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IZ VSEBINE:
• MAJSKI TVU DOGODKI
• NAPOVED JUNIJSKIH TVU DOGODKOV
• NAGRADNA IGRA

PATRICIJA REJEC 05/38 41 506, patricija.rejec@prc.si in NATAŠA KLOBUČAR 05/38 41 514,
natasa.ks@prc.si, več tudi na spletni strani www.prc.si in na SOČAsnikovi FB strani

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Poljubinj, 15. 5.,
9:00–13:00

IP Posočje: Čari domačega vrta - praktični nasveti

Zatolmin, 16. 5.,
10:00–12:00

Dolina Soče: Odprta vrata hiše Ruta(r)

Tolmin, 19. 5.,
pričetek ob 17:30

za vzgojo ekoloških sadik

dr. Tonči A. Kuzmanić: Kakšnega razvoja si

(NE)želimo

Tolmin, 21. 5.,
14:00–16:30

Ksenija Lorber: Razvijanje veščin obvladovanja

Tolmin, 21. 5.,
17:00–20:00

Ksenija Lorber: Razvijanje veščin obvladovanja

Kobarid, 21. 5.,
pričetek ob 17:00

Tanja Bratkovič Pirc: Kako naučiti otroka pravilnega
ravnanja z denarjem

Tolmin, 22. 5.,
pričetek ob 18:00

Matej Gabrijelčič: NLP programiranje –

Kobarid, 22. 5.,
pričetek ob 18:00

SPIRIT Slovenija: Mladim se dogaja

konﬂiktov na delovnem mestu
konﬂiktov

komunikacija

Pološka jama, 23. 5., Jure Andjelić: Strokovno voden ogled po
8:00–16:00
Pološki jami
Tolmin, 26. 5.,
pričetek ob 17:00

Andreja Korošak Bizjak: Do znanja hitreje in na

Kobarid, 27. 5.,
pričetek ob 19:00

Maura Arh: Pleveli okrog našega doma so odlična

Tolmin, 28. 5.,
18:00–20:00

Peter Dakskobler: Predstavitev mobilnih aplikacij
za »pametne« telefone in tablične računalnike za
turistične ponudnike

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

zabaven način
gnojila, škropiva, hrana in zdravila

Občina Bovec

Občina Kobarid

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Petek, 15. 5.,
9:00–13:00
Prostori IP Posočje,
Poljubinj 89c

IP Posočje:

Prijave in informacije:
Damjana Teodorovič ali
Metka Kogoj
programi@ip-posocje.si
040 573 260,
040 573 564

Na dogodku se boste seznanili z vsemi potrebnimi napotki, ki jih je treba upoštevati pri pridelavi lastnih sadik, saj boste le tako iz njih vzgojili zdrave in močne
rastline. Spoznali boste:
• pripomočke za setev,
• kako pravilno izbrati semena,
• setveni načrt, ki bi ga moral upoštevati vsak vrtičkar,
• setev po biodinamični metodi,
• kolobarjenje.
Ta dan si boste lahko ogledali tudi rastlinjak. Do takrat
pa že lahko:
• prelistate e-katalog ekoloških sadik (http://bit.ly/
1DnI2vU),
• pokukate v priročnik o dobrih praksah pridelovanja
vrtnin (http://123web.si/ir) ali
• si pri načrtovanju vrta pomagate z aplikacijo NAREDIVRT (http://www.naredivrt.si/si/).

Sobota, 16. 5.,
10:00–12:00
Hiša RUTA(R),
Zatolmin 27

Dolina Soče

Prijave in informacije:
Patricija Rejec
patricija.rejec@prc.si
05 38 41 506

TVU 2015

ČARI DOMAČEGA VRTA - PRAKTIČNI
NASVETI ZA VZGOJO EKOLOŠKIH SADIK

ODPRTA VRATA HIŠE RUTA(R)
Vabimo vas, da vstopite v eno izmed drznih arhitekturnih mojstrovin, ki jih je mogoče videti v Zgornjem Posočju in se pogovorili s predstavniki podjetij, ki ustvarjajo trajnostno grajen prostor. Izvedeli boste:
• kaj vse zajema pojem trajnostna gradnja,
• kakšni so njeni pozitivni vidiki,
• zakaj potrebujemo projektno dokumentacijo,
• na kaj moramo biti pozorni v procesu gradnje …
Ker bo v drugem delu organiziran voden ogled hiše, so
prijave nujne. Ob prijavi lahko zastavite vprašanje, povezano z navedeno vsebino, na katero želite odgovor.

