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Brezplačna usposabljanja in storitve na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče, SIC – 
Izobraževanje odraslih in svetovanje: 
 

 60-urni tečaj nemščine:  
o pričetek januar/februar 2022 v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice (ali na daljavo) 

Gre za začetni tečaj, raven A1/A2. Vsebine: slušno, govorno, bralno in pisno sporočanje v različnih situacijah. 
 

 40-urni tečaj računalništva 
o pričetek: februar 2022 v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice 
o izvedba 1 – 2 x tedensko med 16. in 19. uro. 

Tečaj obsega znanja uporabe Excela: oblikovanje celic, formule, funkcije, analiza podatkov, grafikoni … 
 

 30-urni tečaj s področja gastronomije 
o pričetek: januar/februar 2022 v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole v Zrečah  
o izvedba: 1 – 2x tedensko med 16. in 20. uro 

Gre za izvedbo sklopa 6 praktičnih delavnic na temo priprave različnih jedi (tople in hladne začetne jedi, sladice in pecivo, 
solate …). Tečaj je istočasno tudi priprava za pristop k nacionalni poklicni kvalifikaciji pomočnik/pomočnica 
kuharja/kuharice. 
 
Kdo se lahko vključi v zgoraj navedene tečaje: 
Tečaji so namenjeni odraslim zaposlenim, brezposelnim, samozaposlenim … Prednost pri vključitvi imajo starejši od 
45 let z največ srednjo izobrazbo. Žal se v programe ne morejo vključiti upokojenci in študenti. Tečaji se izvajajo v 
projektu TPK, ki ga sofinancira EU in MIZŠ. 
Prijave zbiramo do zapolnitve mest v posamezni skupini! 
 

 180-urni tečaj slovenščine za tujce (Začetna integracija priseljencev) 
o pričetek: 20. 1. 2022 v prostorih Gimnazije Slovenske Konjice 
o izvedba: 2 – 3 x tedensko med 16. in 20. uro 

Program ZIP je za državljane držav izven EU brezplačen na podlagi potrdila, ki ga prejmejo na Upravni enoti. 
Po opravljenem tečaju lahko pristopijo k opravljanju izpita iz slovenščine. 
 

Vsem zainteresiranim odraslim zagotavljamo brezplačno svetovanje pri: 
- nadaljevanju izobraževalne poti, 
- vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna 

izobrazba, 
- vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, 
- ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in 

priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, 
- samostojnem učenju, 
- načrtovanju kariere. 
Še vedno so možni vpisi v programe za pridobitev stopnje izobrazbe: oblikovalec kovin – orodjar, strojni 
tehnik, ekonomski tehnik, gastronomija in turizem, predšolska vzgoja, bolničar – negovalec. 
 

Za obisk predavanj »v živo« je potrebno izpolnjevati PCT pogoj. 
 

Informacije in prijave: 
ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SIC – Izobraževanje odraslih in svetovanje, Tattenbachova ulica 2a, 
Slovenske Konjice, telefon: 03 757 18 22 ali 041 661 154, e-pošta: sic.izobrazevanje@guest.arnes.si 
ali na povezavi: https://forms.office.com/r/FjSj3StARs 
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