NE ZAMUDITE KLJUČNIH DATUMOV

Dan ima 24 ur. Obveznosti in raznovrstne dejavnosti, ki jih ima vsak izmed nas vsak dan na
svojem seznamu, pa so velikokrat v neskladju
s to številko. Še dobro, da se znamo zorganizirati – včasih bolj, drugič manj uspešno.
Organizatorji izobraževanj se zavedamo, da
odločitev o vključitvi v izbran izobraževalni
program od vas zahteva zelo dober premislek
o tem, ali vam čas to sploh dopušča. Za mesec,
dva, tri ali več – odvisno od dolžine usposabljanja – se bo namreč na vašem seznamu znašla še
ena dodatna dejavnost.
Načrtuje in organizira tudi naša ekipa na ljudski univerzi. Prav zaradi lažje organizacije in
izvedbe tečajev, usposabljanj, delavnic …, v katere se vključujete, vas vljudno prosimo, da:
• Se na tečaj, delavnico itd. prijavite samo, če
veste, da boste izobraževanje res lahko obiskovali.
• Nam odgovorite na naša sporočila, poslana
po e-pošti ali SMS-sporočilu.
• Nas čim prej obvestite, če izobraževalne dejavnosti ne boste mogli obiskovati (pokličete,
pošljete e-pošto, osebno).
• Nas obvestite tudi, če ste z izobraževanjem že
začeli in ga boste prekinili. Velikokrat imamo
v čakalni vrsti namreč osebe, ki so zainteresirane za tečaj in bi z veseljem zapolnile prosto
mesto, še posebej takrat, ko ni veliko zamujenega.

o
šo aktualno ponudb
Ste seznanjeni z na
braževanj?
tečajev in drugih izo

ZNANJE ZA
RAZLIČNE SANJE

POKLIČITE ALI OBIŠČITE NAS

JEZIKI
RAČUNALNIŠTVO
PROGRAMI ZA
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

SVETOVANJE

Da boste res pravočasno obveščeni o možnostih vključevanja v
naše izobraževalne programe in boste lahko našli tudi kaj zase,
vam svetujemo, da na naši spletni strani spremljate NAPOVEDNIK (https://www.prc.si/napovedujemo).
Tam se lahko informirate tudi o drugih izobraževalnih programih, ki vam jih ponujamo:
• študijski krožki;
• programi za podjetne;
• delavnice za prosti čas, osebno rast in medgeneracijska druženja;
• teden vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.
Bolj radovedni lahko tudi dnevno spremljate in komentirate dogajanje na naši ljudski univerzi. Le pokukajte na FB Ljudska univerza Tolmin.

VREDNOTENJE
ZNANJ

Programi izobraževanj in
usposabljanj 2018/2019

Pomembno je, da veste, da vam je večina naših tečajev in usposabljanj dostopnih popolnoma brezplačno, saj jih sofinancirajo
različna ministrstva, evropski skladi ter občine Bovec, Kobarid
in Tolmin.

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

Hvala, ker razumete in dobrodošli pod našo
streho.
Občina Bovec

Občina Kobarid

Glede možnosti vključitve ali nadaljevanja izobraževanja v
tistih programih, kjer boste lahko pridobivali in razvijali
znanja ter veščine, ki jih potrebujete za uresničitev osebnih
ali poklicnih ciljev, smo zagotovo pravi naslov. Vedno se
lahko oglasite za nasvet, pomoč ali spodbudo.
Z veseljem si bomo vzeli čas, vas informirali z našo ponudbo izobraževanj, vam svetovali glede vključitve v najbolj
primeren izobraževalni program, tečaj …, ki vam bo prinesel uporabna znanja, dobro družbo, večjo samozavest in
nove priložnosti.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

osti brezplačneleč! Izkoristite možn
Ne glejte nas od da
in poklicno rastjo.
ezi z vašo osebno
ga svetovanja v zv

Znanje za različne sanje. Programi izobraževanj in usposabljanj 2018/2019. Zbrala: Patricija Rejec. Besedilo: Urša Čimžar, Patricija Rejec, Jana Skočir. Jezikovni pregled: 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: 7.600 izvodov. Tolmin, oktober 2018.
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Operacijo informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