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Torek, 19. 5.
ob 17:30
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin
Prijave in informacije:
Mag. Damijana Kravanja
damijana.kravanja@prc.si
05 38 41 511

Četrtek, 21. 5.,
14:00–16:30
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin
Prijave in informacije:
Patricija Rejec
patricija.rejec@prc.si
05 38 41 506

TVU 2015

dr. Tonči A. Kuzmanić

KAKŠNEGA RAZVOJA SI (NE)ŽELIMO
Delavnica je namenjena ugotavljanju za kaj gre v današnjih družbah depresije in kako sploh misliti in razumeti možne alternative obstoječemu stanju. Vse se namreč
bolj ali manj, v teh presežno medializiranih družbah,
vrti okoli govorjenja o razvoju, napredku, rasti ... Ti načini govorjenja se zdijo ne-vprašljivi in neproblematični
ter nekako samoumevni in naravni. Delavnica izhaja iz
podmene, da je ravno običajno medijsko govorjenje o
razvoju, napredku, razvoju, rasti… tisto, ki ONEMOGOČA razumevanje lastne dobe in njenih problematik
ter razvoja človeka kot takega.
Ksenija Lorber

RAZVIJANJE VEŠČIN OBVLADOVANJA
KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
Konflikti so v medosebnih odnosih neizogibni in ključnega pomena je, kaj z njimi naredimo. Smiselno je torej, da razvijamo svoje sposobnosti za njihovo obvladovanje in reševanje. Če hočemo namreč spremeniti izide
konfliktov, moramo najprej spremeniti naše odzivanje
nanje. Ker pa je konflikt v splošnem stresna situacija so
naši odzivi avtomatični. Delavnica je namenjena zaposlenim, ki bi se radi lažje soočali s konflikti na delovnem mestu in se jih učili reševati na konstruktiven način.
Okvirna vsebina delavnice: •Opredelitev konflikta/spora/problema. •Sprejemanje odločitev. •Strategije, ki so
na voljo: boj, podreditev, beg, zamrznitev, kompromis,
zmagam/zmagaš itd. •Spretnosti, ki pomagajo obvladovati proces. • Uporabnost v različnih okoljih ...

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Četrtek, 21. 5.,
17:00–20:00
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin
Prijave in informacije:
Patricija Rejec
patricija.rejec@prc.si
05 38 41 506

Četrtek, 21. 5.,
ob 17:00
V stavbi Doma Andreja
Manfreda v Kobaridu
Prijave in informacije:
Mag. Damijana Kravanja
damijana.kravanja@prc.si
05 38 41 511

TVU 2015

Ksenija Lorber

RAZVIJANJE VEŠČIN OBVLADOVANJA
KONFLIKTOV
Delavnica je namenjena vsem, ki bi se radi lažje soočali
s konflikti in se jih naučili reševati na konstruktiven način. Ena od temeljnih težav pri obvladovanju konfliktov
je namreč v tem, da se usklajenost predpostavlja, čeprav
je resnici na ljubo vse prej kot samoumevna. Namesto,
da bi tako priložnost uporabili za rast in razvoj, je ista
priložnost vse prevečkrat povod za sovražnost, nasilje
in prekinjanje odnosov.
Izhodišča delavnice: •Konflikt in njegovo ozadje. •Vrste konfliktov in neusklajenosti. •Prednosti in slabe
strani konflikta. •Akcijsko in strateško obvladovanje
konfliktov. •Model transformacije konflikta: opolnomočenje in priznavanje. •Učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov. •Uporabnost na različnih področjih življenja in dela.
Tanja Bratkovič Pirc

