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VSEBINSKO POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE št: KONČNO POROČILO 2012-2014
Povezava zahtevek za izplačilo št.:
Za obdobje 01. 01. 2014 - 30. 6. 2014
1. Poročilo o realiziranih aktivnostih projekta
Zap.
št.

1

Naziv aktivnosti ( naloge)

PROGRAMI SPLOŠNEGA
NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH

Rezultat

23 zaključenih programov

Predvideni
zaključek

Dejanski
zaključek

30. 6. 2014

30. 6. 2014

Udeleženec

Opombe o odstopanjih
aktivnosti

MOCIS CENTER ZA
IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

** Rezultat opišite tako, da bo splošno razumljiv glede na zahtevek za izplačilo.

2. Poročilo o realiziranih kazalnikih projekta
Rezultati ciljev
Indikator
Število udeležencev
Število udeležencev, ki so uspešno
dokončali program

Vrsta kazalca
Prirastek v časovnem
obdobju
Prirastek v časovnem
obdobju

Rezultat iz poročil

15

Naziv kazalnika

Vrsta kazalca

Leto

Število udeležencev

Prirastek v
časovnem
obdobju
Prirastek v
časovnem
obdobju
Prirastek v
časovnem

2012

Načrtovana
vrednost
0

2012

2013

Število udeležencev

Število udeležencev

Oznaka: IO-02

Vrednost
15

%

Opis
Vključeni v program v obdobju od
18. 3. 2014 do 30. 6. 2014.
Zaključili program v obdobju od
18. 3. 2014 do 30. 6. 2014.

Rezultat iz
poročil

Te
Slovenija
Slovenija

Dejanska
vrednost
7

Te

0

69

Slovenija

0

150

Slovenija

Slovenija

1 od 10

Naziv kazalnika

Vrsta kazalca

obdobju
Prirastek v
časovnem
obdobju
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja
Osnovna vrednost
odraslih
(mera)
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja odraslih
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja
Osnovna vrednost
odraslih
(mera)
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja odraslih
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja
Osnovna vrednost
odraslih
(mera)
Število udeležencev izobraževanja in usposabljanja odraslih
Število udeležencev, ki so uspešno dokončali
Prirastek v
program
časovnem
obdobju
Število udeležencev, ki so uspešno dokončali
Prirastek v
program
časovnem
obdobju
Število udeležencev, ki so uspešno dokončali
Prirastek v
program
časovnem
obdobju
Število udeležencev

