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17. september
Dan svetovalnih središč Slovenije

Stojnica znanja
Vabimo vas na Dan svetovalnih središč Slovenije, ki bo v
Tolminu potekal v sredo, 17. septembra, od 10. do 17.
ure pred Knjižnico Cirila Kosmača.
Na stojnici znanja boste lahko izvedeli več o izobraževalni ponudbi naše regije ter dobili tudi informacije in
ustrezno gradivo o izobraževalnih programih, ki jih ponuja Posoški razvojni center.
Vljudno vabljeni.

PREDSTAVITEV

od 18. septembra
Klub 50+

Kitajska kultura in umetnost
Vas zanima skrivnostni svet Kitajske?
Preizkusite se v slikanju na svilo, predihajte telo s pomočjo tradicionalne veščine tai či, ob skodelici čaja
spoznajte bogato kulturno izročilo, pisavo, kaligrafijo,
kitajski horoskop, zgodovinske znamenitosti, umetnost
feng šuja in urejanja prostora …
Brezplačne delavnice so namenjene starejšim odraslim.
Na razpolago je 12 prostih mest.
Prvo srečanje: 18. september ob 9.00, v prostorih
Posoškega razvojnega centra.
Informacije in prijave pri Patriciji Rejec ali Tjaši
Maurič na tel. št: 05/38 41 500

DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE

od 19. septembra
Klub 50+

Po sledeh prve svetovne vojne
Bi se radi podali na pot odkrivanja kulturnozgodovinske dediščine 1. svetovne vojne v Zgornjem
Posočju?
Delavnica se bo začela z uvodnima, multimedijsko
podprtima predavanjema o 1. svetovni vojni. Sledil
bo voden ogled po Kobariškem muzeju in dva lažja
do srednje zahtevna pohoda po kulturno-zgodovinskih poteh, za katere skrbi Ustanova »Fundacija Poti
miru v Posočju« (vsaj enega bo vodil izkušen lokalni
vodiča). Udeleženci naj bodo kondicijsko pripravljeni za lažje/srednje zahtevne poti.
Brezplačne delavnice so namenjene starejšim odraslim. Na razpolago je 15 prostih mest.
Prvo srečanje: 19. september ob 9.00 v prostorih
Posoškega razvojnega centra.
Informacije in prijave pri Patriciji Rejec ali Marku
Lebanu na tel. št: 05/38 41 500.

DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE

od 16. septembra
Klub 50+

Začetni tečaj ruščine
Si želite spoznati ruski jezik in rusko kulturo?
Za vpis v tečaj ne potrebujete predznanja. Poudarek
bo na spoznavanju cirilice in osnovnem besednem
zakladu. Spoznali bomo rusko abecedo, se naučili
pisati in brati v ruščini ter osvojili osnovne fraze za
sporazumevanje. Pogovarjali se bomo tudi o ruski
kulturi, običajih, prelistali kakšno rusko revijo, knjigo ... Pogledali bomo tudi na ruske spletne strani.
Brezplačne delavnice so namenjene starejšim odraslim. Na razpolago je 12 prostih mest.
Prvo srečanje: 16. september ob 9.00 v prostorih
Posoškega razvojnega centra.
Informacije in prijave pri Patriciji Rejec ali Tjaši
Maurič na tel. št: 05/38 41 500.

DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE

oktober
Bivalna kultura

Študijski krožki
Tudi to šolsko leto se nam lahko pridružite v brezplačnih študijskih krožkih z novimi zanimivimi vsebinami.
MOJA BIVALNA ENOTA JE MOJ SANJSKI
KOTIČEK
Urejate oziroma nameravate preurediti svoje stanovanje, dnevno sobo, kuhinjo, vrtno lopo ...? Marsikatero idejo lahko dobite na našem študijskem krožku,
ki ga bomo izvajali v sodelovanju z arhitektko Majo
E. Kristan. Prvo srečanje: 6. 10. ob 17.00 uri, v učilnici Posoškega razvojnega centra v Tolminu.
ŠOLA EKOLOŠKE GRADNJE
Če vas zanimajo gradnja in prenova hiš ter izvajanje
zaključnih del z naravnimi materiali, vam je ta krožek pisan na kožo. Izvajali ga bomo v sodelovanju s
Centrom za ekološko gradnjo in zdrav način bivanja iz
Ljubljane. Prvo srečanje bo sredi oktobra.
Prijave in informacije pri Marku Lebanu in Patriciji
Rejec na tel. št.: 05/ 38 41 500.
ŠTUDIJSKI KROŽKI

konec septembra
Jezikovni tečaji

Za uspešno komunikacijo
Radi potujete? Želite kakovostno komunicirati s poslovnimi partnerji, prijatelji ali znanci iz tujine?
Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, konec septembra ponovno začenjamo z jezikovnimi tečaji:
• ZA ODRASLE: tečaji nemškega, angleškega in italijanskega jezika (60-urni začetni ali 40-urni nadaljevalni),
• ZA POSLOVNEŽE: 40-urni tečaj poslovne angleščine I. in II. stopnja,
• ZA STAREJŠE ODRASLE: nemščina, angleščina
in italijanščina.
Cena posameznega tečaja:
• 60-urni 195,00 EUR,
• 40-urni 145,00 EUR,
• tečaji za starejše odrasle so brezplačni, saj jih v okviru Razpisa za izobraževanje odraslih sofinancira
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Prijave zbirata Tjaša Maurič ali Patricija Rejec na
tel. št: 05/38 41 500.

TEČAJI

oktober
Računalniški tečaji

Temeljna računalniška znanja
Se tudi vi še niste spoprijateljili z računalnikom in ste
odvisni od tuje pomoči?
Postavite se na lastne noge in se usposobite za samostojno delo z osebnim računalnikom. V oktobru ponovno začenjamo s:
• 30-urnim začetnim računalniškim tečajem
(brez predznanja) in
• 30-urnim obnovitveno-nadaljevalnim
računalniškim tečajem.
Cena posameznega tečaja je 140,00 EUR.
Za dodatne informacije glede vsebin in za prijave
pokličite na: 05/38-41-500 (Tjaša Maurič ali Patricija Rejec). Tečaja bosta potekala v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c
v Tolminu.

TEČAJI

