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PREDSTAVITEV

ERUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER

Kakovostno klasično in
e-izobraževanje
.. Pri izobraževanju je pomembno, da je kakovostno, da so predavatelji motivirani in je delo udeležencev izobraževanja sprotno, saj je le
tako zagotovljena odličnost in s tem rezultati ..
izobraževanja, ki je krojeno po meri študentov
in dijakov. Ti zanje niso le stranke, ampak partnerji, pravijo. Poleg tega se lahko pohvalijo z visoko motiviranimi predavatelji, ki so uspešni posamezniki na svojem področju.

K aj je ERUDIO?

Poleg klasičnih izobraževanj, za katera je tudi
pomembno, da so prilagojena času, v katerem
živimo, so vse bolj priljubljena tudi e-izobraževanja. Izredno zanimiva so zaradi svoje fleksibilnosti in učenja od doma, vseeno pa lahko pridobite želena znanja in rezultate. Če se jih lotimo pravilno in delamo sproti, so lahko odlična
izbira za tiste, ki so omejeni s časom.
ERUDIO izobraževalni center šteje že več kot četrt stoletja. Ustanovljen je bil leta 1993, vsi njegovi člani pa so usmerjeni v izvajanje inovativnih
metod učenja in iskanja rešitev, kar udeležencem omogoča lažjo in učinkovito pot do kakovostnega izobraževanja in formalnega znanja.

Poleg klasičnega tudi e-izobraževanje
Kot smo že omenili: času in hitrem tempu vsakdana primerno na ERUDIO izobraževalnem centru med drugim nudijo tudi e-izobraževanja. Pri
študiju na daljavo oziroma e-študiju boste pri-

dobili višjo stopnjo izobrazbe, ne da bi zaradi
časovnih omejitev, ki jih pozna klasični študij,
trpeli vaša kariera ali družinsko življenje. Največ
študentov se za študij na daljavo odloči prav zaradi časovne in prostorske fleksibilnosti, ki ju
omogoča tak način študija. Študij poteka brez
predavalnic - študirate kadarkoli in kjerkoli. V domačem okolju in brez stresa.
Pri tovrstnem izobraževanju vas spremlja in usmerja tutor, ki je na voljo vse delovne dni v tednu. Sprotno delo pomembno vpliva na končno
oceno pri predmetu. Prav sprotno delo omogoča večjo aktivnost in doseganje boljših študijskih
rezultatov. Preizkuse znanja pišete od doma s
pomočjo posebnega programa v kontroliranem
okolju. Študenti študija na daljavo pravijo, da so
zaradi načina študija veliko pridobili tudi na področju komuniciranja, skupinskega dela ter načrtovanja dela in časa. Tudi kot študent na daljavo
boste pridobili vsa ključna znanja, sposobnosti in
praktično usposobljenost za delo, ki jih predvideva študijski program, v katerega ste vključeni.

ERUDIO gimnazija, ERUDIO srednja šola za odrasle, ERUDIO višja strokovna šola, ERUDIO Visoka
poslovna šola (dodiplomski in magistrski program) ERUDIO Visoka šola za trajnostni turizem,
ERUDIO Akademija in ERUDIO Beauty.
Vsi, ki vas zanima kakršno koli izobraževanje v
sklopu ERUDIO izobraževalnega centra, jih lahko obiščete na informativnih dnevih, ki bodo
letos potekali 15. 2. ob 11. uri in ob 16. uri (Gimnazija ob 11.30 uri) in 16. 2. ob 10. uri. Tam boste
izvedeli vse, kar vas zanima o možnostih izobraževanja na ERUDIO izobraževalnem centru.
Več informacij dobite na njihovi spletni strani:
www.erudio.si.		
(P.R.)

Izobraževanje po meri študentov
V ERUDIO izobraževalnem centru ponujajo različne izobraževalne programe, kot so strokovni in
splošni srednješolski programi, dveletno poklicno izobraževanje na višjih šolah, triletne dodiplomske programe in podiplomski program.
Stalno stremijo k izvajanju visoko kvalitetnega
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