Leto

Načrtovana
vrednost

2014

0

2012

105

2013

%

Rezultat iz
poročil

Dejanska
vrednost

Te

30

Slovenija

152,38

160

Slovenija

195

104,10

203

Slovenija

2014

30

100

30

Slovenija

2012

0

2013

0

203

Slovenija

2014

0

29

Slovenija

Slovenija

4. Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev
V obdobju od 3. 1. 2012 do 31. 3. 2012 smo izvedli animacijo v različnih društvih in vsebinske priprave za začetek izvajanja programa VEČ OD ZLATA IN SREBRA
NAM KULTURA DOBREGA DA. 20. 3. 2012 se je prvič dobila skupina 20 udeležencev. Poleg uvodnega, spoznavnega srečanja, so udeleženci spoznavali tudi kulturo
zdravja. Skupina se je srečevala do konca meseca maja 2012.
V obdobju od 3. 1. 2012 do 31. 3. 2012 smo na podlagi animacije in vsebinskih priprav 13. 3. 2012 pričeli z izvajanjem programa UČENJE UČENJA, ZMAGOVALNA
KOMBINACIJA. Do 31. 3. 2012 smo izvedli že tretjino srečanj in pa delo preko spletne učilnice. Skozi srečanja v živo in preko spleta so udeleženci ozavestili, kako
doživljajo lastno učenje (močna in šibka področja)spoznali dejavnike učenja, motive in ovire odraslih pri učenju ter ozavestili svoj učni tip in učni stil. Vključenih je bilo 12
udeležencev, različnih starostnih skupin. S programom je skupina zaključila v začetku maja 2012.
V marcu 2012 smo pričeli z promocijo, animacijo in vsebinskimi pripravami na program ZNAM SE UČITI, ZATO SEM USPEŠEN, ki ga bomo pričeli izvajati v aprilu.
Skupina se je srečevala do meseca junija 2012.
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V obdobju od 1. 4. 2012 do 31. 5 2012 smo nadaljevali s srečanji udeležencev v programu VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA. Spoznali so
kulturo pogovora, zdravja, drugačnosti in osebne rasti. Ogledali smo si evropsko razstavo domače in umetnostne obrti in se spoznali izražanje kulture skozi glasbo. 31.
5. 2012 smo na zadnjem srečanju podelili 16 potrdil o uspešnem zaključku programa.
V tem obdobju so se nadaljevale vsebinske priprave in usklajevanja za začetek izvajanja programa ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG. Skupina 21
udeležencev se je prvič srečala 14. 5. 2012, nato pa so nadaljevali svoje druženje dvakrat do trikrat tedensko. Spoznali so naslednje sklope: pomen zelenjave kot živila,
nasvete za uspešno pridelavo zelenjave, različne načine predelave zelenjave, označevanje in trženje živil, ekonomiko, cene, dopolnilno dejavnost. Zadnje srečanje je
bilo 11. 6. 2012, ko je uspešno zaključilo 20 udeležencev.
V obdobju od 1. 4. 2012 do 31. 5 2012 se je nadaljevalo izvajanje programa UČENJE UČENJA, ZMAGOVALNA KOMBINACIJA. Skupini so se pridružili še 3
udeleženci in skupaj spoznali naslednje teme: uspešno opravljanje izpitov, spomin, pomnjenje in koncentracija, učinkovite učne strategije. Manjkajoče teme so bile
posameznikom obrazložene individualno. Seveda so morali udeleženci poleg »dela v živo« veliko stvari narediti tudi doma, na daljavo. 15. 5. 2012 je program tako
uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev.
Aprila in maja 2012 smo nadaljevali s srečanji udeleženk v programu UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. Skupini so se pridružile še 4
udeleženke in skupaj so skozi mesec april spoznavale naslednje teme:peklenski trikotnik, komunikacijske veščine, magija besed, konflikt, tehnike in potek mediacije,
pomen povzemanja, čustva. Maja smo se srečale še dvakrat, na prvem majskem srečanju smo se pogovarjale o tvorjenju primernih vprašanj, 8. 5. 2012 pa smo
zaključili naše druženje, s 15 uspešnimi in zadovoljnimi kandidatkami.
10. 4. 2012 smo izvedli prvo srečanje v programu ZNAM SE UČITI, ZATO SEM USPEŠEN. Prijavilo se je 19 udeležencev, s katerimi smo predelali naslednje teme:
dejavniki učenja, predstavtev dela v spletni učilnici, uspešno opravljanje izpitov, učni tipi in učni stili, spomin, pomnjenje in koncentracija, učinkovit učne strategije.
Program je 30. 5. 2012 uspešno zaključilo 16 udeležencev, ki so poleg srečevanja »v živo« delali naloge tudi od doma, preko spleta.
Delavnice v sklopu programa RAZUMEM SLOVENSKO – POMAGAM SVOJEMU OTROKU so trajale od 17. 9. - 8. 11. 2012. Vključenih je bilo 15 udeleženk. Imele so
