Urnik predavanj
Splošni tečaj tujega jezika (ruščina)

Datum
24.10.2016
27.10.2016
07.11.2016
10.11.2016
14.11.2016
17.11.2016
21.11.2016
24.11.2016
28.11.2016
01.12.2016
05.12.2016
08.12.2016
12.12.2016
15.12.2016
19.12.2016
22.12.2016
27.12.2016
29.12.2016
09.01.2017
26.01.2017
Skupaj

Število ur
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
50

Projekt pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 izvajajo partnerji:
Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje
prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1.
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
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