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• Vesolje je nad tabo. Odkrij ga! • Kam med zimskimi počitnicami? • Želite sami izdelati svoje kolektorje? • Z gibanjem do zdravja • Jezikovna in računalniška znanja • Točka vseživljenjskega učenja

Utrinek iz naših delavnic: Izzivi podeželja - Pridelano in prodano doma
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Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@pososki-rc.si
www.pososki-rc.si
tel. št.: 05/ 38-41-500
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Študijski krožek

Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!
Leto 2009 je mednarodno leto astronomije (MLA). Številne dejavnosti pod skupnim naslovom Vesolje je nad tabo.
Odkrij ga! bodo obeležile 400. obletnico prvih Galilejevih
astronomskih opazovanj s teleskopom. Izvedba tovrstnih
aktivnosti, ki jih bo v okviru študijskega krožka organiziral
Posoški razvojni center, je tudi v Posočju že pritegnila pozornost številnih ljubiteljev astronomije. Ponujamo vam:
• brezplačno izposojo DVD-ja Velike oči, zazrte v nebo
(Eyes on the Skies) s slovenskimi podnapisi (trenutno
dosegljiv v knjižnici v Tolminu, kmalu tudi v Kobaridu,
Bovcu ter na bibliobusu),
• razstavo astronomskih fotografij Od Zemlje do vesolja,
ki bo postavljena v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu
od 2. do 7. marca,
• predavanje o Galileu in sodobni profesionalni astronomiji (ob odprtju razstave).
O ostalih akcijah, ki bodo potekale v aprilu ter v maju vas
bomo seznanili v naslednji številki. Dodatne informacije
pri Patriciji Rejec na tel. št. 05/-38-41-500. Lahko pa pobrskate na www.astronomija.si ali www.pososki-rc.si.
Študijski krožek je za udeležence brezplačen, saj ga v okviru
Razpisa za izobraževanje odraslih sofinancira Ministrstvo za
šolstvo in šport.
ASTRONOMIJA
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Medgeneracijski programi

Kam med zimskimi počitnicami?
Želiš te počitnice prijetno presenetiti stare starše?
Povabi jih na brezplačno delavnico čisto pravega
mojstra za pletenje košar iz vrbovih in leskovih šib.
Ob pomoči Latka Trebšeta se boste naučili izdelati
uporabno košaro.
Dobimo se 16. in 17. februarja ob 18. uri v prostorih
Občine Kobarid (nekdanja kobariška policijska
postaja).
Na medgeneracijsko delavnico ste vabljeni stari starši,
vnuki in vnukinje. Za prijavo pokličite Petra
Domevščka ali Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-506.
Delavnice so za udeležence brezplačne, saj jih v okviru Razpisa
za izobraževanje odraslih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in
šport.

DELAVNICA
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Sprejemniki sončne energije

Želite sami izdelati svoje
kolektorje?
Vabimo vas na predstavitev poteka samoizgradnje
sončnih kolektorjev. Predavanja se lahko udeležite v:
• Tolminu, 4. marca ob 19. uri v učilnici Posoškega
razvojnega centra;
• Kobaridu, 5. marca ob 19. uri v Domu Andreja
Manfrede;
• Bovcu, 6. marca ob 19. uri v kulturnem domu.
Ob tej priložnosti bomo začeli vpisovati tudi
kandidate za novo skupino samograditeljev. V kolikor
bo interes dovolj velik (najmanj osem kandidatov),
vam bomo nudili tudi podporo pri koordinaciji
izvedbe.
Za več informacij in prijave pokličite Petra
Domevščka na tel. št. 05/38-41-508 ali 031/409-012.

SAMOGRADITELJSTVO
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Klub 50+

Z gibanjem do zdravja
Naše telo je namenjeno gibanju. Leta res prinesejo
pešanje sposobnosti, vendar se lahko temu procesu
prav s pomočjo telesne dejavnosti upremo. Da boste
lažje obvladovali vsakodnevne naloge in res uživali v
različnih rekreacijskih dejavnostih, vam v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Tolmin ponujamo Mavrični
program hoje. Vsak udeleženec bo ob vključitvi prejel
vodnik po programu in dnevnik hoje, potem pa bomo
skupaj vzeli »pot pod noge«.
V brezplačen program se lahko vključi le 12 oseb, zato
pohitite s prijavo pri Patriciji Rejec na tel. št. 05/38-41506. S programom pričnemo zadnji teden v februarju.
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj jo v okviru Razpisa
za izobraževanje odraslih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in
šport.