13 srečanj po 4 šolske ure, 2-krat tedensko. Udeleženke so skozi delavnice spoznale osnovno besedišče, glagol v sedanjiku in pretekliku, sklanjanje v ednini v
moškem, ženskem in srednjem spolu. Naučile so se na kratko predstaviti ter povedati nekaj osnovnih stvari o sebi. Ob koncu delavnic so pisale kratko preverjanje in
vse prejele potrdila.
17. 10. 2012 smo izvedli prvo srečanje v programu ZNAM SE UČITI, ZATO SEM USPEŠEN. Prijavilo se je 15 udeležencev, s katerimi smo predelali naslednje teme:
dejavniki učenja, predstavitev dela v spletni učilnici, uspešno opravljanje izpitov, učni tipi in učni stili, spomin, pomnjenje in koncentracija, učinkovit učne strategije.
Program je 6. 12. 2012 uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev, ki so poleg srečevanja »v živo« delali naloge tudi od doma, preko spleta.
V obdobju od 22. 10. 2012 do 13. 12. 2012 smo izvajali program JAZ + NEMŠČINA = SLUŽBA. Zaradi velikega povpraševanja smo se odločili, da bomo izvedli dve
skupini. Udeleženci so se poleg s slovnico seznanili še z naslednjimi vsebinami: Poslovna komunikacija, dialogi v situacijah, prijava na delovno mesto… V 1. skupino je
bilo vključenih 15. udeležencev v 2. skupino pa 17 udeležencev. Vsi so program uspešno zaključili in bili z izvedbo zelo zadovoljni.
V tem obdobju so se nadaljevale vsebinske priprave in usklajevanja za začetek izvajanja programa ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG. Skupina 17
udeležencev se je prvič srečala 14. 11. 2012, nato pa so nadaljevali svoje druženje dvakrat do trikrat tedensko. Spoznali so naslednje sklope: pomen zelenjave kot
živila, nasvete za uspešno pridelavo zelenjave, različne načine predelave zelenjave, označevanje in trženje živil, ekonomiko, cene, dopolnilno dejavnost. Zadnje
srečanje je bilo 7. 12. 2012, ko je uspešno zaključilo 16 udeležencev.
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V obdobju od 1. 8. 2012 do 13. 11. 2012 smo zbirali prijave in se vsebinsko pripravili za začetek izvajanja programa VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA
DOBREGA DA. 13. 11. 2012 se je prvič dobila skupina 19 udeleženk. Poleg uvodnega, spoznavnega srečanja, so udeleženke spoznale tudi kulturo zdravja in
pogovora. Ogledale smo si tudi razstavo Soft Control: umetnost, znanost in tehnološko nezavedno.
11. 1. 2013 smo pričeli z aktivnim izvajanjem programa LAHKO BEREM, LAHKO PIŠEM. Udeleženci so spoznali, kaj je lahko branje in kaj je pomembno, kako lahko
oni pomagajo pri nastajanju lahkega branja, testirali so že pripravljena besedila in pričeli pisati lastna, obiskali so tudi knjižnico in se pogovarjali o izbranih knjigah.
Tekom srečanj so izdelali lastno knjigo na temo lahkega branja. 25. 2. 2013 je program uspešno zaključilo vseh 8 vključenih udeležencev.
Udeleženke v programu VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA so se od 10. 1. 2013 seznanile s kulturo zdravja – refleksoterapijo, z bralno
kulturo in slovensko ljudsko pesmijo. Na zadnjem srečanju, 13. 2. 2013, je potrdila prejelo 16 udeleženk, ki so tako uspešno končale program.
Delavnice v sklopu programa DIGITALNO ZNANJE MI OLAJŠA IN POPESTRI ŽIVLJENJE so trajale od 18. 1. - 14. 3. 2013. Vključenih je bilo 15 udeležencev, ki so se
dobivali 1x do 2x. Skozi delavnice so spoznali delo na računalniku ( MS WORD, splet, PowerPoint, Excel) in spoznali tako programe (FADN) kot spletne strani,
pomembne za delo v kmetijstvu (ARSKTRP, MKO). S prejemom potrdil je 14. 3. 2013 vseh 15 udeležencev uspešno zaključilo program.
S programom UČENJE UČENJA – ZMAGOVALNA KOMBINACIJA smo začeli 22. 1. 2013. Do vključno 18. 2. 2013, ko je vseh 15 udeleženih uspešno zaključilo
program, so predelali naslednje vsebine: dejavniki učenja, učni tipi in učni stili, spomin, pomnjenje in koncentracija, učinkovite učne strategije. Med samimi predavanji
so udeleženci opravljali naloge v spletni učilnici.
29. 1. 2013 smo pričeli z izvajanjem programa SLOVENSKI JEZIK JE MOJ ATRIBUT. 15 udeležencev se je seznanilo z naslednjimi vsebinami in praktičnimi vajami:
različne besedilne vrste, slovnična in pravopisna pravila, osnove retorike in javnega nastopanja. Program je 28. 3. 2013 uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev.
