UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KOČEVJE
Jesenski študijski čas je tu in vabimo Vas na prvo skupno srečanje – strokovno ekskurzijo za
obisk Orlove poti v Kočevski Reki, ki bo v ponedeljek, 17.9.2018 ob 8.00 uri.
Udeležba je za vse BREZPLAČNA, razen vstopnine in malice!
Program za obisk Orlove poti v Kočevski Reki:
-

8.00 : Zbor na avtobusni postaji v Kočevju in odhod v Kočevsko Reko

-

8.20 : Prihod v Kočevsko Reko pred TIC

-

8.30 – 10.30 : Ponujamo vam dva možna ogleda in izbrali si boste lahko med;
1) Voden ogled bunkerja (12 EUR/ osebo, skupina 25 ljudi) – TIC Kočevska Reka
2) Ogled kratkega filma LIFE Kočevsko in predstavitev tarčnih vrst projekta v Orlovi
sobi, sprehod po Kočevski Reki, mogoče tudi ogled cerkve (če bo zanimanje se
bomo dogovorili), odmor za kavo (v centru Kočevske Reke je manjša gostilna s
pokritim vrtom – imajo samo pijačo, zraven je trgovina) – vodenje Tanja Struna
LIFE Kočevsko

-

11.00 – 12.30 : Malica je rezervirana v Kočah na Ranču Marina
* cena malice je 5 EUR/osebo
12.45 – 14.45 : Sprehod po Orlovi poti na kateri stojijo informativne table in
didaktičnimi pripomočki – vodenje Tanja Struna LIFE Kočevsko

-

15.00 : Odhod z avtobusom nazaj v Kočevje
Za udeležbo na strokovni ekskurziji sprejemamo prijave do vključno 13.9.2018.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami na telefon: 01/89-38-270.
Vse podrobnosti izveste ob prijavi.

Jesensko delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje se začenja
po URNIKU študijskih krožkov od 24.9.2018 dalje.
Planirani PROGRAMI študijskih krožkov so:
- DRUŽENJE Z ŽUPANOM ob kavici in pogovor o dejavnostih in razvojnih potencialih
občine
- SPOZNAVANJE ZGODOVINSKIH ZNAMENITOSTI DOMAČEGA IN SLOVENSKEGA
OKOLJA - krožek z izvedbo strokovne ekskurzije
- BOTANIKA divje rastočih in gojenih zdravilnih rastlin, uporaba v zdravilne namene
- POPOTNIŠKA MALHA - raziskovalni pohodi
- UPORABNA RAČUNALNIŠKA PISMENOST - različni tematski sklopi
- KOČEVJE NEKOČ IN DANES – pogovori v nemškem jeziku (nadaljevalni program)
- ŠPANSKI JEZIK – nadaljevalni program
- ANGLEŠČINA ZA POTOVANJA – nadaljevalni program
- USPOSABLJANJE ZA OSEBNOSTNO RAST – Program vključuje osebno in skupinsko
delo v obliki tematskih predavanj
- ZAČETNA JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA ANGLEŠČINE, NEMŠČINE in ŠPANŠČINE
Članarina, ki jo boste vplačali ob vpisu v študijsko leto 2018/19, znaša 27 EUR.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tudi sami postanete del pomembnega koraka v smeri
vseživljenjskega učenja.
Koordinatorica:
Majda Valda, magistrica medkulturnega menedžmenta
V vednost: Mentorjem, članstvu u3o, arhiv LUK

