Na krilih
znanja
na večna vprašanja o smislu življenja – ali enostavneje rečeno: pri nas
učimo, kako bolje obdelati zemljo,
ki nam daje kruh, kako bolje shajati
z ljudmi, kako biti boljši …
Grški filozof Aristotel je dejal, da
človek že po svoji naravi teži za znanjem. Kaj mora človek v 21. stoletju
poleg branja, pisanja in računanja
res znati? Znati mora komunicirati
in se učiti, ter razvijati svoj čut za sodelovanje z drugimi.

Vizija in jasen cilj
“Znanje je tisto, ki odpira meje, širi
obzorja in omogoča, da bolje razumemo sebe in svet okrog nas.
Na Ljudski univerzi Ajdovščina vam
želimo učenje omogočiti kot nekaj,
kar nas razveseljuje in bogati. Naj nas
pri učenju vodita radovednost in vedoželjnost.“
Boža Bolčina, direktorica

O nas
Ljudska univerza Ajdovščina je izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče izobraževanja odraslih. Že ob ustanovitvi naše ljudske
univerze leta 1945 je bilo rečeno,
da bomo učili vse o vsem, kar giblje
svet. Svet giblje naša radovednost,
želja po izboljšanju stanja, odkrivanju neznanega, iskanje odgovorov

Naša vizija je jasna – spodbujanje
odraslih k učenju, širjenje znanja in
kulture učenja v vseh življenjskih
obdobjih. Učenje želimo omogočiti
kot pozitivno izkušnjo, ki odpira svet
idej, ustvarjalnosti in novih znanj.

Strokovnost
Naše vrednote so znanje, strokovnost, upoštevanje posameznika,
dobri odnosi, usmerjenost v prihodnost. Naši sodelavci - učitelji, organizatorji izobraževanja in mentorji
so strokovno usposobljeni in imajo
izkušnje s poučevanjem odraslih.
Svoje znanje stalno dopolnjujemo
na Andragoškem centru Slovenije
in tudi drugje. Sodelujemo v različnih projektih, tudi razvojnih in
mednarodnih. Izdali smo že številne
strokovne publikacije. Pri delu se
povezujemo v partnerstva z drugi1

Ajdovščina, 14. september 2011

mi organizacijami. Ljudska univerza
Ajdovščina je članica strokovnega
združenja Zveze ljudskih univerz
Slovenije.

Kakovost
Smo nosilci znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki dokazuje, da stalno skrbno ter
natančno spremljamo in razvijamo
kakovost na področju delovanja.

Pomoč in individualni pristop
Želimo zagotoviti enake možnosti
za učenje, odprtost in dostopnost
izobraževanja, vključenost in solidarnost med generacijami. Udeležencem pomagamo pri izbiri programa, načrtovanju šolanja, učenju
in pri vsem, kar olajša pot do znanja
in izobrazbe.

Bogate izkušnje in rezultati
•
•
•

•

•

več tisoč ur organiziranega izobraževanja na leto
številni udeleženci izobraževalnih programov
pestra izbira formalnih in neformalnih programov izobraževanja
v zadnjem desetletju so srednješolski programi dali že skoraj 500 maturantov, med katerimi so tudi zlati maturanti
preverjeno zadovoljstvo udeležencev.

PROJEKTI

Na Ljudski univerza Ajdovščina se
vključujemo v različne projekte, s
katerimi želimo naše programe izboljšati, zvišati njihovo kakovost
in pristop do posameznikov. V zadnjem obdobju smo uspešno pridobili kar nekaj projektov, ki omogočajo široko dostopnost in predvsem
brezplačno vključevanje.

