseživljenjskega učenja Podravje.
Udeležilo se ga je 12 kandidatov.
BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE III. - 20. avgust 2009 26. avgust 2009
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali tretjo brezplačno
računalniško usposabljanje za začetnike v sklopu Centra vseživljenjskega učenja Podravje.
Udeležilo se ga je 12 kandidatov.

DELAVNICA PHOTOSHOP – grafično oblikovanje
BREZPLAČNA DELAVNICA PHOTOSHOP I. - 6. julij 2009 - 17. julij 2009 (8
srečanj)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali prvo brezplačno
računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop. Delavnico je vodil Nejc
Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 8 kandidatov.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
BREZPLAČNA DELAVNICA PHOTOSHOP II. - 10. avgust 2009 - 26. avgust 2009 (8
srečanj)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali prvo brezplačno
računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop. Delavnico je vodil Nejc
Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 7 kandidatov.

MOTIVACIJSKA DELAVNICA – organizacija PRJ HALO Cirkulane
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA - 16. julij 2009 (1 srečanje)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali prvo brezplačno
računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop. Delavnico je vodil Nejc
Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 8 kandidatov.
Delavnica je nosila naslov "Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte"
Namen je bil vključiti čim širši krog brezposelnih v tako izobraževalne kot tudi delovne
procese ter jih seznaniti z novimi možnostmi na tem področju. Partnerji PRJ Halo so
pripravili zelo dobro predstavitev za prisotne in jo bodo tudi priložili k svojemu
vsebinskemu poročilu.
V okviru tega smo prisotne seznanili tudi s pomenom, namenom in poslanstvom
vseživljenjskega učenja. Poudarili smo tudi pomen neformalnega učenja, ter jih seznanili s
priložnostmi, ki jih CVŽU Podravje in Točke VŽU prinašajo v njihov kraj.
o odzivu udeležencev sodeč lahko zapišemo, da so točko VŽU v svojem kraju sprejeli z
odobravanjem. Kar nekaj pa jih je bilo takšnih, ki so se sedaj prvič "srečali" z idejo
vseživljenjskega učenja in so bili tudi prijetno "presenečeni" z možnostjo brezplačnega
izobraževanja in nabiranja znanja.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
Z motivacijskimi delavnicami poskušamo širiti med ljudi namen Centra VŽU Podravje.
Ugotovimo lahko, da se prebivalstvo v našem okolju začenja zavedati pomena vseživljenjskega
učenja, predvsem v sedanji krizni situaciji. Naše okolje – Spodnje Podravje – sodi med
najrevnejša področja v Sloveniji, zato so tovrstne dejavnosti toliko bolj nujne in pomembne. Še
vedno pa opažamo določen »strah«, predvsem pri ženskah po 45. letu za vključitev v
kakršnekoli izobraževalne programe, najsibo formalne ali neformalne. Zato je omenjena
skupina ena naših primarnih ciljnih skupin.
Na delavnicah želimo poudariti misel, da so kakršnakoli znanja in spretnosti, pridobljena na
kakršenkoli način, izjemno pomembna v življenju posameznikov ter da jih je potrebno tudi
ustrezno ovrednotiti. Veliko ljudi namreč meni (predvsem skupine iz ruralnega okolja), da
njihova že pridobljena znanja, pridobljena predvsem na neformalni način, v naši družbi niso
potrebna oziroma so zanemarljiva. Mi pa želimo tovrsten način mišljenja obrniti v proevropsko smer, ko bo vsak posameznik ponosen na vse, kar zmore in zna.
Vse Točke smo torej že opremili z do sedaj dostopnimi gradivi, ki so seveda primerna za
samostojno učenje. Poudarek je na samostojnosti (seveda ob ustrezni in kakovostni pomoči) in
brezplačnosti uporabe. Dodajmo, da smo v mesecu avgustu 2009 nabavili nova gradiva za

samostojno učenje (PONS – angleščina, nemščina) in jih opremili z ustreznimi logotipi in jih
dostavili na Točke. Gradiva smo dobavili za vse Točke VŽU.

OBDOBJE 1.9.2009 – 31.12.2009
15 delavnic – Računalništvo za začetnike (1 delavnica po 12 kandidatov), Delavnica
Photoshop ( 2 delavnici, 2 x 12 udeležencev), Nemščina, Angleščina – osvežitveni,
Kreativne delavnice, Umetnostna zgodovina, Kritična teorija, Akademija MGP, Kamera
in montaža, Kitajščina ter še motivacijske delavnice (4 delavnice)
RAČUNALNIŠTVO ZA ZAČETNIKE
BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA ZAČETNIKE IV. - 12. november
2009 – zaključek 18.1.2010
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v spet organizirali že četrto
brezplačno računalniško usposabljanje za začetnike v sklopu Centra vseživljenjskega
učenja Podravje. Udeležilo se ga je 12 kandidatov, članov Društva za cerebrovaskularno
paralizo.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
MENTORSTVO UPORABNIKU ZAVODA DORNAVA PRI DELU Z RAČUNALNIKOM 12. november 2009 – zaključek po potrebi
Kolega Dušan Šilak se je z direktorjem Zavoda Dornava, gospodom mag. Rosićem, dogovoril
za obiske gospoda Branka Emeršiča, ki je njihov varovanec. Gospod Emeršič je invalid na
vozičku in zelo slaboviden. Ker pa ima veliko željo po obvladovanju dela z računalnikom,
nas je gospod Rosić poprosil za pomoč oziroma sodelovanje. Tako smo se dogovorili, da bo
kolega Dušan gospoda Emeršiča obiskoval dvakrat tedensko v večernih terminih in mu
pomagal pri učenju. Ker gospoda Emeršiča zanima veliko stvari, od zgodovine, filozofije,
glasbe, računalništva, se tja občasno odpravi tudi kolega Janžekovič ter gospod Andrej
Peršuh, ki je sam član društva slepih in slabovidnih, a se zelo dobro spozna na njim
prilagojene računalniške programe.
DELAVNICA PHOTOSHOP – grafično oblikovanje
BREZPLAČNA DELAVNICA PHOTOSHOP III. – 9. november 2009 - 4. december
2009 (6 srečanj, obseg 30 pedagoških ur)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v novembru organizirali že tretjo
brezplačno računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop CS4.
Delavnico je vodil Nejc Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 12 kandidatov.
Podpisne liste so v prilogi.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.

