Ljudska univerza Škofja Loka, Lokalno učno središče Gorenja vas

Brezplačna izobraževanja januar–maj 2019
V jesenskih mesecih preteklega leta smo uspešno nadaljevali dejavnost Lokalnega učnega središča Gorenja vas (LUS). Potekali so tečaji angleščine,
nemščine, italijanščine, urejanja fotografij s pomočjo računalnika in delavnica
o pametnih telefonih. Ob finančni pomoči Občine Gorenja vas - Poljane smo v
januarju že pričeli s prvimi tečaji, razpisujemo pa tudi nove programe za
obdobje januar–maj 2019.

izvedbe tečajev po predhodni najavi.
Opomba: Izmed zgoraj razpisanih tečajev
oz. delavnic bomo izvedli tiste, za katere bo
več interesa.
Programe in vsebine smo pripravili na
podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in
razgovorov z udeleženci tečajev projekta LUS
ter tečajev, ki so potekali v jesenskih mesecih.
Vse občane vabimo, da tudi v primeru, da
na zgornjem seznamu niste našli ničesar zase,
pošljete svoj kontakt, da vas bomo obveščali o
naših programih. Seveda pa lahko predlagate
tudi svoje teme.

Foto: arhiv LU Škofja Loka

Sprejemamo prijave tudi za:

Trenutno poteka v Todražu tečaj oblikovanja gline pod vodstvom Katje Bogataj.
Trenutno potekajo naslednji tečaji:
• Učimo se italijansko – 20 ur – nadaljevanje
jesenskega tečaja, poteka od 17. 1. 2019 dalje.
• Učimo se angleško – 20 ur – nadaljevanje
jesenskega tečaja, poteka od 28. 1. 2019 dalje,
posamezniki se še lahko priključijo.
• Oblikovanje gline – 12 ur – poteka od 22.
1. 2019 dalje.
Vabimo v naslednje izobraževalne oblike:
• Stopimo v svet računalnikov – začetni
tečaj – 12 ur
• Učimo se špansko – nadaljevanje lanskoletnega tečaja – 20 ur
• Izdelava kratkega videa – 12 ur
• Šola za življenje – 20 ur (šestkrat po 4 ure
– spoznavanje sebe, sam sebi najboljši prijatelj,
zaupanje sebi in drugim, osnove za zdrave
odnose, spoznajmo svoje poslanstvo)
• Retorika in javno nastopanje – 12 ur
• Sodobno gospodinjstvo – 4 ure
• Slepo desetprstno tipkanje – 25 ur
• Tečaj kvačkanja – 20 ur

Opravičilo
V prejšnji številki se je v prispevku Imena
padlih rešili pozabe zgodilo nekaj neljubih
napak pri imenih posameznih sodelujočih
pri postavitvi in odkritju spominske plošče
v Stari Oselici. Pravilno je: pri članih
ŽPS Dušan Selak, Franc Oblak,
predsednik KS Trebija je (bil) Rudi Kokelj
(ne Kokalj, kot smo napisali), Ivan Filipič
pa je cerkovnik (in ne ključar). Vsem se
za napake opravičujemo.
Uredništvo

• Tečaj šivanja – 20 ur
• Demenca – kaj je že to? – 3 ure
Svetovanje
Nudimo individualno svetovanje po telefonu 04/506-13-60 in v LUS Železniki v času

• SOCIALNI OSKRBOVALEC NA
DOMU, pričetek marca v Škofji Loki; za
brezposelne do starosti 29 let je program
brezplačen.
• BOLNIČAR NEGOVALEC – poklicno
izobraževanje, program bo potekal v primeru
zadostnega števila prijavljenih od oktobra
dalje v Gorenji vasi.
Prijave sprejemamo preko naše spletne
strani, po e-pošti (gita.mihovec@guest.arnes.
si) ali po telefonu (04/506-13-20), kjer dobite
tudi dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi
navedete ime in priimek, domači in elektronski
naslov in telefonsko številko.
Jaka Šubic

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru SPOT svetovanje
Gorenjska vabi na delavnico z naslovom

UPORABA EXCEL-a ZA POSLOVNO ODLOČANJE
ki bo v sredo, 13. 2. 2019, od 17.00 do 19.15 v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Delavnica zajema spoznavanje osnovnih funkcionalnosti, ki jih ponuja najbolj razširjeno orodje
za delo s preglednicami. Na njej bomo spoznali, kako učinkovito uporabljati Microsoft Excel za
reševanje problemov tako v zasebnem kot poslovnem življenju:
• osnovne in nekatere naprednejše funkcije, ki jih ponuja MS Excel,
• uporabo preglednic za analizo podatkov,
• izdelavo osnovnih grafikonov,
• uporabo naprednejših preglednic in Excela pri podpori odločanju,
• uvoz različnih podatkov (statični in dinamični uvoz),
• ‘kaj-če’ analize,
• reševanje osnovnih optimizacijskih problemov,
• osnove vrtilnih tabel,
• praktične primere.
Zaželeno je, da na delavnico prinesete prenosnik z naloženim orodjem MS Excel (verzija 2007
ali kasnejša). Ostale potrebne materiale boste prejeli preko elektronske pošte ali neposredno
na delavnici.
Delavnico bo vodil dr. Luka Tomat, namenjena pa je mikro- in malim podjetjem,
samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.
Udeležba na delavnici je brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 7. februarja 2019, na tel. št. 04/50-60220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.