PARTNERSTVA - Odpiranje
sistemov izobraževanja in
usposabljanja v širše okolje
Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s konzorcijskimi partnerji – Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo,
Centrom za razvoj podeželja TRG
Vipava in Občino Idrija – vključena
v projekt Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje
– Partnerstva.
S projektom smo razvili model izobraževanja in usposabljanja, ki je
uporaben za različne interesne skupine, povečuje fleksibilnost na trgu
delovne sile, znižuje stroške izobraževanja (predvsem za gospodarski
sektor) ter izobraževalne prakse posodablja s tesnejšim sodelovanjem
med ponudniki in koristniki.

Center vseživljenjskega učenja
Severne Primorske
Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske deluje kot partnerska mreža tesno povezanih Točk
vseživljenjskega učenja, aktivnih
na Severnem Primorskem. Njegov
osnovni namen je ustvariti odprto
učno okolje in povečati dostop do
vseživljenjskega učenja, s poudarkom na izobraževanju.

Dvig ravni pismenosti in
Projektno učenje za mlajše
odrasle
Ljudska univerza Ajdovščina se je 2.
9. 2010 prijavila na Javni razpis za
sofinanciranje izobraževalnih programov za Dvig ravni pismenosti in
Projektno učenje za mlajše odrasle od
2010 do 2013, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Nacionalni razvojni projekt –
Razvoj kakovosti izobraževalne
ponudbe za brezposelne v
izbranih regijah
Ljudska univerza Ajdovščina sodeluje v projektu Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe za brezposelne.
Projekt predstavlja odziv na perečo problematiko naraščanja števila
brezposelnih ter tistih, ki jim grozi
brezposelnost. Naziv novega programa, ki ga bomo izvedli v letu
2012, je Ponudnik tradicionalnih
pridelkov, izdelkov in storitev na
podeželju.
Zgoraj opisani projekti so sofinancirani s strani:

Projekt temelji na spletni učilnici
www.cvzu-vita.si, v kateri so različna
e-gradiva – uporabna za širok krog
ljudi – dostopna brezplačno.
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Svetovalec za kakovost
izobraževanja odraslih
Ljudska univerza Ajdovščina se je v
letu 2009 prijavila na razpis za projekt Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v izobraževanju
odraslih od 2009-2011. Namen projekta je usposobiti svetovalca za
kakovost, ki bo zaposlenim in partnerjem v organizaciji svetoval na
področju dela za kakovost ter jih
spodbujal k vpeljavi izboljšav.

Ponudimo odraslim
kakovostno
izobraževanje POKI
Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru projekta POKI
pridobila pravico do uporabe znaka
POKI, ki simbolizira skrb za kakovost
na področju izobraževanja odraslih.

GRUNDTVIG – VSEŽIVLJENJSKO
UČENJE, TANDEMS GO! – Twinning
the elderly and young people as a
possibility of e learning
V mednarodnem projektu Tandems
GO! so bile vključene institucije s
Poljske, iz Slovaške, Portugalske,
Malte, Turčije, Grčije, Francije in Slovenije. Projekt je bil namenjen predvsem medgeneracijskemu učenju,
sodelovanju in sožitju med mladimi
in starejšimi odraslimi – sodelovanje je temeljilo na prenosu izkušenj,
znanja in spretnosti starejših na
mlajše, računalniška znanja pa so
mladi prenašali na starejše.
Ob zaključku projekta smo izdali tri
publikacije: v tiskani obliki je izšla
znanstvena monografija Intergenerational Learning and Education
in Later Life, v elektronski obliki pa
knjiga Tandems GO! – Twinning the
elderly and young people as a possibility of e learning in priročnik Izobraževanje – most med generacijami.

Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo različne izobraževalne programe, ki vam bodo pomagali do želenega poklica.
Lahko se pohvalimo s številnimi
uspehi naših udeležencev, med
katerimi najdemo tudi zlate maturante. Osemletno osnovno šolo, v
katero je bilo vpisanih 2059 udeležencev, smo izvajali od šolskega leta
1961/62. Od šolskega leta 2005/06
naprej pa izvajamo devetletno
osnovno šolo, v katero smo do sedaj
vpisali 116 udeležencev. Srednjo poV juliju 2011 smo podelili spričevala
udeležencem, ki so uspešno zaključili
programe ekonomski in strojni tehnik,
trgovec ter gostinska dela – kuhar.