BREZPLAČNA DELAVNICA PHOTOSHOP IV. - 4. december 2009 - 22. december
2009 (6 srečanj, obseg 30 pedagoških ur)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v decembru spet organizirali
brezplačno računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop CS4.
Delavnico je vodil Nejc Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 12 kandidatov.
Podpisne liste so v prilogi.
KREATIVNE DELAVNICE – ročne spretnosti
BREZPLAČNA KREATIVNA DELAVNICA - 30. september 2009 – trajajo do konca
junija 2010 (obseg 80 pedagoških ur)
V učilnici številka 6 na Ljudski univerzi Ptuj smo v septembru pričeli z brezplačnimi
kreativnimi delavnicami, predvsem namenjenih starejšim občanom. Delavnice se redno
udeležuje 12 oseb, vodi jo gospa Nežka BELCA.
Podpisne liste skupaj s programom so v prilogi.
TEČAJI TUJIH JEZIKOV
BREZPLAČNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA - 13. oktober 2009 – trajajo do konca
junija 2010 (obseg 72 pedagoških ur)
Delavnica je namenjena predvsem starejšim občanom, ki so že prej obiskovali različne
tečaje v sklopu Univerze za Tretje življenjsko obdobje. Sedaj jim nudimo (seveda v okviru
CVŽU Podravje) možnost brezplačne vključitve v jezikovne tečaje. Tako se je za
nadaljevanje učenja nemščine odločilo 12 udeležencev. Tečaj vodi gospa Marija BEZJAK,
učiteljica slovenskega in nemškega jezika.
Podpisne liste so v prilogi.
BREZPLAČNI OSVEŽITVENI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA – začetni in nadaljevalni 14. oktober 2009 – 2. december 2009 (obseg 24 pedagoških ur za vsako
izvedbo)
Tečaja se je udeležilo skupno 23 udeležencev. Na prvem srečanju je predavateljica, gospa
Leonida Cafuta, ponudila možnost pisanja uvrstitvenega testa. Izkazalo se je, da 14 od
udeležencev potrebuje osnove angleščine, 9 izmed le-teh pa je pripravljenih za
nadaljevalno stopnjo. Zato smo skupino razdelili na dva dela in temu primerno nastavili
urnik in program izvedbe tečaja.
Podpisne liste so v prilogi.
BREZPLAČNI TEČAJ KITAJSKEGA JEZIKA - začetniki - 10. december 2009 – trajajo
do konca januarja 2010 (obseg 20 pedagoških ur)
V zadnjem času opažamo porast zanimanja za eksotične jezike, recimo za kitajščino in
japonščino. V ta namen smo posikali ustrezno predavateljico za kitajski jezik, gospo Petro
CERJAK, univ. dipl. sin. In fil. Skupino sestavlja 14 udeležencev, gre pa predvsem za
podjetnike, ki že poslujejo ali pa imajo namen sodelovati z azijskimi trgi in bi jim prav vsaka
beseda prišla še kako prav. Program je namenjen osnovam kitajskih pismenk, osnovnih
besed in poznavanju kitajske kulture. Podpisne liste so v prilogi.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI – PREDAVANJA
UMETNOSTNA ZGODOVINA - 13. oktober 2009 – trajajo do konca junija 2010
(obseg 80 pedagoških ur)
Brezplačnih predavanj se udeležuje 24 udeležencev. Gre predvsem za člane Univerze za
tretje življenjsko obdobje, ki so že v predhodnih programih umetnostne zgodovine aktivno
sodelovali. Sedaj jim v okviru CVŽU Podravje nudim brezplačno nadaljevanje spoznavanja
umetnosti in umetnostne zgodovine. Predavateljica Tatjana KRALJ daje poseben poudarek
pomenu in analizi umetniških del skozi različna zgodovinska obdobja.
Podpisne liste so v prilogi.
KRITIČNA TEORIJA - 28. oktober 2009 – trajajo do konca junija 2010 (obseg 80
pedagoških ur)
Tudi brezplačna predavanja Kritična teorija III. so nasledek tovrstnih predavanj iz
preteklosti. Udeležuje se ga povprečno 18 udeležencev. Namen delavnice je med
zainteresirano javnostjo povečati in izboljšati kritičen, oziroma zdrav odnos do umetnosti,
bodisi likovne ali literarne. Cilj je, da usposobimo udeležence za kvalitetno zaznavo
umetniških in literarnih del, ki imajo vsa neko globljo sporočilno vrednost
Pri izbiri mentorja, ki bo znal delavnice pravilno izpeljati in doseči njihove cilje smo se
odločili za gospo Jeza Nino.
Gospa Jeza namreč že nekaj časa sodeluje z našim zavodom, vodila je že nekaj brezplačnih
delavnic s podobno vsebino in ima tudi vsa potrebna dokazila ter znanja in dolgoletne
izkušnje, tako na strokovnem področju, kot na področju poučevanja.
Kot izkušeni predavateljici smo ji zaupali tudi pripravo in izdelavo ustreznih gradiv.
Podpisne liste so v prilogi.
AKADEMIJA MGP - 25. oktober 2009 – trajajo do konca junija 2010 (obseg 15
predavanj)
Mestno gledališče Ptuj se je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ptuj aktivno vključilo v
dejavnosti projekta CVŽU PODRAVJE – tokrat ponujamo brezplačna javna predavanja,
katerih osrednja nit bo kritično-teoretsko razgledovanje po umetniškem polju z namenom
prebujanja mestnega »duha«, ki se tako obupano skuša osvoboditi spon preteklosti, hkrati
pa ga taiste vezi neutrudno zadržujejo na mestu. Razvoj »evropskega duha«, torej premena
mišljenja iz ukoreninjenega kalupa enostavnosti v prefinjen odziv na hitrost moderne dobe
ter vse večjo potrebo po ohranitvi lastne identitete, bo osnovno vodilo Akademije MGP, ki
je svoja vrata odprla v nedeljo, 25. oktobra 2009, ob 9.30 v Mestnem gledališču Ptuj.
Akademijo MGP vodi mag. Petja Janžekovič, ki je tudi predavatelj.
Teme:
- Dante Alighieri, Božanska komedija – IV. disput
- vsako nedeljo ob 9.30 (uvodno 25. oktober 2009, ob 9.30, MGP)
čas predavanj: 90 min – 120 min

KELTI – KO TI ZVEZDE PADEJO NA GLAVO - 11. november 2009 – (obseg 5
pedagoških ur)
Predaval in izzival je Zlatko Križan, ljubiteljski keltolog, ki si je zastavil nalogo, da se bo
poljudno znanstveno predavanje Keltov dotaknilo točno tam, kjer se lahko kaj od njih
naučimo, kot primer prepleta dobrih misli, mitov in resnic.
Popotovali bomo med zablodami napačnega interpretiranja podatkov, interpretaciji samo
všečnega in dotaknili se bomo rekonstrukcije tiste snovne in one duhovne. Vsekakor dobra
podlaga, da nam na koncu padejo zvezde na glavo. Profesionalci združujejo poklicno in
strokovno, kje je pa ona meja, ki zavira ljubiteljsko raziskovanje, da ne more biti dovolj
strokovno?
Predavanje je nadgradnja preteklih predavanj, sedaj se predavatelj vedno manj ukvarja s
tem, kdo so bili Kelti, od kod prihajajo, kje so bili prisotni, kako so živeli…sedaj ga vodi
misel (in znanje) bolj k rekonstrukciji duhovnosti, prepletu elementarnega s kozmologijo in
ostalinami duha v prostoru…ter vplivu tega na današnji čas, v nastajanje novih religij,
oživljanje starih kultov, o troedinosti, zdravem življenju in odnosu do Narave…in kakšna je
paradigma trajnostnega razvoja v povezavi s Kelti…
Na predavanju je Bernardka Zorko predstavila tudi rekonstrukcije in replike keltskih najdb
iz Posavja - kot primer dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine.
Predavanje je bilo seveda brezplačno. Podpisna lista z vabilom je v prilogi.

