za

in

UK UM
Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 1, št. 7 / december 2007
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sirotke • Brezplačno do novih znanj • Temeljna
računalniška znanja • Na enem mestu vse informacije • Jezikovno izobraževanje za uspešno
komunikacijo • Po novem elektronska oddaja
letnih poročil
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17. december
Posoški razvojni center vas vabi na delavnico

Božično-novoletni aranžmaji za
dom
Ste mogoče v zadregi, ker ne veste, kako praznično
okrasiti svoj dom, da ta ne bi bil takšen kot prejšnja
leta? Tokrat si lahko božično-novoletno vzdušje
polepšate s popolnoma unikatnimi aranžmaji, ki jih
boste naredili ob pomoči Valentine Jarc.
Brezplačna delavnica je namenjena starejšim
odraslim in se bo pričela v ponedeljek, 17. 12.
2007, ob 9. uri. Potekala bo v prostorih Posoškega
razvojnega centra v Tolminu.
Prijavite se na: 05/38-41-500 (Tjaša Maurič ali
Patricija Rejec).

ARANŽIRANJE

18. december
Posoški razvojni center vas vabi na delavnico

Jedi iz sirotke
Delavnica bo potekala v sklopu študijskega krožka
Kaj dobrega bomo skuhali danes? Pod mentorstvom
Petra Domevščka boste spoznali nekatere možnosti
uporabe sveže sirotke za pripravo desertov, glavnih
jedi in prilog.
Vsi, ki želite osvojiti omenjene veščine, si
rezervirajte mesto na telefonski številki: 05/38-41500 (Tjaša Maurič ali Patricija Rejec). Delavnica
bo potekala v torek, 18. 12. 2007, od 9. do 12. ure
v Tolminu v prostorih Posoškega razvojnega centra,
Ulica padlih borcev 1 c.
Predhodne najave obvezne.

KULINARIKA

SSU
Središče za samostojno učenje

Brezplačno do novih znanj
Je vaše jezikovno in računalniško znanje že malce
zaprašeno?
Si ne morete privoščiti dragih izobraževanj?
Potrebujete podporo pri ponovni vključitvi v proces
učenja?
Če ste na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno,
obiščite našo Točko za samostojno učenje v Tolminu
in Bovcu. Ob podpori mentorja, programov in
multimedijskih pripomočkov boste lahko obnovili
ali pa se začeli učiti:
• italijanski, nemški, angleški, francoski in
španski jezik ter
• računalništvo.
Poleg tega vam na tem mestu omogočamo uporabo
računalnika za pisanje raznih nalog, brskanje po
svetovnem spletu in uporabo elektronske pošte.
Pokličite na Posoški razvojni center: 05/38-41-500
Tjašo Maurič ali Patricijo Rejec in povejte, da ste
tudi vi izbrali brezplačno vodeno samostojno učenje.
SAMOSTOJNO UČENJE

januar 2008
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. Konec
januarja 2008 na Posoškem razvojnem centru
ponovno začenjamo z:
• 30-urnim začetnim računalniškim tečajem (brez
predznanja) in
• 30-urnim obnovitveno-nadaljevalnim
računalniškim tečajem.
Cena posameznega tečaja je 130 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 1 c v Tolminu.

RAČUNALNIŠTVO

ISIO
Informativni kotiček

Na enem mestu vse informacije
Rabite pomoč pri odločitvi o nadaljnjem šolanju,
načrtovanju poklicne poti ali iskanju zaposlitve?
Obiščite informativni kotiček Centra za informiranje
in poklicno svetovanje v Tolminu in Bovcu.
Vsem odraslim, ki želite informacije o
možnostih izobraževanja za poklic, strokovnem
izpopolnjevanju in aktivnostih za prosti čas, pa
svetujemo obisk Informacijskega središča za
izobraževanje odraslih v Tolminu in Bovcu.
Predhodna najava na Posoškem razvojnem centru,
Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, telefon: 05/38-41500 (pri Cvetki Kavčič).

INFORMACIJE

januar 2008
Jezikovni tečaji

Jezikovno izobraževanje za
uspešno komunikacijo
Radi potujete? Želite kakovostno komunicirati s
poslovnimi partnerji, prijatelji ali znanci iz tujine?
Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, vam v
drugi polovici januarja 2008 ponujamo naslednje
jezikovne tečaje:
• 60-urni začetni tečaj nemškega jezika,
• 60-urni začetni tečaj francoskega jezika,
• 60-urni začetni tečaj italijanskega jezika in
• 40-urni tečaj poslovne angleščine.
Cena posameznega 60-urnega tečaja je 175 EUR.
Cena 40-urnega tečaja je 135 EUR.
Če potrebujete tovrstna znanja, se obrnite na
Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1 b,
Tolmin, telefon: 05/38-41-500. Prijave zbirata Tjaša
Maurič ali Patricija Rejec.

KOMUNIKACIJA V TUJIH JEZIKIH

februar 2008
Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Po novem elektronska oddaja
letnih poročil
Bliža se čas oddaje letnih poročil za leto 2007.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki boste
morali za leto 2007 letno poročilo predložili samo
prek spletne aplikacije ali Excel preglednice (papir
ne bo več mogoč). Zato bomo sredi februarja
2008 na Posoškem razvojnem centru organizirali
brezplačno delavnico, na kateri vam bo uslužbenka
iz AJPES-a prestavila elektronski način oddaje
letnih poročil in ostale novosti, ki se predvidevajo
pri oddaji poročil za leto 2007.
Za udeležbo na brezplačni delavnici zbiramo
predhodne prijave.
Dodatne informacije in prijave na tel. št.: 05/38-41500 (Tjaša Maurič ali Patricija Rejec). Delavnica
bo v Tolminu v računalniški učilnici Posoškega
razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1 c.

DELAVNICA ZA PODJETNIKE