Osnovna šola za odrasle
Osnovna šola za odrasle je namenjena tistim, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja, so pa
izpolnili osnovnošolsko obveznost.
Vpis poteka celo leto.
Program devetletne osnovne šole
za odrasle je pripravljen tako, da
lahko udeleženci v enem šolskem
letu zaključijo dva razreda. Ob vpisu in med šolanjem je pomembna
tako podpora strokovnih delavcev,
učiteljev, družine in okolja kot tudi
medsebojna pomoč.
Šolanje je brezplačno, financira ga
Ministrstvo za šolstvo in šport.

Srednješolsko izobraževanje
Srednješolski programi vam odpirajo možnosti na področju izbranega
izobraževanja. Glede na vrsto šolanja programi obsegajo dva do štiri
letnike. Predavanja potekajo v Ajdovščini, od dvakrat do štirikrat tedensko v popoldanskih urah. Udeležencem nudimo večino potrebnih
gradiv za dokončanje izobraževanja. Konzultacije in izpiti potekajo
po dogovoru z organizatorko izobraževanja.
Srednješolski programi:
• Trgovec SPI
• Gastronomske in hotelske
storitve SPI
• Bolničar/ negovalec SPI
• Gastronomija PTI
• Gastronomija in turizem SSI
• Gostinski tehnik SSI
• Ekonomski tehnik PTI
• Ekonomski tehnik SSI

NOVO

PRIDOBITEV
IZOBRAZBE

klicno šolo je uspešno zaključilo 465
udeležencev.
Ljudska univerza Ajdovščina vam
ponuja:
• uporabna znanja
• svetovanje, osebni izobraževalni načrt
• upoštevanje predznanj, delovnih izkušenj
• prilagajanje izvedbe šolanja in
dodatne izredne izpitne roke
• brezplačno učno pomoč za
brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

Poklicna matura in zaključni izpit
Državni izpit – poklicno maturo,
ki je oblika zaključnega izpita, izvajamo trikrat letno. Kandidati z
opravljenim zaključnim izpitom oz.
poklicno maturo pridobijo srednjo
strokovno izobrazbo oziroma poklicno izobrazbo.

JESENSKI INFORMATIVNI
DNEVI NA LJUDSKI
UNIVERZI AJDOVŠČINA
14. september ob 16.00
VIŠJEŠOLSKI PROGRAM
STROJNIŠTVO
21. september ob 16.00
OSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLE,
POKLICNI IN
SREDNJEŠOLSKI
PROGRAMI
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PUM

PROJEKTNO
UČENJE ZA
MLAJŠE
ODRASLE

»Sem mlad, poln nenavadnih idej in
nihče me ne razume. Ves čas bi moral
delovati v okvirih in po zakonih, ki mi
jih narekujejo drugi, navadno starejši
od mene, zaverovani v to, da vedo, kaj
je dobro zame in da me poznajo. Vendar tega ne maram. Zakaj ne smem
ostati unikaten? Zakaj mi zamerite
(ne)navadno obnašanje, ki ste se mu
nekoč v otroštvu prešerno smejali ali
ste me ob tem kdaj celo pohvalili? Ste
na to danes že pozabili? Ja, danes
moram namreč hoditi v šolo in se zliti
z najboljšimi. Žal mi je, vendar tak sistem me ubija. Čutim, da se ne morem
izraziti.«
Ali razmišljaš podobno? Se ti zdi, da
ti redni šolski sistem ne ustreza, šolo
bi pa vseeno rad zaključil? Pridruži
se nam na PUM-u (Projektno Učenje
za Mlajše odrasle).

