
Vabilo k vpisu v novo študijsko leto 2019/2020
Ponedeljek, 23 September 2019 17:07

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda vas vabi k vpisu v študijsko leto 2019/2020.

  

Vpis bo potekal:

    
    -  na OŠ Alojza Gradnika Podružnično šolo Kojsko,

v ponedeljek, 30. septembra 2019 in sredo 2. oktobra 2019 od 17.00 do 19.00 ure ter  
    -  na OŠ Alojza Gradnika na Dobrovem, 

v četrtek, 3. oktobra in petek, 4. oktobra od 17.00 do 19.00 ure.  

  

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate program izobraževanj in urnik dejavnosti za
šolsko leto 2019/2020:

  

Program izobraževanj za &scaron;olsko leto 2019/2020 (datoteka pdf, velikost 313 kB)

  

Urnik dejavnosti za &scaron;olsko leto 2019/2020 (datoteka pdf, velikost 41 kB)

  

Vpisnica za &scaron;olsko leto 2019/2020  (datoteka pdf, velikost 51 kB)

  

Za podrobnejše informacije pokličite na 041 393 309.

  

Vljudno vabljeni.
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Spoštovane članice, spoštovani člani.

  

Upam, da je za vami prijetno poletje, da ste polni energije in zagona, ki vas bosta spremljala
tudi v novem študijskem letu vse do naslednjega poletja.

  

Nekateri izmed članov društva bomo poletje še podaljšali in v začetku oktobra odkrivali
zgodovinske znamenitosti in lepote Španije. Novo študijsko leto, ki je za našo mlado univerzo
letos že peto, pa bomo pričeli 21. oktobra, ko bodo ponovno zaživeli številni izobraževalni krožki
in delavnice. To bo ponovno priložnost za povečanje in utrditev naše fizične in psihične
kondicije, za vzpostavitev novih prijateljstev in za druženje, ki ga v zrelejših letih še kako
potrebujemo, da si življenje polepšamo in ga napravimo prijaznejše.

  

Vse te aktivnosti smo v upravnem odboru združili v izobraževalni program, ki ga vam v
nadaljevanju predstavljamo.

  

Vanj smo vključili vsa dosedanja izobraževanja in ponujamo vam tudi nekaj novosti. Pri učenju
jezikov je novost krožek angleškega jezika za začetnike. Na področju umetnosti dajemo
poudarek učenju umetnostne zgodovine Brd in Goriške ter širše okolice. Organizirali bomo tudi
dve ekskurziji, kjer si bomo znamenitosti tudi ogledali. Nadaljevali bomo z vadbo pevskega
zbora in dramske skupine in na novo organizirali krožek igranja kitare.

  

Fizične aktivnosti bodo potekale v več skupinah v telovadnicah OŠ Dobrovo in Kojsko.
Nadaljevali bomo z nordijsko hojo, plesom in na novo organizirali jogijsko telovadbo,
pohodništvo v bližnje kraj in telovadbo v bazenu. Ponovno bomo organizirali predavanja in
delavnice s področja zdravstvene preventive v sodelovanju z Zdravstvenim domov Nova
Gorica, delavnico o zdravilnih rastlinah in se seznanjali s peko kruha in peciva.

  

Posvetili se bomo ohranjanju etnološke in kulture dediščine in v ta namen organizirali: delavnico
o izdelavi izdelkov iz kulturne dediščine ter pripravo zbirke receptov briških jedi naših non in
nonotov, delavnico o učenju kvačkanja, vezenja in izdelavi izdelkov iz različnih materialov,
delavnica o izdelavi uporabnih aplikacij na različne predloge ter delavnico o pletenju košar iz
vrbja.

  

 2 / 3



Vabilo k vpisu v novo študijsko leto 2019/2020
Ponedeljek, 23 September 2019 17:07

Na področju računalništva in nove tehnologije bo potekala računalniška delavnica o e-pošti
spletu in specifičnih aplikacijah. Na delavnici o uporabi sodobnih mobilnih telefonov pa se bomo
seznanjali s

  

specifičnimi aplikacijami, fotografiranjem, prenosu fotografij na druge medije. Nadaljevali bomo
tudi s predavanji s področja zdravstva in zgodovine. Slednje bo letos potekalo v več
nadaljevanjih.

  

Program smo popestrili z več izleti, ekskurzijami, piknikom v maju, obiskom opere v decembru,
prednovoletnim srečanjem in zaključno prireditvijo ob koncu študijskega leta. Med letom ga
bomo lahko še dopolnili oziroma spremenili v kolikor bodo to narekovale pobude in želje
članstva ali izvajalcev. Program bodo izvajali mentorji, ki so strokovno usposobljeni in ga bodo
prilagajali potrebam generacije.

  

Vpis v novo študijsko leto bo potekal 30. septembra in 2. oktobra na OŠ Alojza Gradnika
Dobrovo Podruznicni soli Kojsko ter 3.in 4. oktobra na OS Alojza Gradnika Dobrovo med 17 in
19 uro.

  

Študijsko leto bomo začeli 21.10.2019 po sprejetem urniku izobraževanj. V novo organiziranih
krožkih in delavnicah se bo izobraževanje začelo praviloma v novembru, ko bodo skupine
oblikovane z zadostnim številom udeležencev. Študijsko leto bomo zaključili 17.4.2020 z
zaključno prireditvijo v Hiši kulture v Šmartnem v sodelovanju z UNITRI Nova Gorica.

  

Podrobnejše informacije o programu so vam na voljo na spletni strani www.unitribrda.si, ali na
GSM-u 041/393-309. Prepričana sem, da boste v programu našli kaj zanimivega. Zato vas
vabim, da se nam pridružite, saj v družbi nam bo lepše.

  

Duška Prinčič Domenis, predsednica
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