BREZPLAČNA DELAVNICA CVŽU PODRAVJE – DELAVNICA
DELAVNICA KAMERE IN MONTAŽE - 7. december 2009 – trajajo do konca
februarja 2010 (obseg 30 pedagoških ur)
Delavnico pod naslovom Kamera in montaža organiziramo v okviru CVŽU zaradi
izraženega interesa, ki je bil izpostavljen na več motivacijskih delavnicah.
Cilji delavnice so predvsem uporabnike seznaniti in jih naučiti pravilne uporabe kamere in
montaže. Uporabniki se tudi seznanijo z najnovejšo avdio –video tehnologijo in njeno
uporabo v vsakdanjem življenju, kakor tudi za malo bolj strokovno dejavnost.
Pri izbiri mentorja, ki bo usposobil udeležence in nadziral njihovo delo, nismo bili v
zadregi.
Gospod Vrabič sodeluje z nami kot snemalec, ki dokumentira prav vse dogodke, ki se
odvijajo v okviru CVŽU, pa tudi ostale dejavnosti na LU Ptuj. S filmom, kamero in montažo
se ukvarja skoraj vse življenje. Težko bi našteli različne TV hiše kjer je že sodeloval, da ne bi
kakšne izpustili. Je tudi umetnik, ki je sodeloval na več kot 100 različnih razstavah. S
snemanjem pa se profesionalno ukvarja zadnjih 5 let.
Kot izkušenemu snemalcu in montažerju smo zaupali tudi izdelavo ustreznega gradiva.
Podpisne liste so v prilogi.
MOTIVACIJSKE DELAVNICE
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »PREDSTAVITEV CVŽU PODRAVJE« 16. september 2009
Delavnica je nosila naslov "Predstavitev CVŽU Podravje" in se je je udeležilo 12
udeležencev.

Predstavitev CVŽU Podravje skupini Vitis (13 udeležencev). Razdelil sem promocijski
material, predstavil možnosti vključitve v izobraževalne programe, tako formalne kot
neformalne. Gre za težje učljive in težje zaposljive osebe.
Namen je bil vključiti čim širši krog brezposelnih v tako izobraževalne kot tudi delovne
procese ter jih seznaniti z novimi možnostmi na tem področju.
V okviru tega smo prisotne seznanili tudi s pomenom, namenom in poslanstvom
vseživljenjskega učenja. Poudarili smo tudi pomen neformalnega učenja, ter jih seznanili s
priložnostmi, ki jih CVŽU Podravje in Točke VŽU prinašajo v njihov kraj.
Udeleženci so prejeli tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na spletnem
portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA PREDSTAVITEV »BAZAR PRILOŽNOSTI« - 8. oktober
2009
Zaposlitveni sejem - dvorana Šolskega centra Ptuj, od 10 - 14. Sodelujemo Petja, Bernarda,
Matjaž, Dušan.
Predstavljali smo CVŽU Podravje in vse brezplačne oblike izobraževanj na LU Ptuj predstavitev se je udeležilo neverjetnih 96 oseb. Podpisne liste v prilogi.

BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »IQ - BUS« - 8. oktober 2009
S kolegom Petjem sva se na povabilo konzorcijskega partnerja PRJ Halo Cirkulane udeležila
predstavitve IQ-busa. Gre za avtobus, ki služi kot nekakšna potujoča računalniška učilnica.
Tako smo z avtobusom obiskali točke v Majšperku, Vidmu in v Cirkulanah.
Svetovala sva najmanj 43 udeležencem, ki so se odzvali na radijski oglas, ki je bil
posredovan s strani partnerja PRJ Halo Cirkulane. Razdeljevala sva tudi promocijski
material. Podpisne liste z vabili so v prilogi.
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »KAJ LAHKO CVŽU PODRAVJE STORI
ZAME?« - 28. oktober 2009
Predstavitev CVŽU Podravje skupini Vitis (11 udeležencev). Prisoten tudi Petja. Razdelila
sva promocijski material, predstavila možnosti vključitve v izobraževalne programe, tako
formalne kot neformalne. Gre za težje učljive in težje zaposljive osebe. Podpisne liste z
vabili so v prilogi.

Z motivacijskimi delavnicami poskušamo širiti med ljudi namen Centra VŽU Podravje.
Ugotovimo lahko, da se prebivalstvo v našem okolju začenja zavedati pomena vseživljenjskega
učenja, predvsem v sedanji krizni situaciji. Naše okolje – Spodnje Podravje – sodi med
najrevnejša področja v Sloveniji, zato so tovrstne dejavnosti toliko bolj nujne in pomembne. Še
vedno pa opažamo določen »strah«, predvsem pri ženskah po 45. letu za vključitev v
kakršnekoli izobraževalne programe, najsibo formalne ali neformalne. Zato je omenjena
skupina ena naših primarnih ciljnih skupin.

Na delavnicah želimo poudariti misel, da so kakršnakoli znanja in spretnosti, pridobljena na
kakršenkoli način, izjemno pomembna v življenju posameznikov ter da jih je potrebno tudi
ustrezno ovrednotiti. Veliko ljudi namreč meni (predvsem skupine iz ruralnega okolja), da
njihova že pridobljena znanja, pridobljena predvsem na neformalni način, v naši družbi niso
potrebna oziroma so zanemarljiva. Mi pa želimo tovrsten način mišljenja obrniti v proevropsko smer, ko bo vsak posameznik ponosen na vse, kar zmore in zna.
Vse Točke smo torej že opremili z do sedaj dostopnimi gradivi, ki so seveda primerna za
samostojno učenje. Poudarek je na samostojnosti (seveda ob ustrezni in kakovostni pomoči) in
brezplačnosti uporabe. Dodajmo, da smo v mesecu avgustu 2009 nabavili nova gradiva za
samostojno učenje (PONS – angleščina, nemščina) in jih opremili z ustreznimi logotipi in jih
dostavili na Točke. Gradiva smo dobavili za vse Točke VŽU.
SKUPNO ŠTEVILO IZVEDENIH DELAVNIC CVŽU ZA OBDOBJE 1.1.2009 – 31.12.2009:

36 delavnic (382 udeležencev)
Računalništvo za začetnike (4 delavnice po 12 kandidatov),
Delavnica Photoshop ( 4 delavnice, 4 x 12 udeležencev),
Nemščina,
Angleščina – osvežitveni,
Kreativne delavnice,
Umetnostna zgodovina,
Kritična teorija,
Akademija MGP,
Kamera in montaža,
Kitajščina ter še
motivacijske delavnice (9+6+1+4 delavnice).

4. SPLETNI PORTAL CVŽU PODRAVJE
Načrt organizacije spletnega portala CVŽU Podravje za obdobje 1.1.2009 – 31.3.2009
• ustanovitev podpornega središča (mreža partnerskih organizacij – sodelovanje
z AZM LU Maribor – ideja o ustanovitvi skupnega portala CVŽU za celotno
Podravje oziroma Štajersko);
• zagotovitev potrebne tehnološke infrastrukture (pridobivanje večih ponudb za
nakup računalniške opreme in pripadajočih aplikacij;
• vzpostavitev spletnega portala ISIO (na straneh LU Ptuj)
• zagon spletnega portala CVŽU;
• usposabljanja – delavnice za razvijalce vsebin – računalniška podpora (Gorazd
Orešek);
• promocijske aktivnosti (objave na spletnih straneh LU Ptuj);
• druge spremljajoče aktivnosti.