lji na šolah in tudi s starši udeležencev.
Naj ti povemo, da delo pri nas poteka tako skupinsko kot tudi individualno. Ob 9. uri pričnemo s skupinskim delom tako, da si ob kavi
zastavimo dnevne cilje, pregledamo učno pomoč oz. interesno dejavnost ali projekt, ki je na sporedu,
in po razporejenih nalogah pričnemo z delom. Lahko imamo več odmorov, da se malo sprostimo, saj se
program zaključi ob 13.30.
Če v vsem tem najdeš kaj zase, te
prijazno vabimo v prostore Mladinskega centra in hotela Ajdovščina
v Palah, na Cesti IV. Prekomorske
61 a, Ajdovščina. Dosegljivi smo od
ponedeljka do četrtka med 8. in 14.
uro ter ob petkih med 8. in 13. uro.
Pokličeš nas lahko na 05/36 805 08
ali 051/419 119.
Še več o nas si lahko prebereš na
spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina www.lu-ajdovscina.si in na
Facebookovem profilu – PUM Ajdovščina.
Pridi nam predstavit svoje ideje. Nestrpno te že pričakujemo in se veselimo tvoje družbe!
PUM ima talent!

To je program, namenjen mladim
od 15. do 25. leta, ki so iz različnih
razlogov opustili redno šolanje in
še nimajo zaposlitve. Ponujamo ti
možnost, da splošno izobraževanje
dokončaš na prijeten način, saj pripravljamo najrazličnejše aktivnosti,
ki vključujejo predvsem uporabna
znanja, in ti pri učenju pomagamo.
Program vodimo za to strokovno
usposobljene mentorice, skupaj v
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, zunanjimi sodelavci, učite4

TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA

UČENJA

Od vsega začetka sodelujemo na
vseslovenskem festivalu učenja –
Tednu vseživljenjskega učenja, v letošnjem letu smo tudi koordinatorji
prireditev. Velik obisk in zadovoljstvo udeležencev priča o pestrem in
zanimivem programu brezplačnih
prireditev. Udeleženci lahko izbirajo med več kot 60 različnimi prireditvami (predavanji, ustvarjalnimi,
filmskimi in jezikovnimi delavnicami, svetovanjem udeležencem …),
ki jih sooblikujemo skupaj z več kot
20 sodelujočimi partnerji.
Idejo vseživljenjskega učenja bomo
širili tudi v prihodnje,
tudi s promocijo učenja
v Tednu vseživljenjskega učenja.

UŽU
PROGRAMI -

USPOSABLJANJE
ZA ŽIVLJENJSKO
USPEŠNOST

Skupno jedro programov se nanaša
na pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo (branje,
pisanje, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter
učenja računalništva. Vsi programi
so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo
in šport in Evropski socialni sklad.

Beremo in pišemo skupaj (UŽUBIPS)
Program UŽU – BIPS je namenjen
staršem, ki imajo za sabo največ
10 let šolanja in katerih otroci obiskujejo prvo triletje devetletke, pa
jim starši pri šolskem delu ne znajo
pomagati. Delo poteka v obliki projektnega učenja znotraj skupine, ki
obsega od 6 do 8 staršev skupaj z
otroki. Namen programa je pomagati staršem spoznavati metode in
oblike spodbujanja ter motivacije
otrok za učenje in razvijanje aktivnega učenja. Starši tako bogatijo
znanje, ki jim pomaga pri reševanju
vsakodnevnih problemov.

Izzivi podeželja (UŽU- IP)
Program UŽU – IP je namenjen odraslim, ki imajo za sabo največ 10
let šolanja in živijo na podeželju ter
želijo izkoristiti priložnosti okolja.
Namen programa je, da udeleženci
prepoznajo prednosti življenja na
podeželju ter načine, kako te pred-

nosti izkoristiti za izboljšanje svojega socialnega in ekonomskega položaja. Udeleženci obenem osvežijo
znanje, ki jim pomaga pri reševanju
vsakodnevnih problemov.