KAKO NAUČITI OTROKA PRAVILNEGA
RAVNANJA Z DENARJEM
Starši se pri vzgoji pogosto srečajo z vprašanjem, ali so
otroka dovolj dobro poučili o pravilnem ravnanju z denarjem. Ali bo ta znal shajati s svojimi prihodki, se znal
odgovorno obnašati do svojega denarja in se pravilno
odločati v vsakodnevnih situacijah, si zagotoviti stabilen in varen finančni položaj, bo znal pravočasno ukrepati v finančnih težavah in ne nazadnje ali si bo znal
zagotoviti finančno neodvisnost v dobi odraslosti.
Na delavnici bomo podrobno obravnavali posamezne
vidike finančnega opismenjevanja otrok in mladostnikov ter spoznavali kako finančno znanje prehaja od odraslih k mladim. Delavnica je aktivno naravnana in temelji na izkustvenem učenju.

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Petek, 22. 5.,
ob 18:00
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin
Prijave in informacije:
Mag. Damijana Kravanja
damijana.kravanja@prc.si
05 38 41 511
Petek, 22. 5.,
ob 18:00
V stavbi Doma Andreja
Manfreda v Kobaridu
(Delavnice bodo potekale
v petek, 22. 5., v soboto,
23. in v soboto, 30. 5..)
Prijave in informacije:
Patricija Rejec
patricija.rejec@prc.si
05 38 41 506

Sobota, 23. 5.,
8:00–16:00
Zbirno mesto pred PRC,
Trg tigrovcev 1, Tolmin.
Prijave in informacije:
Jana Skočir
Jana.skocir@prc.si
05 38 41 509

TVU 2015

Matej Gabrijelčič

NLP PROGRAMIRANJE –
KOMUNIKACIJA
NLP je celovit model komunikacije, ki je sestavljen iz
sistema metod in tehnik, s katerimi lahko predrugačimo
svoje mišljenje, vedenje in doživljanje sveta, ki nas v
dani situaciji podpirajo.

SPIRIT Slovenija

SPREJMEŠ IZZIV?
SPODBUJAMO USTVARJALNOST,
PODJETNOST IN INOVATIVNOST
Izkustvena delavnica je namenjena mladim v starosti od
15 do 29 let. Zastavljen je tako, da mladi in podjetniki,
pod strokovnim mentorstvom, na izbranem podjetniškem izzivu delate skupaj. Odlična priložnost za medsebojno spoznavanje mladih in podjetnikov.
Kaj natančno se bo dogajalo? Odgovor dobiš na http://
skrci.me/3UvbF
Torej, vabljen/a na delavnico reševanja poslovnih in
družbenih izzivov konkretnih podjetij. Z udeležbo boš
pridobil/a: znanje in izkušnjo inoviranja poslovnih procesov pod strokovnim mentorstvom, dostop do vodstev
ambicioznih podjetij in mreženje z ostalimi udeleženci.
Jure Andjelić

STROKOVNO VODEN OGLED PO
POLOŠKI JAMI
Strokovno voden ogled po Pološki jami ponuja enkratno izkušnjo fizične in psihične reaktivacije. Namenjen
je aktivnim posameznikom. Število udeležencev je zaradi varnosti omejeno na 10, zato so prijave nujne. Konkretna navodila dobite ob prijavi.

MAJSKI DOGODKI
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Torek, 26. 5.,
ob 17:00
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin
Prijave in informacije:
Mag. Damijana Kravanja
damijana.kravanja@prc.si
05 38 41 511

Andreja Korošak Bizjak

DO ZNANJA HITREJE IN NA ZABAVEN
NAČIN
Na delavnici se boste naučili različnih spretnosti učenja, lažjega pomnjenja in ugotovili kateri način učenja
vam najbolj ustreza. »Freestyle« učenje se ukvarja z inovativnim načinom učenja, ki vrača veselje in radost ob
spoznavanju novega. To je učenje z uporabo vseh čutov:
plesom, igro, z ustvarjanjem, s sprostitvenimi tehnikami, smešnimi asociacijami, metodo ustvarjalnega giba
ter za lažje razumevanje in poglobljene predstave, z
uporabo Montessori materialov.

