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SVETOVALNO SREDIŠČE
PTUJ

PTUJ

SVETOVALNO SREDIŠČE
PTUJ

ponuja odraslim brezplačno in zaupno

deluje v prostorih Ljudske univerze Ptuj,
Mestni trg 2, Ptuj.

INFORMIRANJE O

Ponujamo vam informiranje in svetovanje:

y možnostih izobraževanja za poklic,
strokovno izpopolnjevanje ali za prosti
čas
y vpisnih pogojih v različne programe, o
možnostih prehajanja med programi
y trajanju izobraževanja
y načinih preverjanja znanja
y učni pomoči
y možnostih za nadaljnje izobraževanje

SVETOVANJE PRI
y odločanju
za
izbiro
primernega
izobraževanja
y premagovanju učnih in drugih težav,
povezanih z izobraževanjem
y načrtovanju in spremljanju vašega
izobraževanja

PO TELEFONU:
Vsak dan: od 8.00 do 15.00
na številki: 02 749 21 53
PO ELEKTRONSKI POŠTI:
Na naslovu: svetovanje@luptuj.org
OSEBNO:
V prostorih Ljudske univerze
Mestni trg 2, 2250 Ptuj
vsak dan: od 8.00 do 15.00,
vsako sredo: od 14.30 do 17.30 ter
vsak petek: od 8.00 do 13.00

Ptuj,

Priporočamo, da se prej najavite po
telefonu!
Po dogovoru je mogoče tudi svetovanje
zunaj sedeža svetovalnega središča in
skupinsko svetovanje.

PTUJ

INFORMIRANJE IN
SVETOVANJE V
IZOBRAŽEVANJU
ODRASLIH

ISIO
Program delno financira
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Program delno
financira
Evropska unija.

SODOBNO ŽIVLJENJE

SVETOVALNA SREDIŠČA

zahteva, da si nenehno pridobivamo
in izpopolnjujemo znanje,
da bi lahko polno in ustvarjalno delovali
v
osebnem, poklicnem in družbenem
življenju.

y pomagajo odraslim pri odločitvah za

Eden izmed pogojev, da bomo
vsi lahko izrabili pravico do učenja,
je tudi ta, da imamo zagotovljen
preprost dostop do kakovostnega
informiranja in svetovanja o učnih
možnostih.
Odrasli potrebujemo
za razmišljanje o različnih možnostih
za
izobraževanje in učenje ter
sprejemanje
odločitev
ustrezne in natančne informacije,
nasvet in pomoč
strokovnjaka pa nam lahko mnogokrat
pomagata najti pravilno pot.

Tako pomoč dajejo
svetovalna središča.

izobraževanje
in
učenje,
med
potekom
izobraževanja
ali
ob
njegovem dokončanju
y ponujajo

odraslim
osebno
informiranje
in
svetovanje,
informiranje
in
svetovanje
po
telefonu ali pisno, po internetu ali
elektronski pošti, svetovalci lahko
obiskujejo različne kraje v okolju
svetovalnega središča

SVETOVALNO SREDIŠČE
PTUJ
v lokalnem okolju povezuje v lokalno
svetovalno
omrežje
tudi
druge
ustanove, da bi skupaj zagotovili bolj
kakovostno, celostno in raznoliko
svetovalno ponudbo. To so:
∗
∗
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Projekt
INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH - ISIO
je razvil
ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
V Sloveniji deluje 14 svetovalnih središč za
izobraževanje odraslih. Več o njih na spletni
strani: http://isio.acs.si.
Delovanje svetovalnih središč finančno
podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in
EU – Evropski socialni sklad.
februar 2005

∗
∗
∗

Mestna občina Ptuj
Občine: Destrnik, Dornava, Gorišnica,
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk,
Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž v Slov.
goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč,
Žetale
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje - Območna služba Ptuj
Ljudska univerza Ptuj
Center interesnih dejavnosti (CID)
ZRS Bistra Ptuj…

