ZNANJE ZA
RAZLIČNE
SANJE

BREZPLAČNI PROGRAMI ZA
POKLICNO IN OSEBNO RAST

120-urne programe
V brezplačne 50- in
posleni, starejši
se lahko vključijo za
č srednješolsko
od 45 let z najve
izobrazbo.

Programi izobraževanj in
usposabljanj 2017/2018
Posoški razvojni center
Organizacijska enota Ljudska univerza

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče v jesenskem in zimskem terminu ponujamo
različne programe:
• tečaje računalništva: začetne, nadaljevalne, Word, Excel, internet, pametni telefon, delo v oblaku, spletne storitve, obdelava fotografij …;
• tečaj digitalne fotografije;
• jezikovne tečaje (začetne in nadaljevalne tečaje italijanščine,
angleščine in nemščine);
• usposabljanja za življenjsko uspešnost: program za (potencialne) turistične ponudnike in program za dvig kakovosti
življenja (zdrav način življenja, komunikacija, samoiniciativnost in podjetnost).
Programe prilagodimo tudi zaključenim skupinam iz podjetij.

Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
T: 05/38-41-500 | E: info@prc.si | W: prc.si

Znanje za različne sanje. Programi izobraževanj in usposabljanj 2017/2018.
Besedilo: Urša Čimžar, Nika Kikelj Maver, mag. Damijana Kravanja, Patricija Rejec,
Jana Skočir. Lektoriranje: Polona Hadalin Baša. Fotografije: arhiv Posoškega razvojnega centra. Uredila: Mateja Kutin. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o. Izdal in
založil: Posoški razvojni center. Naklada: 7950. Tolmin, oktober 2017
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Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

SAMOSTOJNO UČENJE IN
IZMENJAVA ZNANJ

PRIKLOPI SE
NA PUM-O LINIJO!

slih (PUM-O)
učenje mlajših odra
Program Projektno
ega 26. leta,
od 15. do dopolnjen
je namenjen mladim
in zaposlitve.
ki so brez statusa
Kaj ti lahko ponudimo:

• Pomoč pri iskanju zaposlitve: Kako napišem prošnjo za zaposlitev? Kaj je europass
CV? Kje vse lahko spremljam objave zaposlitvenih oglasov?
• Pomoč pri učenju in opravljanju izpitov:
Imam popravni iz slovenščine. Nisem naredil mature. Kaj naj naredim?
• Kuharski projekt: Vaja dela mojstra in mojster dela vajo.
• Brezplačna potovanja v daljne dežele: Odklop in »miselno odpotovanje« v tople kraje.
• Ustvarjalne delavnice: »Vsak otrok je umetnik. Težava je, kako ostati umetnik, ko odrastemo.« (Pablo Picasso)
• Druge tematske delavnice: Izbor teme je
odvisen od volje skupine, vremena in položaja lune.
Informacije:
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Kaj o PUM-U
menijo pumovci?
»Program PUM je v
redu, veliko boljše
kot ležanje doma,
ker dobiš neko motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje
službe, je kot nekakšen smerokaz za
mlade, ki so se izgubili na svoji življenjski poti.« (N. Č.)

Še en cukrček
Program PUM-O je
brezplačen. Mladi,
prijavljeni v evidenci
brezposelnih oseb
na Zavodu za
zaposlovanje RS,
imajo ob podpisu
pogodbe o vključitvi
v program tudi
pravico do dodatka
za prevoz in
aktivnosti.

Program PUM-O delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Kaj nudimo?

• Prostor za učenje in uporabo računalnika.
• Učne dogodke:
‒ zdrav obrok z domačega vrta;
‒ kje pa vas digitalni čevelj žuli.
• Izmenjava jezikovnega znanja med naravnimi govorci (Jezikovno kofetkanje).
• Urice slovenščine za priseljence.
• Arhitekturna srečanja Moj dom je moj
sanjski kotiček.
• Ustvarjalne delavnice (šivanje, izdelki
iz papirja itd.).
• Delavnice za dušo in telo.

Kako začeti?