Sreda, 27. 5.,
ob 19:00
Prostori Zelene hiše v
Kobaridu

Maura Arh

Prijave in informacije:
Peter Domevšček
peter.domevšček@prc.si
05 38 41 508

Predavanje je namenjeno vsem, ki težijo k samooskrbi,
si poskušajo pridelati svojo hrano ter živeti aktivno in
zdravo. Samonikle rastline so odlična podpora kulturnim rastlinam in odlično dopolnilo v naši prehrani.

Četrtek, 28. 5.,
18:00–20:00
Prostori PRC, Trg
tigrovcev 1, Tolmin

Peter Dakskobler

Prijave in informacije:
Tatjana Šalej Faletič ali
Patricija Rejec
tatjana.sf@prc.si
patricija.rejec@prc.si
05 38 41 510,
05 38 41 506

TVU 2015

PLEVELI OKROG NAŠEGA DOMA SO
ODLIČNA GNOJILA, ŠKROPIVA, HRANA
IN ZDRAVILA

PREDSTAVITEV MOBILNIH APLIKACIJ
ZA »PAMETNE« TELEFONE IN TABLIČNE
RAČUNALNIKE ZA TURISTIČNE
PONUDNIKE
Naučili se boste uporabljati različne turistične mobilne
aplikacije s poudarkom na kolesarskih in pohodniških
vsebinah.
Pridobljeno znanje boste lahko s pridom prenašali na
svoje goste in s tem popestrili vašo turistično ponudbo,
gostom pa boste s tem zagotovili bolj kakovostne izkušnje na terenu.

NAPOVED JUNIJSKIH DOGODKOV
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Zdrav življenjski slog za mlade • EFT metoda – bližnjica do boljšega
počutja • Brez poškodb z Dr. Climber-jem • Kako se izogniti bankrotu
• Predstavite gostom svojo zgodbo • ISO 9001:2015 – novosti in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja • Kitajska telovadba za vitalnost – QI
GONG • Živeti celostno v vsem svojem izrazu • Vloga socialnega varstva pri solidarnosti, soodvisnosti in odgovornosti

SODELUJ V NAGRADNI IGRI – Z MALO SREČE
DO PRAKTIČNE NAGRADE ZA PROSTI ČAS
NAJ BO DRUŽABNO TUDI BREZ DRUŽBENIH OMREŽIJ
Najodmevnejša slovenska kampanja na področju izobraževanja in učenja bo tudi letos
v maju in juniju po vsej državi javnosti brezplačno ponujala na tisoče izobraževalnih
dogodkov. Festival učenja bo v Zgornje Posočje prinesel pisano paleto predavanj in delavnic, ki jih bomo organizirali in koordinirali na Posoškem razvojnem centru, saj ne želimo,
da bi se ti odvijali samo v večjih mestih s pestro izobraževalno ponudbo. In ker letošnji
Teden vseživljenjskega učenja praznuje okroglo obletnico, nas zanima, ali morda veste,
koliko let je že prisoten v slovenskem prostoru.

NAGRADNO VPRAŠANJE: Naj bo družabno tudi brez družbenih omrežij
Kaliko let bo letos obeležil Teden vseživljenjskega učenja?
Obkrožite pravilen odgovor: a) 10 let b) 20 let c) 30 let
Ime in priimek: _______________________________________________
Naslov: _____________________________________________________
Podpis: _____________________________________________________
Odgovor pošljite do zaključka festivala, 30. 6. 2015, na naslov: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin s pripisom »Nagradna igra«. Izjava: Če bom
prejemnik nagrade, se strinjam z objavo svojega imena v SOČAsniku in na Facebooku.

