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Milí študenti a iní záujemcovia,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
pripravuje pre seniorov od 65 rokov
kurz práce s digitálnymi technológiami, na konci ktorého dostanete
tablet.
Registrovať sa môžete tu:
https://www.digitalniseniori.gov.sk/predregistracia?csrt=8953344625098401
430

Kurz si môžete vybrať v Prešove alebo vo Vašich okresných
mestách. Predpokladaný začiatok je október 2022, kurzy by mali
trvať do roku 2026, takže miesta bude dosť.
Kurz by mal prebiehať formou: 5 stretnutí po 3 hodiny, posledné
stretnutie je povinné, z prvých 4 môžete vynechať 1x.
Obsah kurzu:
1. Základy práce s digitálnym zariadením
2. Vyhľadávanie informácií
3. Komunikácia online
4. Informačná bezpečnosť
5. Práca s tabletom
Kurz je zadarmo. Podmienka je v deň nástupu vek 65 rokov.

Ponúkame Vám nové prednášky z oblasti psychológie a duševného
zdravia,

ktoré pre Vás pripravia UTV vo Zvolene.
Pozrieť si ich môžete TU: PREDNÁŠKY

Vydanie brožúrky „Značka UNESCO na Slovensku“
Slovenská komisia pre UNESCO pripravila brožúrku „Značka UNESCO na
Slovensku“, ktorá sa skladá ako leporelo a stručnou a atraktívnou formou
približuje čitateľom rozmanitosť nositeľov značky UNESCO v Slovenskej
republike. Cieľom publikácie je predstaviť verejnosti všetky lokality
a inštitúcie na Slovensku, ktoré sa pýšia emblémom UNESCO v niektorej
jeho podobe. Patria sem biosférické rezervácie, geoparky, školy,
univerzitné katedry, vzácne dokumentárne dedičstvo, kreatívne mesto
Košice, prvky nehmotného dedičstva a slávne pamiatky svetového
dedičstva UNESCO. Brožúrka bude distribuovaná po celej krajine a našou
ambíciou je pravidelne ju aktualizovať a dopĺňať. Prvé vydanie poputuje
najmä do 22 základných a stredných škôl, ktoré sú zapojené do Siete
pridružených škôl (ASPnet) vSlovenskej republike. Brožúra je k dispozícii
aj online a môžete si ju stiahnuť TU: BROŽÚRA UNESCO

Vážení študenti,

v súvislosti s opatreniami s koronavírusom a teda nemožnosťou výuky
sme sa rozhodli, že Vám ponúkneme videoprednášky, ktoré sme pripravili
počas projektu na Univerzite tretieho veku v roku 2015.
Sú tam aj skriptá, aj videoprednášky.
(skriptá sú označené podčiarknutým modrým nápisom,

video sa dá pustiť kliknutím na dve šípky >>,
trošku to môže trvať, ale pôjde to)
Spestrite si tento nedobrovoľný pobyt doma aspoň takto.
Ponuka skrípt a prednášok:
návod na prezeranie prednášok
astronómia
dejiny a súčasnosť hudby
dejiny filozofie a etiky
geografia sveta
geografia
informačno-komunikačné technológie
manažment - organizačné správanie
praktické záhradkárstvo
religionistika
sociálne poradenstvo pre seniorov
starostlivosť o zdravie

Milí študenti,

prečítajte si inšpiratívny príbeh jednej z Vašich radov. Som rada, že sa aj my
môžeme pochváliť pred celým Slovenskom.
Príbeh študentky UTV Prešov pani Milky Kičkovej.

Platbu za štúdium môžete realizovať na čísle účtu
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
do poznámky napíšte

UTV a meno a priezvisko študenta
(napr. UTV Jan Dobry)