Jaz in moje delovno mesto
(UŽU - MDM)
Program UŽU – MDM je namenjen
zaposlenim osebam, ki imajo nižjo
stopnjo izobrazbe ter so zaposleni na delovnih mestih, ki se zaradi
spremembe tehnologije in prenosa
proizvodnje na območja s cenejšo
delovno silo ukinjajo. Vanj se lahko
vključijo tudi tisti zaposleni, ki želijo
pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Program omogoča
pridobivanje splošno izobraževalnih znanj, ki jih pridobimo v osnovni šoli in nižjih poklicnih izobraževalnih programih.

Moj korak (UŽU - MK)
Program UŽU-MK je namenjen odraslim s posebnimi potrebami, ki
želijo živeti samostojnejše in kakovostnejše življenje. Delo poteka
v obliki projektnega učenja: delo
v skupini vodita dva usposobljena učitelja. Program je organiziran
tako, da se srečanja zaključijo v
osmih mesecih.

Most do izobrazbe (UŽU - MI)
Program UŽU-MI je namenjen odraslim, ki imajo za sabo največ 10
let šolanja in se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica
oz. višje stopnje izobrazbe. Namen
programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale vrnitev
v izobraževanje, obenem pa širijo
znanje, ki jim pomaga pri reševanju
vsakodnevnih problemov. Vsebina
programa je oblikovana na podlagi
potreb in interesov udeležencev.

UŽU Knjige so zame
Program UŽU – Knjige so zame je
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namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi (v starosti med 16 in 64 let), ki so zaključili
osnovnošolsko obveznost, praviloma nimajo dosežene srednješolske
izobrazbe ter ne obiskujejo rednih
šolskih oblik izobraževanja.

UŽU Razgibajmo življenje z
učenjem
Program UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki
želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno ter uspešno urejanje svojega življenja.

Branje za znanje in branje za
zabavo (BZZ)
Program, ki traja od 20 do 25 ur, je
prednostno namenjen staršem oziroma starim staršem in predšolskim
otrokom, starim od štiri do šest let.
Starši predšolskih otrok so motivirani za sodelovanje pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok,
včasih pa čutijo, da jim za uspešno
pomoč manjka še nekaj veščin. Te
lahko pridobijo z vključitvijo v naš
program.

Računalniška pismenost za
odrasle RPO
Računalniška pismenost za odrasle
je namenjena povečevanju funkcionalne pismenosti in seznanjanju
odraslih z osnovami računalništva.

Računalniško digitalno
opismenjevanje RDO
Računalniško digitalno opismenjevanje pomeni razvijanje splošne računalniške ter digitalne pismenosti za
prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, in sicer s poudarkom
na osnovnih znanjih računalniške ter
digitalne tehnologije (npr. interneta,
bankomata, e-pošte, e-uprave, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona ...).

JEZIKOVNI
TEČAJI

Na Ljudski univerzi Ajdovščina iz leta
v leto širimo ponudbo jezikovnih tečajev. V letošnjem šolskem letu se
lahko prijavite na začetne in nadaljevalne jezikovne tečaje angleščine,
italijanščine, nemščine, španščine,
francoščine, ruščine, portugalščine,
srbščine, hrvaščine in slovenščine.

Institucionalno usposabljanje za
brezposelne
Za brezposelne izvajamo 60-urne
jezikovne tečaje italijanščine, angleščine, nemščine, francoščine, ruščine in slovenščine. Za tiste, ki jih napoti Zavod za zaposlovanje, so tečaji
brezplačni.

Programi učenja slovenskega
jezika
Ljudska univerza Ajdovščina je regijski center za izvajanje brezplačnih
tečajev slovenskega jezika. Do njih
so upravičeni državljani tretjih držav
(izven EU) in njihovi ožji družinski
člani. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu učenja slovenskega
jezika izda upravna enota.