Predlog je bil tudi, da bi na portal dodali še direktno povezavo v bodoče spletne učilnice.
Nadalje bi stvar speljali tako: naslovno stran (ki bo konstantna in je ne bo potrebno posebej
ažurirati) bo vzpostavil naš informatik. Oba logotipa pravzaprav predstavljata link do ločenih
spletnih vsebin – en za LU Ptuj, drug za AZM-LU.
Možnosti za urejanje ločenih strani sta zdaj dve: vsaka organizacija skrbi za svoj del ali pa LU
Ptuj za oba – tu se moramo nujno še uskladiti. Lahko se sicer dogovorimo, da naš informatik
pripravi osnutke obeh portalov, za vsebine pa poskrbita obe organizaciji sami. To bi bilo morda
v luči skupnega portala še najprimerneje.
Če se dogovorimo, da bi LU Ptuj skrbela za vsebine obeh spletnih strani, bi bilo nujno s strani
AZM določiti osebo, ki bo skrbela za USTREZNO prirejene dokumente in jih ažurno pošiljala
našemu informatiku ali meni. Namreč: wordov dokument je sicer super, a za postavitev na
splet ni najbolj primeren, ker ga je treba še ustrezno oblikovati. V teh primerih za informatika
to predstavlja problem, saj mora ne le ažurirati stanje na portalu, ampak tudi PRIREDITI
vsebine, kar bi bilo lahko storjeno že v predhodnem koraku.
Dogovorili smo se tudi o izdelavi skupnega spletnega portala z AZM Maribor. Ugotovili smo, da
se moramo nujno dogovoriti o nadaljnjih korakih z gospo Cimerman, če želimo, da bo portal
deloval tako, kot si to želimo.
Portal mora s strani AZM voditi in upravljati njihov informatik in ne za to na novo določena
sodelavka, ker ni dovolj strokovno usposobljena.
Informatik iz AZM mora pripraviti boljši predlog v okviru tega, kar smo se že dogovorili.
Želimo si in tudi delamo na tem, da platforma postane najboljša v Sloveniji. Logotip je treba
urediti na ustrezen način. Na prvo stran bi morda dali uradne informacije o aktualnih vsebinah.
Druga stran pa naj se razdeli geografsko – AZM polni Spodnje Podravje, mi pa Podravje. Skupni
podatki o Centrih in koristne povezave. Morda bi spletne učilnice naredili skupaj. Animacija
sodi na prvo stran. To je uvodna spletna stran, ki naj bo zabavna in zanimiva. Druga stran
zajema Zgornje in Spodnje Podravje. Z miško lahko enostavno odpremo meni s ponudbami. Na
drugi strani naj bo tudi SAMOSTOJNO UČENJE.
Prva stran: razdelitev na Zgornje in Spodnje Podravje. Vmes so še spletne učilnice. Pripravimo
predlog z naše strani in ga pošljemo drug teden.
Okvirni načrt nadaljevanja aktivnosti na vsebinah spletnega portala:
2009-2013
izdelava novih vsebin;
izvedba izobraževanj na daljavo - e-izobraževanja;
usposabljanja – delavnice za razvijalce vsebin;
usposabljanja – delavnice za uporabo portala in spletnih storitev;
urejanje obstoječih vsebin;
mreža »ustvarjalnih in kreativnih«;
besednjak vseživljenjskega učenja;
posodobitve portala (tudi grafične);

promocijske aktivnosti;
druge spremljajoče aktivnosti.
Načrt organizacije spletnega portala CVŽU Podravje za obdobje 1.4.2009 – 30.6.2009
• vzpostavitev spletnega portala ISIO (na straneh LU Ptuj)
• razdelitev spletnega portala CVŽU – do sedaj v sodelovanju z AZM LU Maribor,
od tega obdobja poročanja naprej vsak CVŽU (torej Podravje in Zgornje
Podravje) skrbi za svoj del portala – www.cvzu-podravje.si kot skupna vstopna
platforma ostaja
• usposabljanja – delavnice za razvijalce vsebin – računalniška podpora (Gorazd
Orešek);
• promocijske aktivnosti (objave na spletnih straneh LU Ptuj);
• druge spremljajoče aktivnosti.
Predlog je bil tudi, da bi na portal dodali še direktno povezavo v bodoče spletne učilnice. To
smo zaenkrat realizirali tako, da smo se dogovorili za gostovanje na spletnem portalu Center
znanja (www.centerznanja.si), od septembra 2009 pa bodo na voljo naše lastne spletne
učilnice, ki jih pripravljamo preko poletja. Objavili bomo spletno učilnico za računalništvo,
umetnost in zgodovino. Kasneje bomo dodajali po eno novo spletno učilnico na dva meseca.
Zaradi težav pri ažuriranju spletnih vsebin na portalu CVŽU Podravje, na kar smo bili že
opozorjeni s strani MŠŠ, smo se odločili, da poslej spletni portal CVŽU Podravje razdelimo na
dva dela. Informatik LU Ptuj je pripravil novo vstopno stran in razdelil dostop do vsebin tako,
da za strani v okviru CVŽU Podravje skrbi Ljudska univerza Ptuj, za strani CVŽU Zgornje
Podravje pa AZM LU Maribor.
Nadalje bi stvar speljali tako: naslovno stran (ki bo konstantna in je ne bo potrebno posebej
ažurirati) bo vzpostavil naš informatik. Oba logotipa pravzaprav predstavljata link do ločenih
spletnih vsebin – en za LU Ptuj, drug za AZM-LU. Portal mora s strani AZM voditi in upravljati
njihov informatik in ne za to na novo določena sodelavka, ker ni dovolj strokovno
usposobljena.
Želimo si in tudi delamo na tem, da platforma postane najboljša v Sloveniji. Logotip je treba
urediti na ustrezen način. Na prvo stran bi morda dali uradne informacije o aktualnih vsebinah.
Druga stran pa naj se razdeli geografsko – AZM polni Spodnje Podravje, mi pa Podravje. Skupni
podatki o Centrih in koristne povezave. Morda bi spletne učilnice naredili skupaj. Animacija
sodi na prvo stran. To je uvodna spletna stran, ki naj bo zabavna in zanimiva. Druga stran
zajema Zgornje in Spodnje Podravje. Z miško lahko enostavno odpremo meni s ponudbami. Na
drugi strani naj bo tudi SAMOSTOJNO UČENJE.
Na portalu so objavljene vsebine vseh do sedaj opravljenih delavnic, delovni čas Točk VŽU in
prisotnost mentorja na teh Točkah, novice in aktualne objave ter slike s promocijskih
dogodkov in motivacijskih ter drugih delavnic. Preko poletja se bo delo na portalu intenziviralo
– zaradi obilice preostalega dela in zaradi dejstva, da je bilo z naše strani do sedaj potrebno
skrbeti za vsebine dveh CVŽU-jev, smo uspeli ažurirati le najnujnejše dele spletnega portala. V

bodoče bo izvedba tega dela precej olajšana, saj smo, kot je bilo že omenjeno, portal razdelili na
dva samostojna dela.
Posodobitev spletnega portala je načrtovana za jesen 2009 – z orodjem Moodle trenutno
pripravljamo nove tri spletne učilnice z multimedijsko vsebino (računalništvo, umetnost,
zgodovina), ki jih bomo dodali na portal septembra 2009. S prav tako brezplačnim orodjem
Joomla 1.5 pa pripravljamo povsem nov izgled spletnega potrala, ki bo partnerjem omogočal
dodajanje lastnih vsebin na daljavo in ažuriranje obstoječega stanja brez posredovanja
glavnega informatika Oreška.

Načrt organizacije spletnega portala CVŽU Podravje za obdobje 1.7.2009 – 31.8.2009
• vzpostavitev spletnega portala ISIO (na straneh LU Ptuj)
• dodajanje filmskega gradiva o dejavnostih CVŽU Podravje (www.cvzupodravje.si)
• razdelitev spletnega portala CVŽU – do sedaj v sodelovanju z AZM LU Maribor,
od tega obdobja poročanja naprej vsak CVŽU (torej Podravje in Zgornje
Podravje) skrbi za svoj del portala – www.cvzu-podravje.si kot skupna vstopna
platforma ostaja
• promocijske aktivnosti (objave na spletnih straneh LU Ptuj);
• druge spremljajoče aktivnosti.