5. 4. 2013 se je 16 udeležencev vključilo v program UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. Tekom 11 srečanj so spoznali peklenski
trikotnik, moč govora in besed, tehnike in pravila, konflikt, teorijo izbire, magijo besed, čustva ter povzemanje in preokvirjanje. Program so 20. 5. 2013 uspešno zaključili
vsi izmed njih.
S programom ZNANJE ANGLEŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST smo pričeli 10. 4. 2013. Udeleženci so spoznali naslednje vsebine: spoznavanje
angleškega jezika, predstavitev sebe, svojega dela, spoznali so, kako predstavijo svoj kraj, svoje delo … Program je 20. 5. 2013 uspešno zaključilo 15 udeležencev.
9. 4. 2013 smo pričeli z izvajanjem programa JAZ + NEMŠČINA = SLUŽBA. Udeleženci so pridobili znanja iz nemške slovnice (pozdrav, glagoli, številke in črke, moja
družina, razgovor v službi, iskanje nove zaposlitve, dnevni urnik …), ki jim bodo olajšala iskanje zaposlitve v sosednji Avstriji. 28. 5. 2013 je s programom uspešno
zaključilo vseh 20 kandidatov.
V tem obdobju smo pričeli z izvajanjem programa ZNANJE NEMŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST. 11. 4. 2013 se je prvič srečalo 20 udeležencev, ki so
skozi 18 srečanj spoznali naslednje vsebine: Guten Tag – Hallo, Ich komme aus, Zahlen und Personalen, We? Wo? Was?, Haben sie Apfel?, Meine Wohnung, Das ist
das Wohnzimmer, Die wohnung geferhlt, Mobel, Mein Tag, Tageszeiten. Program je dne 20. 5. 2013 uspešno zaključilo 20 kandidatov.
Pričeli smo tudi z izvajanjem druge skupine SLOVENSKI JEZIK JE MOJ ATRIBUT. Od 4. 4. 2013 do 29. 5. 2013 so udeleženci osvežili znanje s področja pisanja
dopisov in različnih besedilnih vrst, spoznali in osvojili pa so tudi osnove retorike in javnega nastopanja. Program je uspešno zaključilo 15 kandidatov.
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V obdobju od 1. 7. do 31. 8. 2013 smo pričeli z izvajanjem animacije in promocije za program Uvajanje učenja učenja v pouk, ki smo ga začeli izvajati 8. julija na
Srednji zdravstveni šoli v Slovenj Gradcu. Izpeljali smo 14 ur predavanj; med samimi predavanji so udeleženci opravljali naloge v spletni učilnici. Dogovorili smo, da
bomo še eno skupino programa Uvajanje učenja učenja v pouk izpeljali na OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Z izvedbo smo pričeli 29. avgusta 2013.
V obdobju od 1. 9. do 31. 12. 2013 smo izpeljali program Uvajanje učenja učenja v pouk za 22 udeležencev na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec. Program
smo uspešno zaključili 6. 12. 2013. Na podlagi opravljene evalvacije lahko sklepamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni tako z vsebino kot s samo izvedbo delavnic.
Že v avgustu smo začeli z izvajanjem še ene skupine programa Uvajanje učenja učenja v pouk na OŠ Šentjanž pri Dravogradu za 19 udeležencev. Program smo
uspešno zaključili 16. 12. 2013.
Za izpeljavo vsebin za novo skupino programa Zelenjava z domačega vrta na lokalni trg smo z aktivnostmi pričeli v mesecu oktobru. Program smo predstavili
različnim ciljnim skupinam, ki so za to pokazale interes, pripravili smo vabilo in splošne informacije ter obveščali javnost. S prvo delavnico smo začeli 12. novembra. V
delavnico se je vključilo 13 žensk in 2 moška. Od novembra do decembra smo izvedli 6 srečanj in realizirali 37 ur od 50. Na željo udeležencev smo vključili tudi pripravo
različnih namazov, za katere smo pripravili tudi kalkulacijo cen. Nekaj več ur smo namenili tudi komunikacijskim veščinam, kar je bila prav tako želja naših udeležencev.
16. januarja 2014 smo zaključili z izvedbo programa Zelenjava z domačega vrta na lokalni trg, ki ga je uspešno zaključilo vseh 15 udeležencev. V evalvaciji so
udeleženci med drugim izrazili željo po organizaciji še več tovrstnih izobraževanj.
V obdobju od 18. 3. do 30. 6. 2014 smo izvedli še zadnji program: Uvajanje kompetence učenja učenja v pouk na OŠ Mežica za 15 udeležencev.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev
Operacijo smo izvedli po predvidenem finančnem načrtu.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo (če obstajajo)
/