Izpit iz slovenščine na osnovni
ravni
Smo tudi regijski izpitni center za
opravljanje izpitov iz slovenščine
na osnovni ravni. Izpit je namenjen
vsem, ki potrebujejo javno veljavno
listino o znanju slovenščine.

RAČUNALNIŠKI
TEČAJI

V sodobni družbi predstavlja obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije eno temeljnih
veščin, s katero lahko nastopamo
v vsakdanjem življenju. Zato za vas
pripravljamo različne računalniške
tečaje, na katerih boste pridobili znanja in veščine za samostojno
delo z računalnikom ter osnovo za
nadaljnje samostojno učenje.
Tečaji potekajo v računalniški učilnici Ljudske univerze Ajdovščina,
ki je opremljena s sodobno strojno
in programsko opremo, digitalnim
projektorjem in hitro internetno
povezavo. Vsak udeleženec dela na
svojem računalniku, lahko pa uporablja tudi lastnega. Tečaji so prilagojeni predznanju udeležencev.
Razpisujemo:
• Osnovno delo z računalnikom
• Urejanje besedila s programom
Word
• Internet in elektronska pošta
• Delo s preglednicami v programu Excel
• Priprava dobre predstavitve v
programu PowerPoint
• Oblikovanje v 3 D-Sketch up
• Strojepisje na računalniku – desetprstno slepo tipkanje
• Računalniška pismenost za odrasle
• Računalniško digitalno opismenjevanje.
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SREDIŠČE ZA
SAMOSTOJNO
UČENJE

Središče za samostojno učenje
(SSU) je prijetno opremljen prostor,
kjer lahko preživite zanimive urice pri bogatitvi svojega znanja. Ob
učenju tujih jezikov (angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in
španščine) s pomočjo računalniških
programov, učenju desetprstnega tipkanja, brskanju po spletnih
straneh in pošiljanju elektronske
pošte bo čas minil, kot bi mignil. V
središču se lahko učite, pišete seminarske naloge, uporabljate računalnike, različno gradivo in učno tehnologijo za samostojno učenje ter
poslušate glasbo. Mlajši obiskovalci
pa lahko uživate v svetu virtualnih
pravljic.
Pri uporabi učnih pripomočkov vam
bomo pomagali mentorji in svetovalci.
Brezplačno nudimo:
• brskanje po spletu (iskanje informacij, pregledovanje spletnih strani)
• uporabo elektronske pošte
• uporabo slovarjev, leksikonov,
atlasov, učbenikov, delovnih
zvezkov, knjig, avdio- in videokaset ter zgoščenk
• tehnično pomoč pri uporabi
učne tehnologije
• individualno svetovanje itn.

IZBOLJŠAJTE
KAKOVOST
ŽIVLJENJA

Na Ljudski univerzi Ajdovščina ne
ponujamo samo klasičnih načinov
izobraževanj. Že nekaj let uvajamo
različne načine učenja in druženja,
med katerimi so številni tečaji, delavnice in študijski krožki.
Ponudba je pestra in prepričani
smo, da boste našli nekaj tudi zase.
Vedno so nam dobrodošle tudi vaše
ideje in pobude.
Izvajamo:
• Kuharske tečaje
• Tečaje klasične ročne in refleksne masaže
• Tečaj krojenja in šivanja
• Tečaj pletenja, klekljanja in polstenja
• Tečaj orientalskih plesov
• Tečaj ličenja
• Delavnice aranžiranja in oblikovanja nakita iz različnih materialov
• Delavnico Družinsko drevo
• Delavnico Zeliščna lekarna
• Poletno šolo slovenskega jezika
• Delavnice Osnov risanja in lončarjenja
• Brezplačne delavnice (Moje pravice, moje dolžnosti; Moje mnenje šteje; Glasbeno srce; Varujmo okolje; Stres, komunikacija,
odnosi in samopodoba v mojem
življenju …).