Načrt organizacije spletnega portala CVŽU Podravje za obdobje 1.9.2009 – 31.12.2009
• vizualna prenova spletnega portala CVŽU Podravje
• vzpostavitev testnega delovanja spletne aplikacije Virtualni Portfolio
• vzpostavitev spletnega portala ISIO (na straneh LU Ptuj)
• dodajanje filmskega gradiva o dejavnostih CVŽU Podravje (www.cvzupodravje.si)
• razdelitev spletnega portala CVŽU – do sedaj v sodelovanju z AZM LU Maribor,
od tega obdobja poročanja naprej vsak CVŽU (torej Podravje in Zgornje
Podravje) skrbi za svoj del portala – www.cvzu-podravje.si kot skupna vstopna
platforma ostaja
• promocijske aktivnosti (objave na spletnih straneh LU Ptuj);
• druge spremljajoče aktivnosti.
Preko poletja se je delo na portalu intenziviralo – zaradi obilice preostalega dela in zaradi
dejstva, da je bilo z naše strani do sedaj potrebno skrbeti za vsebine dveh CVŽU-jev, smo uspeli
ažurirati le najnujnejše dele spletnega portala. V bodoče bo izvedba tega dela precej olajšana,
saj smo, kot je bilo že omenjeno, portal razdelili na dva samostojna dela.
Skozi postopek analize in načrtovanja bomo določili ustrezne strateške usmeritve. V fazi
oblikovanja kreativnih rešitev (likovna podoba, besedila) in hkratne ustrezne strukturiranosti
(navigacija, hierarhija pomembnosti vsebin) bomo oblikovali podobo, strukturo in vsebino.

Na področju spletnih komunikacij uporabljamo preverjene tehnične rešitve, temelječe na opensource tehnologijah, ki jih nadgrajujemo z enkratnimi lastnimi rešitvami, prilagojenimi
potrebam CVŽU Podravje.

Okvirni načrt nadaljevanja aktivnosti na vsebinah spletnega portala:
2009-2013
izdelava novih vsebin;
grafično oblikovanje strani (priprava grafičnega osnutka, grafičnih predlog in vseh
ostalih grafičnih elementov)
dinamično ažuriranje celotnih spletnih strani in podstrani
postavitev spletnega vmesnika za urejanje vsebine (CMS)
izobraževanje odgovornih oseb za uporabo spletnega vmesnika
izdelava aplikacije Virtualni portfolio (kot del izdelave spletnih strani)
izvedba izobraževanj na daljavo - e-izobraževanja;
usposabljanja – delavnice za razvijalce vsebin;
usposabljanja – delavnice za uporabo portala in spletnih storitev;
urejanje obstoječih vsebin;
mreža »ustvarjalnih in kreativnih«;
besednjak vseživljenjskega učenja;
promocijske aktivnosti.

5. SPECIFIČNE DEJAVNOSTI – VIRTUALNI PORTFOLIO, VEM – podjetniški portal IN
MOTIVACIJSKE DELAVNICE
Z resnejšim pristopom izdelave VIRTUALNEGA PORTFOLIA smo že pričeli. Ko smo izdelovali
spletni portal, se nam je zdelo smiselno, da se že vnaprej odločimo za neke preliminarne
smernice in vodila, ki nam bodo v pomoč pri poenotenju spletnih vsebin in tudi pri uporabi
obstoječih gradiv.
V smislu MySpace ali Facebook bi tako radi uvedli popolno novost na našem skupnem
spletnem portalu, ki se bo imenovala Virtualni Portfolio (VP).
Uvesti ga želimo zaradi lažjega in hitrejšega zbiranja in urejanja podatkov posameznih
udeležencev. Poudariti želimo, da so pomembna vsa pridobljena znanja, bodisi formalna ali
neformalna, saj danes lahko na trgu dela uspešno nastopa oseba, ki zna še kaj več, kot le
zahtevano formalno izobrazbo.
Z uporabo VP bomo tudi funkcionalno opismenili ljudi, ki tega niso najbolj vešči. Vsekakor ne
moremo govoriti o demokratičnem človeku, če le ta nima dostopa do najsodobnejše tehnologije
oziroma ima pomanjkljivo znanje o njeni uporabi. VP bo omogočil udeležencem, da sami
skrbijo za svoj portfolio, potencialnim delodajalcem pa bo zagotovljena možnost vpogleda v
znanja in predstavitev določene napotene osebe.

Preko VP (s pomočjo administratorja, ki bo skrbel za te podatke) bodo uporabniki zbirali svoja
znanja, priporočila bivših delodajalcev, pridobljene spretnosti in sposobnosti, delovne izkušnje,
reference, socialna znanja, umetniška in kulturna znanja, pridobljena tako na formalen kot tudi
na neformalen način. Tudi vsebine vseživljenjskega učenja (predvsem neformalne), ki bodo
ponujene na spletnem portalu CVŽU si želimo okarakterizirati tako, da bi bilo možno pridobiti
dokazila o kompetencah posameznika. Osnovni namen VP bi tako bil ponuditi delodajalcem
možnost, da imajo ob zaposlitvi popolnejši vpogled v sposobnosti bodočega delavca.
Aplikacija bo namenjena predstavitvi Curriculum Vitae življenjepisov udeležencev na spletnih
straneh CVŽU.
Aplikacija bo delovala znotraj sistema Joomla.

Kratek oris vsebine
Na osebni strani bodo predstavljena pridobljena formalna in neformalna znanja ter izkušnje
sodelujočih, priporočila in druge reference. Vsak vpis bo na podlagi predloženih dokazil
potrjeval skrbnik, s čimer bo zagotovljena karseda visoka kredibilnost virtualnega portfolia.
Delodajalcem bo preko VP tako ponujena možnost popolnejšega vpogleda v sposobnosti
iskalca zaposlitve.
Osnovne zahtevane funkcije portfolia:
1) Uporabniške strani
Znanja
Urejevalnik z vnaprej pripravljenimi polji v katera bodo uporabniki vnašali svoja
znanja ter izkušnje. Z možnostjo kasnejšega spreminjanja in dopolnjevanja. Polja
bodo različnih oblik, od izbire vnaprej pripravljenih možnosti do vpisa poljubnega
besedila.
Komuniciranje
Prebiranje in pošiljanje sporočil. Sporočila skrbnika, svetovalca, potencialnih
delodajalcev..
2) Administratorske strani
Uporabniki
Urejanje uporabnikov in njihovih pravic
Novosti in spremembe
Potrjevanje ali zavrnitev novih vpisov in sprememb v portfolijih
Komuniciranje
Prebiranje in pošiljanje sporočil uporabnikom, delodajalcem.
3) Strani dostopne javnosti in/ali podjetjem
Možnost pregledovanja posameznih portfolijev
Možnost iskanj po zahtevanih znanjih in izkušnjah

Verjamemo, da bo aplikacija Virtualni Portfolio pripomogla k temu, da bodo uporabniki bolje in
učinkoviteje predstavljali svoje veščine delodajalcem in zainteresiranim, hkrati pa se bodo
naučili tudi blogovskega načina dela, ki v prihodnosti prav gotovo predstavlja eno izmed
smernic razvoja moderne družbe.