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijo
/
V. Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja
Poudarek pri izvajanju programa UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK je na kompetenci učenje učenja, ki je ena izmed osmih ključnih kompetenc,”ki jo v sodobni
družbi znanja državljani potrebujejo za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposlovanje”.

Izvajanje programa VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA temelji na razvijanju medosebne, socialne in družbene kompetence ter
kompetence kulturne zavesti in izražanja.
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Program ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG temelji na razvoju matematičnih kompetenc, kompetence inovativnosti in podjetnosti ter
kompetence informacijske in komunikacijske tehnologije.
Poudarek pri izvajanju programa UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU je na razvijanju tako medosebne in socialnodružbene
kompetence kot tudi kompetence v materinem jeziku. Program je naravnan na razvijanje socialnih kompetenc različnim starostnim skupinam odraslih, z
namenom, da začnejo bolje razumevati sebe in s tem tudi druge ljudi, s katerimi živijo in se srečujejo. S spodbujanjem izražanja in interpretacije svojih misli, občutij in
dejstev, bodo razvijali kompetenco v materinem jeziku.
Programi UČENJE UČENJA-ZMAGOVALNA KOMBINACIJA, ZNAM SE UČITI, ZATO SEM USPEŠEN in UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK temeljijo na

kompetenci učenje učenja, ki je ena izmed osmih ključnih kompetenc,”ki jo v sodobni družbi znanja državljani potrebujejo za osebno izpolnitev, socialno
vključenost, aktivno državljanstvo in zaposlovanje”.
Poudarek pri izvajanju programa RAZUMEM SLOVENSKO – POMAGAM SVOJEMU OTROKU je na tem, da udeleženke - priseljenke pridobijo kompetence, ki jim
bodo pomagale pri sporazumevanju v različnih družbenih okoliščinah (šola, uradne ustanove, dom in prosti čas). V programu smo združili tri ključne kompetence, in
sicer: sporazumevanje v tujem jeziku (slovenski jezik), socialne kompetence in kulturna zavest ter izražanje.
JAZ+NEMŠČINA=SLUŽBA spodbuja ključne kompetence, ki pri sporazumevanju v nemškem jeziku temeljijo na sposobnostih razumevanja , izražanja in razlage
pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki v skladu z potrebami posameznika. Znanje nemškega jezika zahteva poznavanje besednjaka in
funkcionalne slovnice ter zavest glavnih vrstah verbalne interakcije.
Program SLOVENSKI JEZIK JE MOJ ATRIBUT daje največji poudarek sporazumevalni kompetenci, ki je rezultat usvojitve slovenskega jezika, ki je temeljno povezana
z razvojem kognitivne sposobnosti posameznika, da razume svet in se poveže z drugimi ljudmi. Za sporazumevanje v slovenskem jeziku mora posameznik poznati
besednjak, imeti funkcionalno znanje slovnice in poznati funkcije jezika. Vključuje zavest o glavnih vrstah verbalne interakcije, vrsti literarnih in neliterarnih besedil,
glavne značilnosti različnih slogov in registrov jezika ter spremenljivost jezika in sporazumevanja glede na okoliščine.
Program ZNANJE ANGLEŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST je zelo praktično naravnan - teme so iz vsakdanjega življenja. Poudarek je na pogovoru,
širjenju besednega zaklada in utrjevanju naučenega. Program zajema vse štiri spretnosti: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. Udeleženci se naučijo uporabne
slovnice skozi pogovor. Stremimo k temu, da se udeleženci ob koncu programa suvereno sporazumevajo v angleščini. Ključne kompetence pri sporazumevanju v
angleškem jeziku temeljijo na sposobnostih razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki v skladu s potrebami
posameznika. Znanje angleškega jezika zahteva poznavanje besednjaka in funkcionalne slovnice ter zavest glavnih vrstah verbalne interakcije.
Program JAZ + NEMŠČINA = SLUŽBA spodbuja ključne kompetence, ki pri sporazumevanju v nemškem jeziku temeljijo na sposobnostih razumevanja , izražanja in
razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki v skladu z potrebami posameznika. Znanje nemškega jezika zahteva poznavanje besednjaka in
funkcionalne slovnice ter zavest glavnih vrstah verbalne interakcije.
Ključne kompetence pri sporazumevanju v nemškem jeziku (program ZNANJE NEMŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST) temeljijo na sposobnostih
razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki v skladu z potrebami posameznika. Znanje nemškega jezika zahteva
poznavanje besednjaka in funkcionalne slovnice ter zavest glavnih vrstah verbalne interakcije.
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VI. Prispevek operacije k enakosti možnosti
V vse navedene programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih so se udeleženci vključili prostovoljno.
V program ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG smo vključili vse tiste, ki so željni pridelovati in predelovati zelenjavo tako za potrebe lastne