NACIONALNE
POKLICNE
KVALIFIKACIJE

NPK ali Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje
poklica na podlagi nacionalnega
poklicnega standarda. NPK lahko
pridobimo na dva načina, in sicer po
zaključku šolanja oz. prek postopka
certificiranja. Nacionalna poklicna
kvalifikacija je namenjena odraslim,
ki nimajo javno veljavne listine o
poklicni ali strokovni izobrazbi oziroma tistim, ki imajo poklicne kompetence.

Socialni oskrbovalec /
oskrbovalka na domu

NOVO

V letu 2010 smo pričeli z izvajanjem
NPK Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu. Usposabljanje obsega 130 ur in udeleženec ob koncu
pridobi certifikat o NPK.
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ŠTUDIJSKI
KROŽKI

Študijski krožki so majhne skupine
za neformalno učenje, kjer se radovedni zbirajo, učijo in družijo ter s
svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja.
Naši udeleženci so se v lanskem letu
učili v študijskih krožkih:
• Zaplešimo v ritmu orienta
• Pletemo skupaj
• Obudimo kulturno življenje na
vasi
• 3D pogled
• Naučimo se skuhati kaj novega
• Zelišča in njihov učinek ...
ter svoja znanja in izdelke javnosti
predstavili na različnih razstavah ter
prireditvah.
Obujajanje tradicij

ZAKLJUČNA
KONFERENCA
NA DVORCU
ZEMONO

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s konzorcijskimi partnerji: Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo,
Občino Idrija in Centrom za razvoj
podeželja TRG Vipava 7. julija na
Dvorcu Zemono pripravila zaključno
konferenco projekta Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v
širše okolje – Partnerstva, na kateri je
širši javnosti predstavila namen, potek in rezultate projekta.
Konference so se udeležili številni
ugledni gostje: predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Andragoškega centra Slovenije, Zveze ljudskih univerz Slovenije, partnerskih
izobraževalnih institucij in zunanji
sodelavci Ljudske univerze Ajdovščina.

PROGRAMI
V LETU
2011/2012

V šolskem letu 2011/12 se lahko
na Ljudski univerzi Ajdovščina vpišete v:
• Osnovno šolo za odrasle
• Poklicno srednjo šolo
• Strokovno srednjo šolo
• Višješolski strokovni program strojništvo
• Nacionalno poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu
• Program Projektno učenje za
mlajše odrasle
• Izpit iz slovenščine na osnovni
ravni
• Programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost
• Jezikovne tečaje

LJUDSKA
UNIVERZA
AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 14
5270 Ajdovščina
T: 05 366 47 50
G: 041 437 785
F: 05 366 47 55
info@lu-ajdovscina.si
www.lu-ajdovscina.si

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institucionalno usposabljanje
Program učenja slovenščine
Računalniške tečaje
Desetprstno slepo tipkanje
Računalniško pismenost za odrasle
Računalniško digitalno opismenjevanje
Kreativne delavnice in tečaje
Delavnice za zviševanje kakovosti življenja
Študijske krožke
Središče za samostojno učenje
Točko vseživljenjskega učenja
Spletno učilnico www.cvzu-vita.si
Brezplačne delavnice ...

Več informacij o naši dejavnosti najdete na www.lu-ajdovscina.si.

S projektom Partnerstva smo razvili model izobraževanja in usposabljanja, ki bo uporaben za različne
interesne skupine, ki bo povečal
fleksibilnost na trgu delovne sile,
pocenil izobraževanja, predvsem
za gospodarski sektor ter bo posodobil izobraževalne prakse s tesnejšim sodelovanjem med ponudniki
in koristniki. Aktivnost v projektu
so temeljile na učenju preko spleta
(e učenju) in na samostojni pripravi
elektronskih učnih gradiv, ki ustrezajo ciljni skupini.
Zaključna konferenca na Dvorcu Zemono.
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