BREZPLAČNI PROGRAM
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Tečaji

Jezikovna in računalniška znanja
Do konca februarja zbiramo prijave za:
• 50-urni začetni tečaj angleškega, nemškega in
italijanskega jezika;
• 40-urni nadaljevalni tečaj angleškega, nemškega in
italijanskega jezika;
• 40-urni tečaj poslovne nemščine in angleščine.
Do konca marca pa prijave za:
• 30-urni začetni računalniški tečaj (brez predznanja),
• 30-urni obnovitveno-nadaljevalni računalniški tečaj,
• 16-urni začetni in obnovitveni tečaj Delo s
preglednicami – Excel.
Cena posameznega tečaja je:
• 50-urnega 190 EUR,
• 40-urnega 155 EUR,
• poslovnega 165 EUR,
• 30-urnega 145 EUR,
• 16-urnega 96 evrov.
Za dodatne informacije o vsebini in za prijave pokličite
Patricijo Rejec na 05/38-41-500.
TEČAJI

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske

Točka vseživljenjskega učenja
Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) v Tolminu in Bovcu
deluje v partnerstvu z Ljudsko univerzo Nova Gorica. Ob
podpori mentorja in učnega gradiva lahko brezplačno
pridobivate nova znanja, in sicer vam ponujamo:
• uporabo spletnega portala www.cvzu-vita.si, kjer so
dostopni programi za učenje računalništva in druga
izobraževanja (Komunikacija, Izdelava poslovnega
načrta, Psihologija barv, Osnove projektnega
menedžmenta ...),
• uporabo programov in multimedijskih pripomočkov
za učenje tujih jezikov (angleškega, italijanskega,
nemškega, španskega in francoskega),
• uporabo računalnika za brskanje po svetovnem
spletu, pisanje življenjepisov, seminarskih nalog, prijav
na delovno mesto.
Včlanite se tako, da pokličete Patricijo Rejec na tel. št.
05/38-41-500 ali ji pišete na e-naslov patricija.rejec@
pososki-rc.si. TVŽU je v Tolminu odprta ob torkih in
četrtkih med 8.00 in 14.30 ter ob sredah med 16.00 in
18.30, v Bovcu pa ob četrtkih med 9. in 13. uro.
Delovanje TVŽU sofinancira Evropska unija in sicer iz
Evropskega socialnega sklada.
SAMOSTOJNO UČENJE
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Brezplačni program

Projektno učenje mladih
Ste stari med 15 in 25 let? Bi radi dokončali šolanje?
Bi se radi zaposlili?
Če je vaš odgovor DA, potem se nam pridružite v programu Projektno učenje mladih, kjer vam bomo pomagali pri dokončanju šolanja ali iskanju zaposlitve in
spodbudili vašo ustvarjalnost.
Program izvaja Posoški razvojni center, je brezplačen
in traja eno šolsko leto, in sicer 5 dni v tednu od 8. do
13. ure. Vanj lahko vstopite ali iz njega izstopite kadarkoli.
PRIDRUŽITE SE NAM!
KDAJ NAS DOBITE? Na voljo smo vam od ponedeljka do petka, in sicer od 7.00 do 15.00
KJE NAS DOBITE? V prostorih Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c, Tolmin
INFORMACIJE: tel. št.: 05/ 38-41-513,
e- pošta: pum@pososki-rc.si
BREZPLAČNI PROGRAM

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske

Stran za upokojence
Spletna stran www.seniorji.info je namenjena starejši
generaciji in vsem, ki želite imeti koristne, kakovostne
in uporabne informacije za polno življenje. Informacije na strani so brezplačne, registracija pa ni potrebna.
Dnevno sveže informacije so skrbno izbrane ter
obravnavajo naslednje teme in dejavnosti: druženje in
društva upokojencev; šport in rekreacija; izleti, potovanja, počitnice; zdravje; izobraževanje; praktični
nasveti in prosti čas; moj vrt; pokojnine in finance;
pomoč in oskrba; varovana stanovanja; domovi za
starejše.
Stran ima ustrezno velikost črk, je pregledna in preprosta za uporabo. Če doma nimate računalnika oziroma niste vešči z njim, naj vam to ne bo ovira. V
Točki vseživljenjskega učenja v Tolminu in Bovcu boste
dobili ustrezno učno pomoč za dostop. Pokličite
Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-500 in si rezervirajte svoje mesto.

SPLETNA STRAN ZA SENIORJE