družine kot za potrebe trga.

Program UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK je bil namenjen ciljni skupini učiteljev, ki želijo kompetence učenje učenja posredovati svojim slušateljem in
podrobneje spoznati različne strategije za spodbujanje motivacije za učenje učenja učencev oz. udeležencev v programih. Program naj bi s svojimi vsebinami prispeval
k že obstoječemu znanju učiteljev in jim tako nudil podporo pri njihovem sistematičnem vključevanju v procese poučevanja in stalnega izboljševanja svojega dela.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
/
VIII. Potreba po spremembi Odločbe/Sklepa/Pogodbe
/
IX. Težave pri izvajanju operacije in ukrepi za njihovo odpravo
/
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
V obdobju od 1. 1. 2012 do 21. 12.2012 smo izvedli uspešno zaključili 9 programov splošnega neformalnega učenja odraslih, v katere se je vključilo 160
udeležencev:
- UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU (1 skupina, 15 udeleženk, 8. 5. 2012,)
- UČENJE UČENJA – ZMAGOVALNA KOMBINACIJA! (1 skupina, 15 udeležencev, 15. 5. 2012),
- VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA (1 skupina, 16 udeležencev, 31. 5. 2012),
- ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG (2 skupini, 36 udeležencev, 11. 6. 2012 in 7. 12. 2012).
- RAZUMEM SLOVENSKO, POMAGAM SVOJEMU OTROKU (1 skupina, 15 udeleženk, 8. 11. 2012,
- ZNAM SE UČITI – ZATO SEM USPEŠEN! (2 skupini, 31 udeležencev, 15. 5. 2012 in 6. 12. 2012),
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- JAZ+NEMŠČINA=SLUŽBA (1 skupina, razdeljena na dva dela, 32 udeležencev, 13. 12. 2012)
V obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 smo izvedli uspešno zaključili 12 programov splošnega neformalnega učenja odraslih, v katere se je vključilo 196
udeležencev:
- LAHKO BEREM, LAHKO PIŠEM (1 skupina, 8 udeležencev, 25. 2. 2013)
- VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA (1 skupina, 16 udeleženk, 13. 2. 2013)
- DIGITALNO ZNANJE MI OLAJŠA IN POPESTRI ŽIVLJENJE (1 skupina, 15 udeležencev, 14. 3. 2013)
- UČENJE UČENJA – ZMAGOVALNA KOMBINACIJA (1 skupina, 15 udeležencev, 18. 2. 2013)
- SLOVENSKI JEZIK JE MOJ ATRIBUT (2 skupini, 30 udeležencev, 28. 3. 2013 in 29. 5. 2013),
- UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU (1 skupina, 16 udeležencev, 20. 5. 2013)
- ZNANJE ANGLEŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST (1 skupina, 15 udeležencev, 20. 5. 2013)
- JAZ + NEMŠČINA = SLUŽBA (1 skupina, 20 udeležencev, 28. 5. 2013)
- ZNANJE NEMŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST (1 skupina, 20 udeležencev, 20. 5. 2013)
- UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK (2 skupini; 41 udeležencev, 6. 12. in 16. 12. 2013)
V obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 smo izvedli in uspešno zaključili 2 programa splošnega neformalnega učenja odraslih, v katera se je vključilo 30
udeležencev:
- ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG (1 skupina, 15 udeležencev, 16. 1. 2014)
- UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK (1 skupina; 15 udeležencev, 30. 6. 2014)
V letih 2012–2014 smo tako izvedli 23 programov za 386 udeležencev.
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK)
/
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