BREZPLAČNI PROGRAMI ZA
POKLICNO IN OSEBNO RAST

VEČGENERACIJSKI CENTER
GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA

JEZIKOVNI TEČAJI
ZA VSAK DAN

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE IN IZMENJAVO ZNANJ

eta.
so meje mojega sv
Meje mojega jezika

120-urne programe
V brezplačne 50- in
posleni, z največ
se lahko vključijo za
brazbo.
srednješolsko izo
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v
dolini Soče

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);
• tečaj komunikacije;
• program Izzivi podeželja za (potencialne) turistične ponudnike;
• program za dvig kakovosti življenja (zdrav način življenja, prehrana, šport, vodena vadba, komunikacija …).
Programe prilagodimo tudi zaključenim skupinam iz podjetij.
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Več na: https://www
Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancirata
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na tečajih angleškega, italijanskega in nemškega jezika lahko urite govorne, bralne,
pisne ter slušne veščine izbranega tujega jezika, ki jih potrebujete za sporazumevanje
v vsakodnevnih ali priložnostnih situacijah
pa tudi na delovnem mestu.

i in brezplačni
Raznoliki, kakovostn
mi.
preventivni progra

Primarna naloga večgeneracijskega
centra je prispevati k dvigu kakovosti
življenja vseh tistih, ki so najbolj izpostavljeni družbeni izključenosti ter
poskrbeti za preprečevanje nastanka,
odpravljanje ali obvladovanje socialnih stisk in težav.
S tem namenom nudimo raznolike,
kakovostne in brezplačne programe.
Namenjeni so tako starejšim, priseljencem, nezaposlenim, otrokom in
mladim kot tudi njihovim staršem.
Dejavnosti se odvijajo v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.
V petletnem obdobju trajanja projekta (2017–2021) se bodo vrstile naslednje dejavnosti:
ve
Informacije in prija
skozi vse leto:
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Posamezen tečaj obsega:

• tečaji tujih jezikov;
• tečaji računalniškega in
digitalnega opismenjevanja;
• ustvarjalne delavnice;
• predavanja;
• potopisna predavanja;
• vodena vadba;
• pogovorne skupine;
• urice slovenskega jezika
za priseljence;
• predavanja in delavnice za
osnovnošolske otroke ter
njihove starše;
• počitniška in občasna
varstva otrok;
• učna pomoč;
• medkulturna srečanja;
• informiranje o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja
socialnih stisk ter težav;
• neformalna druženja in
srečevanja.

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

• 30 ur organiziranega dela v tečajni obliki in
• dodatnih 10 ur organiziranega samostojnega dela pod mentorstvom učitelja.

Preverite svoje
znanje tujih
jezikov

S spletnimi testi preverite svoje trenutno
znanje angleščine,
italijanščine in nemščine ter se vključite v
najprimernejšo učno
skupino.
Testi so dostopni na:
https://bit.ly/2ykNrHy

STOPNJE ZNANJA
TUJEGA JEZIKA

C2 – raven
mojstrstva
(skoraj kot
naravni govorec)

C1 – raven učinkovitosti
B2 – višja raven
B1 – sporazumevalni prag
A2 – vmesna raven

se.
t tristotim učečim
Pridružite se več ko
Kaj nudimo?

• prostor za učenje in uporabo
računalnika;
• interno knjižnico z učno-tematskimi gradivi;
• izobraževalno svetovanje in
vsebinsko mentorsko pomoč
pri učenju, izbiri učnih gradiv,
pripravimo dodatne naloge ter
nudimo pomoč in dodatno razlago pri reševanju;
• učne dogodke:
- Kje pa vas digitalni čevelj žuli,
- Uporaba pametnega telefona
za slabovidne;

- Urice slovenščine za priseljence,
- Angleška čajanka;
• organizirano izmenjavo znanj:
- Zdrav obrok z domačega
vrta,
- Jezikovno kofetkanje z naravnimi govorci,
- Zeliščarska učilnica,
- Dišeča darila narave,
- Kreativna šivalnica.
Prostor in druge aktivnosti si
rezervirajte vnaprej.

A1 – preživetvena raven
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Tečaji so za udeležence brezplačni, saj jih sofinancirajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Vanje se lahko vključite tisti odrasli, ki živite ali ste zaposleni na območju teh občin.
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Središče za samostojno učenje sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Občina Tolmin.

