Delavnice za posameznike in podjetja

Osnovna šola za odrasle možnosti dokončanja osnovne šole (8. in 9. razred) vpis v II. izmeno - 15. januar—5. februar 2019 v času uradnih ur.

Poslovni coaching - za poslovno uspešnost posameznika in podjetja: • Javno
nastopanje in govorica telesa • Komunikacija v delovnem
timu • Obvladovanje stresa • Učinkovito upravljanje svojega
časa • Upravljanje konfliktov • Učinkovit prodajni proces • Programi
komunikacije in motivacije po meri

Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase.

Splošne delavnice - za dobro počutje in razvajanje: • Keramika in uporabno
lončarstvo • Javni nastop • Kreativno pisanje • Delavnica ličenja – Make up
za vsak dan • Japonski naravni lifting obraza • Z NLP-jem do osebne rasti
posameznika • Resonančni coaching • SALSA NOVO • Tečaj fotografije
NOVO • Go for it •

splošni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine
… • poslovni tečaji • konverzacijski tečaji • individualni tečaji

Računalniški tečaji po meri

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest,
samostojnost

Univerza za starejše
Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja
Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija): •
Socialni oskrbovalec na domu • Računovodja • Knjigovodja • Vodja projekta
• Pomočnik kuharja • Organizator poslovanja • Mladinski delavec
Tečaji in delavnice za razvoj strokovnih kompetenc: • Tečaj 10-prstnega slepega
tipkanja •Individualni računalniški tečaji • Domači oskrbovalec

Demenci prijazna točka
v sodelovanju z društvom Spominčica na Ljudski univerzi Kranj deluje Demenci
prijazna točka. V času uradnih ur Ljudske univerze Kranj smo vedno na voljo za
individualen pogovor in pomoč osebam z demenco v zgodnji fazi bolezni, ko so

• Keramika in uporabno lončarstvo • Raba pametnih telefonov • Individualni
jezikovni tečaji • Tečaj fotografije • Grajska arhitektura na Gorenjskem od
srednjega veka do danes • V kavarni eksistence - filozofska srečanja

Brezplačna informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in
vrednotenja neformalnih znanj
• ugotavljanje že obstoječih znanj • znanja za poklic ali osebni razvoj
u • prekvalifikacije ali pridobitev višje izobrazbe • izobraževalni načrt • učna
pomoč • Europass življenjepis • izdelava elektronskega portfolija