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O navedenih programih smo širšo javnost obveščali preko oglasov na Koroškem radiu, v programu prireditev, na spletni strani Mocis-a (www.mocis.si), na Mocis-ovi
Facebook strani. Za programe imamo izdelane tako skupno zloženko kot posamezne zloženke.
O vseh programih smo udeležence obveščali tako pisno kot tudi ustno.
Program VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA smo predstavili Rdečemu križu Slovenj Gradec in Društvu invalidov Slovenj Gradec.
Program ZELENJAVA Z DOMAČEGA VRTA NA LOKALNI TRG smo predstavili Društvom kmetic Dravograd, Mislinjske, Dravske in Mežoške doline, kmetijski
svetovalni službi Prevalje, Dravograd in Slovenj Gradec, Združenju za medsosedsko pomoč - strojni krožek Koroške …
Program UČENJE UČENJA - ZMAGOVALNA KOMBINACIJA smo predstavili podjetjem Prevent, Monter, Grammer Automotive, Johnsons Controls, Nieros in
izobraževalnemu centru Smeri.
Program UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU smo predstavili CSD-jem Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Dravograd, Društvo
invalidov Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi.
Program ZNAM SE UČITI, ZATO SEM USPEŠEN smo predstavili ZRSZ OE Dravograd in šolskemu centru Slovenj Gradec.
Program RAZUMEM SLOVENSKO, POMAGAM SVOJEMU OTROKU smo predstavili svetovalnim delavkam na OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem in OŠ Mežica.
Program JAZ+NEMŠČINA=SLUŽBA smo prav tako predstavili ZRSZ OE Dravograd
Program UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK smo še posebej predstavili na OŠ Mežica.
Program LAHKO BEREM, LAHKO PIŠEM smo še posebej predstavili Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in Zavodu RISA, Centru za splošno,
funkcionalno in kulturno opismenjevanje.
Program VEČ OD ZLATA IN SREBRA NAM KULTURA DOBREGA DA smo predstavili Društvu invalidov Slovenj Gradec.
Program DIGITALNO ZNANJE NAM OLAJŠA IN POPESTRI ŽIVLJENJE smo še posebej predstavili Združenju za medsosedsko pomoč - strojnemu krožku Koroške.
Program UČENJE UČENJA – ZMAGOVALNA KOMBINACIJA smo predstavili Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec.
Program SLOVENSKI JEZIK JE MOJ ATRIBUT smo še posebej predstavili podjetju Nieros Slovenj Gradec.
Program UPORABA MEDIACIJSKIH VEŠČIN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU smo predstavili RK Slovenj Gradec, CSD (Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj
Gradec. Dravograd), Društvo invalidov (Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi).
Program ZNANJE ANGLEŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST smo še posebej predstavili podjetju Prevent AFC.
Program JAZ + NEMŠČINA = SLUŽBA smo predstavili svetovalkam zavoda za zaposlovanje, Območna služba Dravograd.
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Program ZNANJE NEMŠČINE JE MOJA KONKURENČNA PREDNOST smo še posebej predstavili podjetju Prevent AFC.
Program UVAJANJE UČENJA UČENJA V POUK smo predstavili Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec in OŠ Šentjanž pri Dravogradu.

Pripravil:
(Mija Miklavc, podpis)

Odgovorna oseba Upravičenca:
(SONJA LAKOVŠEK, podpis)

……………………………………......

……………………………………......

Skrbnik pogodbe posredniškega telesa:
Potrjeno dne:…………………………..
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