
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA – Lokalno učno središče Žiri

Vabilo na izobraževanja v januarju in februarju

Od septembra dalje je v Žireh vzpostavljeno Lokalno učno središče (LUS Žiri), v katerem potekajo
različna izobraževanja in svetovanja, ki jih financirata Evropska unija in Republika Slovenija.

Trenutno potekajo v LUS – u Žiri (v prostorih Kulturnega središča Stare Žiri) naslednja
izobraževanja, skupine so polne:

Nemščina – nadaljevalni tečaj – ob ponedeljkih od 27.11.2017 dalje;

Kvačkanje – ob sredah – zadnje srečanje 10.1.2018 ob 17.30 uri;

Učimo se angleško – začetni tečaj - ob četrtkih ob 16. uri od 30.11.2017 dalje, še pet srečanj;

»Debatiramo« v angleščini – angleška konverzacija – ob četrtkih ob 17.45 uri od 7.12.2017 dalje,
od danes naprej bodo še štiri srečanja;

Še vedno pa se lahko prijavite za naslednje izobraževalne oblike:
- NOVI KLJEKLJARSKI IZZIVI (nadaljevalni tečaj klekljanja) – pričetek 9. 1. 2018 ob 16. uri
- STOPIMO V SVET RAČUNALNIKOV (uvodni tečaj računalništva)
- UČIMO SE NEMŠKO (začetni tečaj nemščine)
- SEM NA FACEBOOKU, TOREJ SEM (osnove uporabe facebooka)
- NAŠE DRUŠTVO NA SPLETU (delavnica izdelave spletne strani za društva)
- RAZGIBAJMO MOŽGANE (tehnike spomina)
- LES JE LEP, POSKRBIMO, DA TAK TUDI OSTANE (vzdrževanje starih lesenih predmetov)
- SVETOVANJE (individualno svetovanje za formalno in neformalno izobraževanje, po

telefonu v času uradnih ur, po dogovoru v LUS Žiri in v času poteka tečajev)

Z navedenimi programi izobraževanja bomo pričeli v terminih ki so navedeni oz. ko bo zadostno
število prijavljenih. Za svetovanje lahko pokličete kadarkoli v času naših uradnih ur.

Programi so objavljeni tudi na spletni strani  Ljudske univerze Škofja Loka, na spletni strani občine
Žiri, na Radiu Sora ter v naslednjih številkah Žirovskih stopinj. Še vedno vabimo društva k
sodelovanju pri pripravi vsebin.

Prijave in predloge sprejemamo po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali po telefonu (04 506 13
60), kjer dobite tudi dodatne informacije.

Opomba: NEGA IN OSKRBA STAREJŠIH - bo potekala v sodelovanju s CSS v LUS Gorenja vas
(Sokolski dom v Gorenji vas) 12., 19. 1. in 2. 2. 2018, lahko se prijavite, so še prosta mesta

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–20, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano.
Za vsebino aktivnosti je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

V primeru ocenitve, da aktivnost zapade pod evidenco državnih pomoči, se bo udeležence aktivnosti vodilo v evidenci prejemnikov državne pomoči
po pravilu »de minimis« v višini ocenjenega zneska vrednosti na udeleženca aktivnosti.