MOTIVACIJSKE DELAVNICE - OBDOBJE 1.1.2009 – 31.3.2009
ZRS Bistra Ptuj je organizirala specifično dejavnost CVŽU Podravje, imenovana VEM –
podjetniški portal, je v tekočem obdobju (1.1.2009 – 31.3.2009) organizirala eno brezplačno
podjetniško delavnico. Delavnica je bil 27. marca 2009; z delovnim naslovom »Denarna
sredstva za spodbude…« Gradivo, skupaj z listo prisotnosti prilagamo. Delavnice se je udeležilo
15 oseb.
Motivacijskih delavnic smo izvedli še osem.
Prva je bila organizirana 10. februar 2009 v prostorih LU Ptuj na temo »Predstavitev CVŽU
Podravje Univerzi za tretje življenjsko obdobje«. Udeležence smo zbirali ves januar, in sicer po
telefonu in osebno. Delavnice se je udeležilo 26 oseb. Podpisna lista v prilogi, skupaj z izročki.
25. marca 2009 smo izvedli še predstavitev CVŽU Podravje za goste iz EU, ki so jih k nam
pripeljali kolegi iz Gimnazije Ptuj, kjer so gostili Study Visit (ravnatelji in zaposleni v
izobraževanju). Tema »CVŽU Podravje«, »LU Ptuj se predstavi«, »Tekoči projekti LU Ptuj« udeležencev 10. Podpisna lista v prilogi, skupaj z izročki.
25. marca 2009 smo popoldne izvedli še motivacijsko srečanje na temo »CVŽU Podravje – moja
nova priložnost«. Na srečanju je bilo prisotnih 21 udeležencev. Podpisno listo prilagamo.
12.3.2009 – animacijsko-informacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ Halo), prisotnih 13
oseb. Podpisna lista v prilogi.
19.3.2009 – motivacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ HALO), tema »Uporaba IKT
orodij v sklopu CVŽU Podravje«. Prisotnih 10 oseb. Podpisna lista v prilogi.
20.3.2009 – motivacijska delavnica Točka VŽU Cirkulane (PRJ HALO), tema »Uporaba IKT
orodij v sklopu CVŽU Podravje«. Prisotnih 10 oseb. Podpisna lista v prilogi.
12. marca 2009 so kolegi na Točki VŽU Ormož organizirali brezplačno predavanje na temo
»Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkološkega bolnika«. 27 udeležencev se je odzvalo
na ta zanimiv dogodek.
24. marca 2009 so kolegi na Točki VŽU Ormož organizirali še eno brezplačno predavanje na
temo »Kemikalije v vsakdanjem življenju«. Predavanje je spremljalo 20 obiskovalcev.
MOTIVACIJSKE DELAVNICE – OBDOBJE 1.4.2009 – 30.6.2009
Motivacijskih delavnic v obdobju 1.4.2009 – 30.6.2009 smo izvedli šest (6).
Prva je bila organizirana 22. maja 2009 v okviru prireditve Dobrote slovenskih kmetij 2009.
Namen naše prisotnosti je bil seznanitev najširšega kroga potencialnih uporabnikov storitev
CVŽU Podravje. Prisotnih je bilo kar nekaj vidnih predstavnikov slovenskega gospodarstva in
politične scene. Tako so k naši stojnici pristopili npr. evroposlanec Jelko Kacin, minister za

kmetijstvo Milan Pogačnik, gospod Aleš Gulič, gospod Milan Zver, če omenimo le nekatere
najbolj prepoznavne. Skupno smo uspeli zbrati 49 podpisov, kar pomeni, da smo tem osebam
osebno predstavili CVŽU Podravje in jim razdelili tudi ustrezno gradivo. Podpisne liste in
zapisnik so v prilogi.
Od 1. do 3. junija 2009 je potekala delavnica na Osnovni šoli Žetale z namenom predstavitve
dejavnosti CVŽU v ruralnem okolju. Namenjena je bila motiviranju učencev zadnjega razreda
osnovne šole, njihovih staršev in učiteljev za vključitev v neformalne oblike izobraževanja, ki
jih CVŽU Podravje nudi. Delavnico smo zaradi velikega odziva razdelili na dva dni, in skupno se
je je udeležilo 83 oseb. Podpisne liste in zapisnik prilagamo.
19. junija 2009 smo za brezposelne osebe oraganizirali motivacijsko delavnico oziroma
informiranje, katere se je udeležilo 10 ljudi. Tema »Možnosti neformalnega izobraževanja«.
Namen je bil predstavitev le-tega inmotiviranje brezposelnih po ponovni vključitvi v
izobraževalne procese. Podpisne liste in zapisnik so priložene.
Delavnico pod naslovom »Free učenje za cool življenje« smo organizirali 23. junija. Namen je
bil čim širši javnosti predstaviti neformalne oblike učenja in tudi možnosti vključevanja v le-te.
Podpisna lista in zapisnik v prilogi.
Ker smo se odločili, da bomo organizirali poletne računalniške delavnice za vse zainteresirane,
smo z prvo začeli 29. junija in jo do danes tudi že uspešno zaključili. Učno gradivo je pripravil
mag. Dušan Brglez, ki ima vse potrebne reference in znanja. Prilagamo zapisnik in podpisno
listo prisotnih.
V letošnjem poletju sledita še dve brezplačni računalniški delavnici.
Vse naštete dogodke smo spremljali s podpisnimi listami, ki jih tudi prilagamo.
Tako smo v obdobju 1.1. – 30.6.2009 izvedli že petnajst dogodkov, ki se jih je udeležilo 314
udeležencev. Tako smo načrtovane kazalnike presegli v največji možni meri, kar nas izjemno
veseli in navdaja z upanjem na enako ali še boljše nadaljevanje naših načrtovanih aktivnosti.

MOTIVACIJSKE DELAVNICE – OBDOBJE 1.7.2009 – 31.8.2009
DELAVNICA - organizacija PRJ HALO Cirkulane
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA - 16. julij 2009 (1 srečanje)
V računalniškem kabinetu Ljudske univerze Ptuj smo v juniju organizirali prvo brezplačno
računalniško delavnico za začetnike v uporabi programa Photoshop. Delavnico je vodil Nejc
Janžekovič, grafični oblikovalec. Udeležilo se je je 8 kandidatov.
Delavnica je nosila naslov "Vključitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte"
Namen je bil vključiti čim širši krog brezposelnih v tako izobraževalne kot tudi delovne
procese ter jih seznaniti z novimi možnostmi na tem področju. Partnerji PRJ Halo so

pripravili zelo dobro predstavitev za prisotne in jo bodo tudi priložili k svojemu
vsebinskemu poročilu.
V okviru tega smo prisotne seznanili tudi s pomenom, namenom in poslanstvom
vseživljenjskega učenja. Poudarili smo tudi pomen neformalnega učenja, ter jih seznanili s
priložnostmi, ki jih CVŽU Podravje in Točke VŽU prinašajo v njihov kraj.
o odzivu udeležencev sodeč lahko zapišemo, da so točko VŽU v svojem kraju sprejeli z
odobravanjem. Kar nekaj pa jih je bilo takšnih, ki so se sedaj prvič "srečali" z idejo
vseživljenjskega učenja in so bili tudi prijetno "presenečeni" z možnostjo brezplačnega
izobraževanja in nabiranja znanja.
Na delavnici udeleženci prejmejo tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na
spletnem portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.

