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UPI Žalec - strokovno znanje in
izkušnje z vami delimo že 40 let
Znanje je vrednota, ki jo

moramo ves čas negovati
in nadgrajevati. Toje še zla-
sti pomembno danes, ko se
trg dela nenehno spremi-
nja, mi pa se moramo spre-
membam hitro in učinkovito
prilagajati. Vse, kar znamo,
naše veščine, spretnosti in
kompetence, so naše konku-
renčne prednosti, ki nam pri
iskanju zaposlitve odpirajo
več možnosti izbire in nam
omogočajo tako poklicno kot
osebno rast in s tem boljšo
kakovost življenja.
V UPI Žalec vemo, da je v

znanju ključ do sreče in uspe-
ha, zato smo vam tudi letos
pripravili raznoliko ponudbo
izobraževalnih programov,
usposabljanj, tečajev - za po-

klic, napredovanje in osebno
rast.
Vse, ki bi radi izvedeli več o

izobraževanju za pridobitev
poklica, vabimo na informa-
tivni dan, ki bo 9. septembra
ob 17. uri. Takrat vam bomo
predstavili srednješolske pro-
grame tehnik računalništva,
predšolska vzgoja, strojni
tehnik, elektro tehnik, ele-
ktrikar, oblikovalec kovin -
orodjar, ekonomska gimna-
zija ... Tisti, ki morate pridobiti
še osnovno izobrazbo, ste va-
bljeni na informativni dan za
program osnovna šola za
odrasle, ki bo 22. septembra
ob 16.uri.
UPI Žalec je pravi naslov za

vas, tudi če vas mika učenje
tujih jezikov, računalništva,

knjigovodstva, javnega na-
stopa nja ... Poletno kondicijo
boste z našo pomočjo vso je-
sen in zimo lahko ohranjali na
vadbah - aerobika, vadba za
zdravo hrbtenico, vadba za
preprečevanje osteoporo-
ze. Se neuresničeno željo po
glasbenem ustvarjanju si lah-
ko izpolnite v glasbeni šoli za
odrasle (informativni dan 15.
9. ob 17. uri).
Več informacij o razpisanih

programih boste našli na sple-
tni strani www.upi.si. če pa se
želite o izobraževanju še po-
drobneje pogovoriti, nas po-
kličite na 713 35 5l.

Želimo vam uspešno izobra-
ževalno sezono 2015/16v naši
družbi!

Promocijsko besedilo

Osebni pristop, prilagajanje potrebam in zmožnostim posameznika, številne brez-
plačne dejavnosti v podporo učenju so ob strokovnosti zaposlenih prednosti, ki nas
odUkujejo že 40 let. Pridite ln se prepric!ajte. l...:\1 !! - '.S'e?'in''''' .'. oH ." • I
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Če ste:

Preverite
izobraževaln
ponudbo UPI -
Ijuds/te univer.

'alec!
- zaposleni, stari 45 let ali več,

- brezposelni, stari 50 let ali več,

- mlajši odrasli in ste zgodaj opustili izobraževanje, Vikab~en,i
VDISU.

- ali priseljenci,

potem se lahko do vključno 31. oktobra vključite v projekt
. Skupaj z vami bomo izdelali osebne sve-

tovalne načrte, ugotavljali in vrednotili neformalno znanje in po zaključ-
ku svetovanja tudi spremljali vaš napredek.

Za poglobljeno svetovanje skrbi strokovno usposobljena svetovalka; tel.:
03713 35 65 ali 041 699 260; e-pošta: mihaela.anclin@upi.si

Več informacij: www.upi.si.

okažite svoje spos osti - skupaj
Projekt finoncirata Evropsko unija iz Evropskega SOCialnega sklado ter Ministrstvo RS za izobrakvanje,
znanost in fport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega progR1ma razvoja lIovefkJh virov za obdobJe
2007-2013, rozvajne prioritete »Razvoj č/oveYcih virov in vseživljenskega ulenja« in Pr«JnOStne lI5me-
ritve »lzboIj!evanje kakovosti in učinkovitosti sistemov Izobraževanja in ~jOrJjD:

REfIJIIUl(A SlO\IENIJA
.-SnIS'IVO ZA 1ZIiIIRAZrNANJE,
ZHANOSTIN~


