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• Delavnica za brezposelne • Za trajnostni razvoj
• Gibanje skozi objektiv • Zelišča in avtohtoni
bovški mlečni izdelki • Angleški jezik za otroke •
Ustvarjalne delavnice za otroke • Nova pisarna
v Bovcu •

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@pososki-rc.si, www.pososki-rc.si
Tel. št.: 05/ 38-41-500

10. maj
Delavnica za brezposelne

Kako nastopam na trgu dela
Posoški razvojni center vas vabi na delavnico Kako
nastopam na trgu dela, ki jo bo izvajal Herman
Kosič, univ. dipl. psiholog iz podjetja KOPO d.o.o.
iz Nove Gorice. Delavnica bo v četrtek, 10. maja,
od 13. do 17. ure v prostorih Posoškega razvojnega
centra, Ulica padlih borcev 1 c, v Tolminu.
Za prijavo pokličite na telefonsko številko
05/ 38-41-500 (Katja Kravanja).

12. in 18. maj
Akcije in delavnice

Za trajnostni razvoj
Posoški razvojni center in Društvo Ajda Posočje
vas v okviru Programa UŽU – IP vabita na sledeče
akcije in delavnice:
• OHRANJANJE STARIH SORT
(brezplačna delitev semen starih sort: bučk, soje,
fižola in koruze), ki bo v soboto, 12. maja, od 8.
do 11. ure na EKO tržnici v Tolminu;
• O ŽITIH IN STROČNICAH, predavanje
Janeza Turinka, ki bo v soboto, 12. maja, ob 11.
uri na EKO prazniku v Tolminu;
• NEVARNOSTI ONESNAŽEVANJA VODA,
predavanje Antona Komata, ki bo v petek, 18.
maja, ob 18. uri v Domu Andreja Manfrede v
Kobaridu.
Kontakt: Marija Poljanec (tel.: 05/38-82-651) in
Marjana Gruden (gsm: 041-297-873).

18. maj
Zdrav način življenja

Gibanje skozi objektiv
Začnite uporabljati hojo kot rekreacijo. Je preprosta
in nadvse učinkovita vadba za boljše telesno počutje.
Z nami boste istočasno spoznavali tudi naravno in
kulturno dediščino Tolmina z okolico ter se naučili
uporabljati digitalni fotoaparat.
Program:
• Kaj mi ponuja narava v bližnji okolici Tolmina?
• Tolmin kot zgodovinsko mesto
• S fotoaparatom na sprehod
• Gremo na izlet ob diapozitivih
Prvo srečanje: petek, 18. maj, ob 15. uri.
Pohitite s prijavo! Število mest je omejeno (12
oseb). Prijave zbira Patricija Rejec na tel. št.:
05/ 38-41-500.

Program finančno podpira Ministrstvo za šolstvo in šport.

BREZPLAČEN PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA STAREJŠE ODRASLE.

25. maj
Zdrav način življenja

Zelišča in avtohtoni
bovški mlečni izdelki
Z Dariom Cortese, publicistom člankov in knjig
na temo enostavne, naravne in bolj zdrave hrane,
bomo spoznali:
• najbolj značilne in najpogostejše užitne
samonikle rastline na Bovškem,
• možnosti njihove uporabe s posebnim poudarkom
na pripravi jedi in pijač s sirarsko skuto, sirotko
in kisavo,
• katere rastline in gojena zelišča so najbolj
primerna za pripravo jedi.
Dobimo se 25. maja ob 14. uri na Turistični kmetiji
Jelinčič v Soči.
Pohitite s prijavo! Število mest je omejeno. Prijave
zbira Peter Domevšček na tel. št.: 05/ 38-41-500.

Program finančno podpira Ministrstvo za šolstvo in šport.

BREZPLAČEN PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA STAREJŠE ODRASLE.

2.–6. julij
Angleški jezik za otroke

Z igro do znanja
Udeleženci: otroci od 1. do 4. razreda
Kje: prostori Posoškega razvojnega centra,
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin
Kdaj: od 2. do 6. 7. 2007
Čas: med 8.00 in 15.00 uro
Teme: Širok izbor tem in jezikovnih aktivnosti
za otroke na počitnicah; igra, glasba, igranje
vlog, skupinsko delo, delo v parih ...
poudarek na besedišču.
Učiteljica: Jerneja Černilogar, absolventka angleščine
Mentorice: Marina Istenič, Patricija Rejec, Tjaša Maurič
Cena: 65 EUR na osebo na teden.
Kosilo je vključeno.
Informacije
in rezervacije: 05/ 38-41-500
info@pososki-rc.si
Na delavnici bo 15 ur namenjenih
aktivnemu učenju jezika. Preostali
čas drugo ustvarjanje.
JEZIKOVNO-USTVARJALNE DELAVNICE

julij

(9.–13. in 16.–20.)

Poletne šolske počitnice

Ustvarjalne delavnice za otroke
Udeleženci: otroci od 1. do 4. razreda
Kje: prostori Posoškega razvojnega centra,
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin
Kdaj: od 9. do 20. 7. 2007
Čas: med 8.00 in 15.00 uro
Teme: • V naravi, • Spoznajmo še tolminskega
grofa, • Ustvarjamo iz naravnih materialov,
• Barčica po Soči plava, • V TNP-ju,
• Lov na skriti zaklad, • Medkulturni dan,
• Eksperiment za talent.
Mentorice: Marina Istenič, Patricija Rejec, Tjaša Maurič
Cena: 50 EUR na osebo na teden.
Kosilo je vključeno.
Informacije
in rezervacije: 05/ 38-41-500, info@pososki-rc.si
Zaradi omejenega števila otrok prosimo
zainteresirane starše, da čim prej rezervirajo
termine tedenskih delavnic:
• 1. teden: od 9. do 13. julija,
• 2. teden: od 16. do 20. julija.
USTVARJALNE DELAVNICE

PRC v Bovcu
Posoški razvojni center
odprl pisarno v Bovcu
Obveščamo vas, da smo za vas dostopni tudi v
Bovcu. Pisarna bo odprta ob:
• ponedeljkih:
PODJETNIŠKO SVETOVANJE: program
vavčerskega svetovanja in VEM točka;
• sredah:
SVETOVANJE S PODROČJA RAZVOJA
ČLOVEŠKIH VIROV: • Svetovalno središče
za izobraževanje odraslih (ISIO), • Center za
informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) in
• Točka za samostojno učenje (SSU);
• petkih:
SVETOVANJE S PODROČJA RAZVOJA
PODEŽELJA.
Urnik:
• ponedeljek: od 12. do 16. ure,
• sreda: od 8. do 16. ure,
• petek: od 8. do 13. ure.
Pisarno smo uredili na Trgu golobarskih žrtev 8
(1. nadstropje).

