
 

 
 
 

Sreda, 9. 9. 2015 od 17.00 do 19.00 ure 
Pričakujejo vas organizatorji izobraževanj, predavatelji in  

udeleženci programov, ki vam bodo iz prve roke posredovali vse želene informacije. 
 

KLET 

Soba 1 Predstavitev poteka izobraževanja v osnovni šoli za odrasle, načina dela, uspešnosti in 
zadovoljstva udeležencev. 

Soba 2 16.30:  Predstavitev višješolskih in visokošolskih študijskih programov – ERUDIO 
Izobraževalni center 

17.30: AKTUALNA NOVOST: Predstavitev študija socialne gerontologije – 
Alma Mater Europaea 

Soba 3 Predstavitev srednješolskih programov, načina dela, izdelkov, ki so nastali v 
posameznem programu in možnosti za zaposlitev v posameznih poklicih. 

PRITLIČJE 

Modra soba Jezikovne Happy hours – kratka konverzacije v tujem jeziku: 
17.00: Italijanščina 
18.00: Španščina 

Soba 4 Predstavitev strokovnega usposabljanja socialni oskrbovalec na domu, načina dela, 
izkušenj udeleženke in možnosti za zaposlitev. 

Soba 5 Predstavitev strokovnega usposabljanja računovodja/knjigovodja, načina dela, 
primerov vaj, izkušenj udeleženke in možnosti za zaposlitev.  

Soba 6 Predstavitev strokovnega usposabljanja maser, načina dela in možnosti za zaposlitev. 
Naučili se boste tudi nekaj masažnih gibov. 

Soba 7 Predstavitev strokovnega usposabljanja pomočnik kuharja, načina dela in možnosti za 
zaposlitev. 

I. NADSTROPJE 

Soba 9 Predstavitev delavnic za razvoj kompetenc z aktivnostmi, s katerimi boste spoznali 
kako obvladovati stres, uspešno komunicirati in javno nastopati.  

Soba 10 Jezikovne Happy hours – kratka konverzacije v tujem jeziku: 
17.00: Nemščina 
18.00: Angleščina 

II. NADSTROPJE 

Soba 12 Predstavitev delavnice Spoznavanje glasbene umetnosti. 

Soba 13 Predstavitev nekaj tečajev za starejše 

 umetnostna zgodovina 

 vadba z Niko 

 razgibajmo se s plesom 

 

 neformalno druženje (šah, karte, ..) 

 zdrava prehrana (priprava smoothie-ja) 

 risanje mandal 

Soba 14 Predstavitev ponudbe računalniških tečajev – aktivno in nazorno. 

Središče za 
samostojno 
učenje 

Ogled gradiva za samostojno učenje, promocijski material LUK,  
predstavitev učne pomoči, predstavitev središča za samostojno učenje in možnosti, ki 
jih nudi. 

 
Sodelujte v nagradni igri za obiskovalce Dneva odprtih vrat –  

prejmete lahko darilni bon LUK v vrednosti 50 EUR. Izžrebali bomo kar 3 dobitnike! 
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