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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

od oktobra dalje
Jezikovni tečaji

Za uspešno komunikacijo
V drugi polovici oktobra začenjamo s sledečimi jezikovnimi tečaji:
a) za odrasle
• 60-urni začetni tečaji nemškega in angleškega jezika.
• 40-urni nadaljevalni tečaji nemškega, angleškega in
italijanskega jezika.
b) za poslovneže
• 40-urni tečaj poslovne angleščine I. in II. stopnja.
V vsaki skupini še nekaj prostih mest.
Po tovrstna znanja pridete na Posoški razvojni center,
Ulica padlih borcev 1 b, Tolmin.
Cena posameznega tečaja je:
• 60-urnega 195,00 EUR,
• 40-urnega 145,00 EUR,
Prijave zbirata Tjaša Maurič ali Patricija Rejec na tel. št:
05/38-41-500 ali po e-pošti tjasa.mauric@pososki-rc.si
in patricija.rejec@pososki-rc.si

TEČAJI

od oktobra dalje
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 drugi polovici oktobra začenjamo s:
• 30-urnim začetnim računalniškim tečajem
(brez predznanja) in
• 30-urnim obnovitveno-nadaljevalnim
računalniškim tečajem.
V vsaki skupini so še štiri prosta mesta.
Cena posameznega 30-urnega 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

Točka VseŽivljenjskega Učenja

Učite se brezplačno
Že poznate kratico TVŽU? Če ne, si zgoraj preberite
kaj pomeni in si zapomnite, da vas pripelje do
brazplačnega samostojnega učenja s podporo IKT,
učnih gradiv in virov. V pomoč pri učenju in uporabi
gradiv vam bo tudi mentor.
In kaj se lahko učite?
• tuje jezike: angleščino, italijanščino, nemščino,
španščino in francoščino,
• računalništvo,
• lahko tudi samo brskate po internetu.
In kdaj nas lahko obiščete?
V Tolminu ob torkih in četrtkih med 8. in 14.30 ter ob
sredah med 16. in 18.30.
V Bovcu ob sredah med 8. in 13.
Rezervirajte si svoje učno mesto že danes in pokličite
Tjašo Maurič ali Patricijo Rejec na 05/ 38 41 500.

TVŽU

november
Klub 50+

Evritmija
Bi poskusili z evritmijo? Z gibanjem, ki združuje telesne, duševne in duhovne danosti človeka v harmonično celoto? Beseda je starogrškega izvora in pomeni
skladnost, somernost, ubranost. Kot umetnostna zvrst
se je porodila na začetku 20. stoletja.
Na srečanjih se bomo seznanili s spretnostnimi
vajami, vajami za ravnotežje in koordinacijo, za izboljšanje gibalnih možnosti in prostorsko orientacijo.
Evritmija se izvaja z živo govorjeno besedo ali glasbo.
Za vadbo potrebujete le udobna oblačila in navadne
telovadne copate.
Brezplačne delavnice, ki bodo potekale v novembru,
so namenjene starejšim odraslim.
Predavanje in evritmijo bo vodil Franc Božjak.
Informacije in prijave pri Patriciji Rejec ali Tjaši Maurič na tel. št: 05/38 41 500
Delavnice so za udeležence brezplačne, saj jih v okviru
Razpisa za izobraževanje starejših odraslih sofinancira
Ministrstvo za šolstvo in šport.

DELAVNICE ZA STAREJŠE ODRASLE

CIPS in ISIO

Informiranje in svetovanje
Naj vam najprej prevedemo kratice.
CIPS pomeni Center za Informiranje in Poklicno
Svetovanje kjer lahko dobite: informacije o izobraževalnih programih na vseh stopnjah, o šolah, poklicih,
delodajalcih in trgu dela. Namenjen je dijakom, učencem, zaposlenim, brezposelnim in drugim, ki potrebujejo tovrstne informacije. Uporabnikom je na voljo
knjižnica z vsemi informacijami, dostop do interneta
in individualno svetovanje.
V Svetovalnem središču ISIO – Informiranje in Svetovanje v Izobraževanju Odraslih – dobite informacije
o vseh možnostih izobraževanja, usposabljanja in
učenja.
In kdaj nas lahko obiščete?
V Tolminu ob torkih in sredah med 8. in 12. ter ob
četrtkih med 13. in 15.
V Bovcu ob sredah med 8. in 13.
Rezervirajte si svojo svetovalno urico in pokličite
Cvetko Kavčič na 05/ 38 41 500.

INDIVIDUALNO BREZPLAČNO SVETOVANJE

ekskluzivno
Programi za podjetnike

Kako visoko si upate?
Skupaj z Akademijo Panta Rei vam ponujamo ciljno
usmerjene programe, s poudarkom na implementaciji
v prakso:
• letni razgovori in ocenjevanje storilnosti zaposlenih,
• telefonska komunikacija in reševanje konfliktov,
• 8 receptov za povečanje prodaje.
Navedene programe bomo v Tolminu (v primeru zadostnega interesa) pričeli izvajati v začetku leta 2009.
Podjetja in samostojni podjetniki boste nastale stroške
v zvezi z usposabljanjem zaposlenih lahko uveljavili v
sklopu Javnega razpisa za spodbujenje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin – SOČA 2009.
Več informacij dobite na www.pososki-rc.si ali pri Patriciji Rejec na 05/ 38 41 500.
Sporočite nam tudi kakšne tečaje bi v naslednjem letu
potrebovali.

ZA PODJETNIKE

