Napovednik
V januarju pričenjamo s tečaji:
•

ANGLEŠČINA – nadaljevalni več ...

•

RUŠČINA – začetni več ...

•

SLEPO TIPKANJE več ...

•

ŠPANŠČINA – začetni več ...

•

Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŢELJA (brezplačno) več ...

•

Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – MOST DO IZOBRAZBE (brezplačno) več
...

•

RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (brezplačno) več ...

Vsak torek od 14.00 do 15.00 potekajo brezplačne delavnice v računalniški učilnici na
Ljudski univerzi Ajdovščina.

•

SPOZNAJMO RAČUNALNIŠKI PROGRAM PICASA

•

IZDELOVANJE SPLETNEGA ALBUMA

4. 1. 2011
11. 1. 2011

•

SPOZNAJMO FACEBOOK

18. 1. 2011

•

OSNOVE POWER POINTa

25. 1. 2011

Program PUM
V okviru programa PUM dnevno potekajo različne brezplačne delavnice za mlade. V januarju
vabimo vse zainteresirane, da se pridruţijo PUMovcem na sledečih delavnicah od 10h do
12h:

•

ZDRAVA PREHRANA

5. 1. 2011

•

FIZIKALNI POJAVI

12. 1. 2011

•

IZDELOVANJE NAKITA

19. 1. 2011

•

PEKA PECIVA – PODARI POLJUB

25. 1. 2011

Prijave na mobitel: 051 419 119 ali telefon: 05/368 0508

Napovedujemo
•

OSNOVE LONČARSTVA več ...

•

DRUŢINSKO DREVO več ...

•

FRANCOŠČINA – začetni več ...

•

KROJENJE IN ŠIVANJE več ...

•

KLASIČNA ROČNA MASAŢA več ...

•

TEČAJ LIČENJA več ...

Rok za pisni izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni:
• 2. 2. 2011

Formalno izobraževanje
Še je čas za vpis v sledeče programe formalnega izobraţevanja:

Osnovno šolo za odrasle
•
Poklicne šole: program trgovec, gastronomske in hotelske storitve
•
Srednješolske programe: ekonomski tehnik, gastronomija, gastronomija in turizem
•

Za dodatne informacije in informativne prijave pokličite Heleno na tel. 366 4753 ali 366 4750.

Zbiramo prijave za brezplačne programe:










Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Most do izobrazbe,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Izzivi podeţelja,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Moj korak,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Razgibajmo ţivljenje z učenjem,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Knjige so zame,
Branje za znanje, branje za zabavo,
Računalniško digitalno opismenjevanje.

Več informacij o programih lahko dobite na naši spletni strani www.lu-ajdovscina.si ali na
telefon 05-3664 750.

Za učenje ni nikoli prepozno.
 Dobimo se na Ljudski univerzi Ajdovščina.
INFORMACIJE T: 05 366 47 50
Ljudska univerza F: 05 366 47 55
Ajdovščina GSM: 041 437 785
Cesta 5. maja 14 info@lu-ajdovscina.si
5270 Ajdovščina www.lu-ajdovscina.si

