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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

Tolmin
Obiščite ...
Informativni kotiček Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), kjer boste dobili pomoč
pri odločitvah o nadaljnjem šolanju, načrtovanju poklicne poti ter iskanju zaposlitve.
Izpostavo Informacijskega središča za izobraževanje
odraslih (ISIO), kjer so vam na voljo informacije o
možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje in prosti čas.
Točko za samostojno učenje (SSU), kjer vam ponujamo možnost samostojnega učenja tujih jezikov, uporabe računalnika in učne tehnologije za samostojno
učenje, brezplačen dostop do interneta …
Dodatne informacije dobite na tel. št.:
05/ 38 – 41 - 500
Lokacija: Posoški razvojni center,
Padlih borcev 1 b, Tolmin.

Izvedbo projektov sofinancirata Evropski socialni sklad
ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

CIPS – ISIO – SSU

19. junij
Brezplačna delavnica

Žita, zelišča in oljčno olje
Na Posoškem razvojnem centru tudi v letu 2007 izvajamo brezplačne programe za izobraževanje starejših odraslih, ki jih finančno podpira Ministrstvo za
šolstvo in šport. Skupaj z Društvom upokojencev
Kanal Vas tokrat
vabimo na delavnico
ŽITA, ZELIŠČA IN OLJČNO OLJE
Potekala bo pod strokovnim vodstvom Elvire
Devetak Zavodnik, v torek, 19. junija.
Dobimo se ob 16. uri, v prostorih Krajevne
skupnosti Kanal.
Na delavnico se lahko prijavite do 16. 6. 2007.
Prijave zbira Sonja Kralj, na tel. št. 041-333-794.

BREZPLAČEN PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA STAREJŠE ODRASLE.

21. junij
Brezplačna delavnica

Slike iz peska
Na Posoškem razvojnem centru tudi v letu 2007 izvajamo brezplačne programe za izobraževanje starejših odraslih, ki jih finančno podpira Ministrstvo
za šolstvo in šport.
Vabimo vas na delavnico
SLIKE IZ PESKA
Potekala bo pod strokovnim vodstvom Stanke Golob, v četrtek, 21. junija.
Prilagojena bo tudi tistim, ki se boste s takšnim slikanjem srečali prvič.
Dobimo se ob 16. uri, v prostorih Civilne zaščite v
Kobaridu.
Na delavnico se lahko prijavi 12 oseb.
Prijave zbira Patricija Rejec (tel. št. 05/38-41-500).

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
Mentorici: 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 in čas: od 9. do 20. 7. 2007 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, • Moj svet ni Esvet, • z Dugo babo v Dantejevi jami
Mentorici: 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

Tečaji
Poziv vsem zainteresiranim za
izobraževanja
Na Posoškem razvojnem centru (PRC) smo v letošnjem šolskem letu izvedli različne tečaje (jezikovne
in računalniške), s katerimi bomo zaradi velikega
povpraševanja jeseni skupaj z zunanjimi sodelavci
tudi nadaljevali.
V ta namen smo pripravili dva vprašalnika (najdete
ju na spletni strani: www.pososki-rc.si/44/96), ki se
nanašata na vaše potrebe. Zato vljudno prosimo vse
zainteresirane, da nam izpolnjene vprašalnike vrnete
na naslov:
Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b,
5220 Tolmin ali patricija.rejec@pososki-rc.si.
V kolikor menite, da bi PRC lahko organiziral tudi
druga usposabljanja, izpolnite tretji vprašalnik in ga
vrnite na enega od zgoraj navedenih naslovov.

VPRAŠALNIKI: WWW.POSOSKI-RC.SI/44/96

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).