MOTIVACIJSKE DELAVNICE – OBDOBJE 1.9.2009 – 31.12.2009
Motivacijske delavnice v obdobju 1.9.2009 – 31.12.2009 smo izvedli štiri (4).
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »PREDSTAVITEV CVŽU PODRAVJE« 16. september 2009
Delavnica je nosila naslov "Predstavitev CVŽU Podravje" in se je je udeležilo 12
udeležencev.
Predstavitev CVŽU Podravje skupini Vitis (13 udeležencev). Razdelil sem promocijski
material, predstavil možnosti vključitve v izobraževalne programe, tako formalne kot
neformalne. Gre za težje učljive in težje zaposljive osebe.
Namen je bil vključiti čim širši krog brezposelnih v tako izobraževalne kot tudi delovne
procese ter jih seznaniti z novimi možnostmi na tem področju.
V okviru tega smo prisotne seznanili tudi s pomenom, namenom in poslanstvom
vseživljenjskega učenja. Poudarili smo tudi pomen neformalnega učenja, ter jih seznanili s
priložnostmi, ki jih CVŽU Podravje in Točke VŽU prinašajo v njihov kraj.
Udeleženci so prejeli tudi brezplačno GRADIVO. Gradivo je na voljo tudi na spletnem
portalu CVŽU Podravje - kliknite povezavo.
Preberite kratek prispevek o dogodku.
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA PREDSTAVITEV »BAZAR PRILOŽNOSTI« - 8. oktober
2009
Zaposlitveni sejem - dvorana Šolskega centra Ptuj, od 10 - 14. Sodelujemo Petja, Bernarda,
Matjaž, Dušan.
Predstavljali smo CVŽU Podravje in vse brezplačne oblike izobraževanj na LU Ptuj predstavitev se je udeležilo neverjetnih 96 oseb. Podpisne liste v prilogi.

BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »IQ - BUS« - 8. oktober 2009
S kolegom Petjem sva se na povabilo konzorcijskega partnerja PRJ Halo Cirkulane udeležila
predstavitve IQ-busa. Gre za avtobus, ki služi kot nekakšna potujoča računalniška učilnica.
Tako smo z avtobusom obiskali točke v Majšperku, Vidmu in v Cirkulanah.
Svetovala sva najmanj 43 udeležencem, ki so se odzvali na radijski oglas, ki je bil
posredovan s strani partnerja PRJ Halo Cirkulane. Razdeljevala sva tudi promocijski
material. Podpisne liste z vabili so v prilogi.
BREZPLAČNA MOTIVACIJSKA DELAVNICA »KAJ LAHKO CVŽU PODRAVJE STORI
ZAME?« - 28. oktober 2009
Predstavitev CVŽU Podravje skupini Vitis (11 udeležencev). Prisoten tudi Petja. Razdelila
sva promocijski material, predstavila možnosti vključitve v izobraževalne programe, tako
formalne kot neformalne. Gre za težje učljive in težje zaposljive osebe. Podpisne liste z
vabili so v prilogi.

Z motivacijskimi delavnicami poskušamo širiti med ljudi namen Centra VŽU Podravje.
Ugotovimo lahko, da se prebivalstvo v našem okolju začenja zavedati pomena vseživljenjskega
učenja, predvsem v sedanji krizni situaciji. Naše okolje – Spodnje Podravje – sodi med
najrevnejša področja v Sloveniji, zato so tovrstne dejavnosti toliko bolj nujne in pomembne. Še
vedno pa opažamo določen »strah«, predvsem pri ženskah po 45. letu za vključitev v
kakršnekoli izobraževalne programe, najsibo formalne ali neformalne. Zato je omenjena
skupina ena naših primarnih ciljnih skupin.
Vse naštete dogodke smo spremljali s podpisnimi listami, ki jih tudi prilagamo.
Tako smo v obdobju 1.1. – 31.12.2009 izvedli že šestintrideset (36) dogodkov, ki se jih je
udeležilo 733 udeležencev. Tako smo načrtovane kazalnike presegli v največji možni meri,
kar nas izjemno veseli in navdaja z upanjem na enako ali še boljše nadaljevanje naših
načrtovanih aktivnosti.
6. PROMOCIJA PROJEKTA
Izpeljane promocijske aktivnosti projekta CVŽU Podravje za obdobje 1.1.2009 –
31.3.2009:
• oblikovanje oglasov za televizijo in časopise – oblikovani oglasi in njihova objava na TV
Ptuj, v Štajerskem Tedniku in Ptujčanu;
• članek v Štajerskem Tedniku, 6.1.2009, naslov »Nova predsednica Zveze ljudskih
univerz«
• članek v Večeru, 7.1.2009, naslov »S škarjami in platnom v rokah«
• članek v Štajerskem Tedniku, 9.1.2009, naslov »Dodatna ponudba za uporabnike«
• članek v Štajerskem Tedniku, 13.1.2009, naslov »Prvi oskrbovalci zaključili
usposabljanje«
• članek v Gospodarskih izzivih, februar 2009, naslov »Center vseživljenjskega učenja
Podravje«

•
•
•
•

članek v Štajerskem Tedniku, 10. 2.2009, naslov »Zanimanje narašča…«
članek v Štajerskem Tedniku, 27. 2.2009, naslov »Za izobraževanje brez meja«
članek v Ptujčanu, 27.3.2009, naslov »Vsakdo lahko koga česa nauči«
prispevek v Zborniku tematske konference Neformalno učenje ranljivih skupin, naslov
»EASY – Enabled access for Seniors and Youth«

•

radijske objave – brana obvestila na Radiu Grom – v prilogi

•
•

kontaktne in predstavitvene oddaje (radio, TV) – predstavitev ISIO;
predstavitvena brošura CVŽU na Ptuju ter vseh ostalih po Sloveniji z opisi ciljev,
aktivnosti in možnosti, ki jih CVŽU-ji ponujajo – objavljena na spletni strani LU Ptuj –
promocijska brošura oziroma predstavitvena mapa dodana v prilogi;
medijska predstavitev CVŽU – objavljeno v Večeru in Štajerskem Tedniku;

•

OGLASI
Ptujčan, 30.1.2009
Ptujčan, 27.3.2009
Videostrani CATV Ptuj, januar, februar in marec 2009

Izpeljane promocijske aktivnosti projekta CVŽU Podravje za obdobje 1.4.2009 –
30.6.2009:
• oblikovanje oglasov za televizijo in časopise – oblikovani oglasi in njihova objava na TV
Ptuj, v Štajerskem Tedniku in Ptujčanu;
• članek v Štajerskem Tedniku, 5.5.2009, naslov »Mednarodni študijski obisk«
• članek v Ptujčanu, 29.5.2009, naslov »Mednarodni študijski obisk na Ljudski univerzi
Ptuj«
• članek v Večeru, 3.6.2009, naslov »Ljudska, pa naj bo univerza!«
• prispevek v Zborniku tematske konference Neformalno učenje ranljivih skupin, naslov
»EASY – Enabled access for Seniors and Youth«
•

radijske objave – brana obvestila na Radiu Grom – v prilogi

•
•

kontaktne in predstavitvene oddaje (radio, TV) – predstavitev ISIO;
predstavitvena brošura CVŽU na Ptuju ter vseh ostalih po Sloveniji z opisi ciljev,
aktivnosti in možnosti, ki jih CVŽU-ji ponujajo – objavljena na spletni strani LU Ptuj –
promocijska brošura oziroma predstavitvena mapa dodana v prilogi;
medijska predstavitev CVŽU – objavljeno v Večeru in Štajerskem Tedniku;

•

OGLASI
Ptujčan, april 2009
Ptujčan, maj 2009
Ptujčan, junij 2009

Videostrani CATV Ptuj, marec, april, maj in junij 2009
Iz navedenega sledi, da smo namenili veliko pozornost obveščanju javnosti, predvsem
preko pisnih medijev. Ravno tako se je v obdobju april – junij 2009 na lokalni CATV
Ptuj pojavljalo obvestilo v obliki TV LOPA (dodan v prilogi). Sodelovanje smo
nadgradili še z lokalnim radiem iz Ormoža, Radiem Prlek.
Vsa tiskana obvestila, kot so članki in oglasi, so dodana kot priloga poročilu.
V obdobju 1.4.2009 – 30.6.2009 smo se z lokalnimi glasili (Markovci, Destrnik, Videm,
Majšperk, Ormož)dogovorili in podpisali pisma o sodelovanju v promociji projekta
CVŽU Podravje – lokalna glasila so nam prijazno omogočila brezplačne objave tekstov
in oglasov, ki se dotikajo dejavnosti CVŽU. S tem bo prepoznavnost CVŽU Podravje še
narasla.
Omeniti velja še to, da smo naročili promocijski material, ki je trenutno v tisku.
Namenjen bo konzorcijskim partnerjem za potrebe promocije CVŽU. Osnutek ponudbe
in oblikovan promocijski material prilagamo.
V sodelovanju z gledališkim igralcem Tadejem Tošem smo posneli tudi promocijski
radijski spot. Predvajati se bo začel s koncem avgusta 2009.

Izpeljane promocijske aktivnosti projekta CVŽU Podravje za obdobje 1.7.2009 –
31.8.2009:
• oblikovanje oglasov za televizijo in časopise – oblikovani oglasi in njihova objava na TV
Ptuj, v Štajerskem Tedniku in Ptujčanu;
• članek v Štajerskem Tedniku, 5.5.2009, naslov »Mednarodni študijski obisk«
• članek v Ptujčanu, 29.5.2009, naslov »Mednarodni študijski obisk na Ljudski univerzi
Ptuj«
• članek v Večeru, 3.6.2009, naslov »Ljudska, pa naj bo univerza!«
• prispevek v Zborniku tematske konference Neformalno učenje ranljivih skupin, naslov
»EASY – Enabled access for Seniors and Youth«
•

radijske objave – brana obvestila na Radiu Grom – v prilogi

•
•

kontaktne in predstavitvene oddaje (radio, TV) – predstavitev ISIO;
predstavitvena brošura CVŽU na Ptuju ter vseh ostalih po Sloveniji z opisi ciljev,
aktivnosti in možnosti, ki jih CVŽU-ji ponujajo – objavljena na spletni strani LU Ptuj –
promocijska brošura oziroma predstavitvena mapa dodana v prilogi;
medijska predstavitev CVŽU – objavljeno v Večeru in Štajerskem Tedniku;

•

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PODRAVJE - OBJAVE V MEDIJIH
Štajerski Tednik, 28. avgust 2009
"Izmenjali izkušnje"
Štajerski Tednik, 18. avgust 2009
"Prihodnost so virtualne spletne učilnice"
Štajerski Tednik, 18. avgust 2009
"Center vseživljenjskega učenja Podravje"
Ptujčan, avgust 2009
CVŽU oglas
Štajerski Tednik, 21. julij 2009
"Računalniška pismenost za odrasle"
Štajerski Tednik, 3. julij 2009
"Do znanja računalništva, kmetijstva in še česa"

OGLASI
Štajerski Tednik, 18. avgust 2009
Ptujčan, avgust 2009
Videostrani CATV Ptuj, julij in avgust 2009

Izpeljane promocijske aktivnosti projekta CVŽU Podravje za obdobje 1.9.2009 –
31.12.2009:
• oblikovanje oglasov za televizijo in časopise – oblikovani oglasi in njihova objava na
CATV Ptuj, v Štajerskem Tedniku in Ptujčanu;
• članek v Štajerskem Tedniku, 4.9.2009, naslov »Otrokom z ulice bodo pokazali, da niso
sami«
• članek v Štajerskem Tedniku, 9.10.2009, naslov »Najtežja japonščina, najlažja
angleščina«
• članek v Ptujčanu, 28.10.2009, naslov »Sprejem brucev Pedagoške fakultete Koper«
• članek v Ptujčanu, 28.10.2009, naslov »Kultura – Akademija MGP«
• članek v Štajerskem Tedniku, 30.10.2009, naslov »S potujočo računalniško učilnico
bliže ljudem«
• članek v Štajerskem Tedniku, 30.10.2009, najava TV Ptuj, naslov »Novost na Ptuju –
Akademija MGP«

•
•
•
•
•
•
•
•

•

program Mestnega gledališča Ptuj za november in december 2009, objava datumov
Akademije MGP
članek v Štajerskem Tedniku, 27.11.2009, naslov »Prihodnost so virtualne spletne
učilnice«
članek v Štajerskem Tedniku, december 2009, priloga KRONIKA, naslov »Svojo
dejavnost zadnja leta bogatimo z mednarodnim sodelovanjem«
radijske objave – brana obvestila na Radiu Grom – v prilogi
radijske oddaje – dve oddaji na Radiu Tednik Ptuj – posnetka v prilogi
video filmi – Samo Vrabič, objave posnetkov na spletnem portalu www.cvzupodravje.si in desetminutni promocijski film CVŽU PODRAVJE (DVD v prilogi)
kontaktne in predstavitvene oddaje (radio, TV) – predstavitev ISIO;
predstavitvena brošura CVŽU na Ptuju ter vseh ostalih po Sloveniji z opisi ciljev,
aktivnosti in možnosti, ki jih CVŽU-ji ponujajo – objavljena na spletni strani LU Ptuj –
promocijska brošura oziroma predstavitvena mapa dodana v prilogi;
medijska predstavitev CVŽU – objavljeno Štajerskem Tedniku;

OGLASI
Štajerski Tednik, december 2009, priloga KRONIKA
Ptujčan, november 2009
Ptujčan, december 2009
Videostrani CATV Ptuj, september, oktober, november in december 2009
Iz navedenega sledi, da smo namenili precejšnjo pozornost obveščanju javnosti,
predvsem preko pisnih medijev. Ravno tako se je v obdobju september – december
2009 na lokalni CATV Ptuj pojavljalo obvestilo v obliki TV LOPA (dodan v prilogi).
Sodelovanje smo nadgradili še z lokalnim radiem iz Ormoža, Radiem Prlek.
Vsa tiskana obvestila, kot so članki in oglasi, so dodana kot priloga poročilu. Sklenjeno
imamo letno pogodbo z Radiem Grom, pravkar pa smo zaključili tudi dogovor za
pripravo in podpis pogodbe o sodelovanju pri promociji CVŽU Podravje še z Radiem
Tednik Ptuj.
Z z lokalnimi glasili (Markovci, Destrnik, Videm, Majšperk, Ormož) smo podpisali
pisma o sodelovanju v promociji projekta CVŽU Podravje – lokalna glasila so nam
prijazno omogočila brezplačne objave tekstov in oglasov, ki se dotikajo dejavnosti
CVŽU. S tem bo prepoznavnost CVŽU Podravje še narasla.
Omeniti velja še to, da smo naročili promocijski material, katerega fotografije
prilagamo. Namenjen je konzorcijskim partnerjem za potrebe promocije CVŽU.
V sodelovanju z gledališkim igralcem Tadejem Tošem smo posneli tudi promocijski
radijski spot. Predvajati se je začel s koncem avgusta 2009. Radijski spot prilagamo.
Sklenili smo tudi letno pogodbo s Samom Vrabičem – televizijskim snemalcem, ki nam
za potrebe CVŽU Podravje izdeluje promocijske filme.

Priprava poročila:
Mag. Klavdija MARKEŽ, direktorica LUP
Mag. Petja JANŽEKOVIČ, koordinator CVŽU Podravje
Dušan ŠILAK, vodja SSU
Mateja HLUPIČ, svetovalka ISIO in vodja svetovalnega središča Ptuj

Ptuj, januar 2010