• Po telefonu ali e-pošti
nam sporočite, katere
vsebine vas zanimajo.
• Pogovorili se bomo in
vam svetovali najprimernejši način učenja.
• Glede na vaše predznanje in želje vam
bomo predlagali ustrezen učni program.

Informacije:
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SSU sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

30-URNI BREZPLAČNI JEZIKOVNI
TEČAJI ZA VSAK DAN

VEČGENERACIJSKI CENTER
GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA
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Na jezikovnih tečajih angleškega, italijanskega, nemškega in ruskega jezika lahko urite govorne, bralne, pisne ter
slušne veščine izbranega tujega jezika, ki jih potrebujete
za sporazumevanje v vsakodnevnih ali priložnostnih situacijah.
V tečaje se lahko vključite odrasli, ki živite na območju
Zgornjega Posočja.
Prijave zbiramo celo šolsko leto.
Druga jezikovna izobraževanja:

• tečaji slovenskega jezika za priseljence;
• tečaji po evropski jezikovni lestvici CEFR;
• jezikovni tečaji za zaključene skupine po meri naročnikov.

Informacije:
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Primarna naloga Večgeneracijskega centra Goriške (VGC) je prispevati k dvigu
kakovosti življenja vseh tistih, ki so
najbolj izpostavljeni družbeni izključenosti in poskrbeti za preprečevanje
nastanka, odpravljanje ali obvladovanje
socialnih stisk ter težav. S tem namenom nudimo raznolike, kakovostne in
brezplačne programe, ki so zastavljeni
preventivno. Namenjeni so starejšim,
invalidom, priseljencem, nezaposlenim, otrokom in mladim ter njihovim staršem. Dejavnosti se odvijajo v
občinah Tolmin, Kobarid in Bovec.
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V letu 2017/2018
ponujamo:

• tečaje tujih jezikov;
• tečaje računalniškega in digitalnega opismenjevanja;
• ustvarjalne delavnice;
• strokovna in potopisna
predavanja;
• vodeno vadbo;
• urice slovenskega jezika
za priseljence;
• počitniška in občasna varstva otrok;
• učno pomoč;
• medkulturna srečanja;
• informiranje o razpoložljivih storitvah s področja
preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav;
• neformalna druženja in
srečevanja.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE

NE SPREGLEJTE TUDI

Na naši spletni strani www.prc.si, pod zavihkom Ljudska
univerza, dobite tudi informacije o drugih izobraževalnih
programih:
• študijskih krožkih;
• programih za podjetne;
• delavnicah za prosti čas in osebno rast;
• tednih vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

NE ZAMUDITE KLJUČNIH DATUMOV
anj
na poti izpopolnjev
Pridružite se nam
letu.
že v tem šolskem

Potrebujete za uresničitev osebnih ali
poklicnih izzivov nova znanja?
Čas je za akcijo. Razmislite o svojih
željah in potrebah, pokličite nas ali
nam pišite ter preverite, kakšna je trenutna ponudba izobraževanj za odrasle v naši dolini in širše. Pomembno
je vedeti, da vam je veliko tečajev in
usposabljanj dostopnih popolnoma
brezplačno, saj jih sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in
občine.

Pridružite se nam

na poti izpopolnjevanj.
Ta vam vedno prinašajo:
• uporabna znanja;
• več priložnosti;
• večje možnosti izbire;
• večjo samozavest.

Bodite pravočasno obveščeni o možnostih vključevanja
v naše izobraževalne programe in se naročite na Napovednik, ki vam bo informacije redno prinašal na vaš elektronski naslov.
Kaj morate storiti? Na spletni strani www.prc.si boste
v desnem stolpcu spodaj našli obrazec za naročanje Napovednika. Vpišite svoj e-naslov in pritisnite »Pošlji«. V
vašem poštnem predalu vas bo takoj čakalo sporočilo,
da ga potrdite. Po potrditvi bomo na vaš e-naslov pošiljali aktualne informacije o naši ponudbi.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Informacije:
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Dejavnost Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Občina Bovec

Občina Kobarid

Spremljate
nas lahko
tudi na
FB strani
Ljudske
univerze
Tolmin.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

