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• Začetni tečaj nemškega jezika • Ekološka gradnja • Rastlinske čistilne naprave • Hoja za zdravje • Evritmija • SSU • Štipendiranje

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

od 13. marca
Jezikovno izobraževanje

Začetni tečaj nemškega jezika
Radi potujete?
Želite kakovostno komunicirati s poslovnimi
partnerji, prijatelji ali znanci iz tujine?
Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, na
Posoškem razvojnem centru 13. marca pričenjamo z
začetnim tečajem nemškega jezika.
Cena 50-urnega tečaja je 160 EUR.
Dodatne informacije in prijave: 05/38-41-500
(Patricija Rejec ali Tjaša Maurič).

TEČAJ

13. marec
Ekoremediacije

Rastlinske čistilne naprave
Posoški razvojni center in LIMNOS – Podjetje
za aplikativno tehnologijo d.o.o., vas vabita na
predavanje o rastlinskih čistilnih napravah (RČN)
in možnostih umestitve le teh v sredogorju.
Vsebina:
• splošno o ekoremediacijah,
• predstavitev razvoja in delovanja RČN,
• primeri RČN v Sloveniji in svetu,
• vprašanja.
Datum in čas: 13. marec ob 18.00 uri.
Lokacija: Kulturni dom Bovec
Predavatelji: Iztok Ameršek iz podjetja Limnos.
Dodatne informacije: Peter Domevšček, telefon:
05/ 38-41-500 ali 031-409-012.

PREDAVANJE

18. marec
Ekološka gradnja

Naravna gradiva – korak naprej v
kakovosti bivanja
Predavanje je namenjeno vsem, ki želite dobiti
verodostojno informacijo o tem, kako izbrati
energetsko varčnejše in zdravju neškodljive materiale.
Datum in čas: 18. marec ob 18.00 uri.
Lokacija: učilnica Posoškega razvojnega centra,
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.
Predavateljica: gradbena biologinja Mateja A. Leskovar, Center za ekološko gradnjo in zdravo bivanje.
Vsebina predavanja:
• naravna gradiva; izolacija, ometi oziroma zidaki,
naravne zidne barve, zaščita lesa, preparati proti
plesni ...
• ekološka hišna tehnika: gospodarna raba vode, obnovljivi viri energije, vprašanje elektrosmoga, čiščenje odpadnih voda.
Prijava in dodatne informacije pri Patriciji Rejec,
telefon: 05/ 38-41-500.
Predavanje organizira študijski krožek Varovanje okolja se prične
doma, ki ga izvaja Posoški razvojni center.

PREDAVANJE

Marec
Delavnica

Hoja za zdravje
Vaše telo je namenjeno gibanju. Moč in gibljivost
telesa pa z leti pešata. Temu procesu se lahko s
pomočjo telesne dejavnosti uprete.
Na Posoškem razvojnem centru bomo v drugi
polovici marca pričeli izvajati brezplačno
delavnico za starejše odrasle - Hoja za zdravje,
pod strokovnim vodstvom zdravstvenega osebja in
trenerjev.
Vsebina:
• raztezne vaje kot priprava na fizično aktivnost,
• mavrični program hoje,
• nordijska hoja,
• test hitre hoje,
• program preprostih vaj za moč.
Redna telesna dejavnost je življenjskega pomena za
ohranjanje lastne neodvisnosti. Pridružite se nam.
Dodatne informacije in prijava: 05/38-41-500
(Patricija Rejec ali Tjaša Maurič).

ZA STAREJŠE ODRASLE

29. marec
Naše zdravje

Evritmija
Posoški razvojni center in Projekt – človek vas vabita na:
• predavanje BOLEZEN NI PORAZ TEMVEČ
MOŽNOST K SPREMEMBI in
• delavnico EVRITMIJA.
Kdaj? V soboto, 29. marca s pričetkom ob 16.00 uri.
Kje? Učilnica Posoškega razvojnega centra, Ulica
padlih borcev 1 c, Tolmin
Brezplačno predavanje bo potekalo od 16. do 18. ure,
delavnica evritmija pa bo trajala od 90 do 120 minut.
Cena za delavnico je 10,00 EUR.
Predavanje in terapevtsko evritmijo bo vodil Franc
Božjak, ki je diplomiral na Akademiji komplementarne medicine Galileo Galilei v Trentu, v Italiji.
Dodatne informacije in prijava: 05/38-41-500
(Patricija Rejec ali Tjaša Maurič).
Predavanje in delavnico organizira študijski krožek Kaj dobrega
bomo skuhali danes?, ki ga izvaja Posoški razvojni center.

PREDAVANJE IN DELAVNICA

SSU
Samostojno učenje

Novi spletaji za ukaželjne
Želite spoznati e-učno okolje?
Vas zanima, kako poteka učenje s pomočjo spletajev
in multimedisjkih pripomočkov?
Cenite individualni pristop s podporo mentorja?
V Točki vseživljenjskega učenja v Tolminu in Bovcu
lahko izbirate med različnimi tematskimi gradivi
(spletaji): • italijanski, nemški, angleški, francoski,
španski jezik, • računalništvo, • moj poslovni načrt
– vodnik do uspešnega podjetja, • neverbalna komunikacija, • psihologija barv, • uredi si potovanje,
• ustvarimo otrokom varno gnezdo, • učinkovito
iskanje zaposlitve, • načrtovanje kariere, • živeti
zdravo: zdravilne rastline, • čustvena inteligenca,
• nordijska hoja in • osnove projektnega managementa..
Poleg tega vam na tem mestu omogočamo uporabo
računalnika za pisanje raznih nalog, brskanje po svetovnem spletu in uporabo elektronske pošte.
Za dodatne informacije pokličite na Posoški razvojni
center: 05/38-41-500 Tjašo Maurič ali Patricijo Rejec.
TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

do 14. aprila
Štipendiranje

Javni poziv
Delodajalcem (ki imajo sedež ali podružnico) na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin za vključitev
v štipendijsko shemo, ki se izvaja v sklopu izvedbenega
programa razvojne pomoči tem občinam za leto 2008
(za šolsko/študijsko leto 2008/2009).
1. Objava: www.pososki-rc.si in www.iskanipoklici.net,
7. 8. 2008
2. Velja do: 14. 4. 2008
3. Poziv je namenjen ugotavljanju potreb delodajalcev, ki imajo sedež ali podružnico v Posočju, po
štipendiranju kadrov za pridobitev najmanj srednješolske izobrazbe (IV. ali V. stopnje) v šolskem
letu 2008/2009.
4. Delodajalci, ki so zainteresirani za vstop v štipendijsko shemo, morajo podatke o kadrovskih štipendijah, ki jih razpisujejo za šolsko leto 2008/09
za pridobitev srednješolske, višješolske ali visokošolske in višje ravni izobrazbe, sporočiti na obrazcih Vloga za vstop v štipendijsko shemo Posoškega razvojnega centra.
Dodatne informacije: Sandra Kemperle, 05/ 38-41-500
ali 05/ 38-41-517 ali sandra.kemperle@pososki-rc.si
ŠTIPENDIJSKA SHEMA POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA

