Na krilih znanja
V novembru pričenjamo s tečaji:
• UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJCE več …
• ORIENTALSKI PLESI več…
• NEMŠČINA – 3. stopnja več …
• ANGLEŠČINA – začetni tečaj več …
• KLASIČNA ROČNA MASAŢA – začetni tečaj več…

Napovedujemo:
• NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU več…
ITALIJANŠČINA - nadaljevalni tečaj

• ANGLEŠČINA – nadaljevalni tečaj več…

Zbiramo prijave za jezikovne tečaje več …

Brezplačno predavanje
• Marija Merljak: Hrana za jasne in modre misli

21. 11. 2011

PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle
Vabimo, da se pobliţe spoznate z delovanjem programa PUM in vpišete vanj. Pri nas je
vedno zelo zanimivo, saj izvajamo različne interesne delavnice in izbirne projekte tudi po
vaših ţeljah.
V oktobru vabimo vse zainteresirane, da se pridruţijo PUMovcem na sledečih delavnicah od
10h do 12h:

• BURJA IN ZEMELJSKI PLAZOVI NA AJDOVSKEM

08. 11. 2011

• OBISK RIBOGOJNICE

15. 11. 2011

• IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV

22. 11. 2011

• POSTAVLJANJE in OKRAŠEVANJE PUMovske JELKE

30. 11. 2011

Prijave na mobitel: 051 419 119, 041 437 785 ali telefon: 05/3664 750.

Svetovalne urice za brezposelne
Brezposelni izkoristite brezplačno izobraţevalno in poklicno svetovanje, ki poteka vsako
sredo od 9h do 11h. Pokličite nas na 3664 750 in se dogovorite za individualno srečanje s
svetovalko. Več …

Rok za pisni izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni:
• Sreda, 16. 11. 2011

Formalno izobraževanje
Bi se ţeleli vključiti v formalno izobraţevanje ter si pridobiti višjo izobrazbo?
Letos imamo razpisan nov srednje poklicni izobraţevalni program Bolničar/negovalec.
Poleg tega se lahko vpišete v:
Osnovno šolo za odrasle (brezplačni program)
•
Poklicne šole: Trgovec, Gastronomske in hotelske storitve, Bolničar/negovalec.
•
Srednješolske programe: Ekonomski tehnik, Gastronomija
•
Opozorili bi vas na moţnost sofinanciranja šolanja preko razpisov Javnega sklada:


Sofinanciranje šolnin - izobraţevanje odraslih 2007-2013 (107. JP).

Za kakršna koli vprašanja v zvezi s šolanjem, subvencijami za šolanje ipd. lahko pokličete na
tel. 366 4753 ali 366 4750.
Na voljo je še nekaj prostih mest za višješolski strokovni študij strojništva. Za več
informacij se obrnite na ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, tel.: 07/3932182,

vss.nm@guest.arnes.si ali http://www.ecnm.si.

Zbiramo prijave za brezplačne programe:











Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Most do izobrazbe,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto,
Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – Izzivi podeţelja
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,
Računalniška pismenost za odrasle.

Več informacij o programih lahko dobite na naši spletni strani www.lu-ajdovscina.si ali na
telefon 05-3664 750.
Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo izdali časopis v katerem smo predstavili svojo
izobraţevalno dejavnost. Vabimo vas, da si vzamete čas in ga prelistate. Več …

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

