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nove izzive • Do znanja brezplačno v TVŽU

Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi!
Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. (V. Vodnik, Dramilo)
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Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@prc.si
www.prc.si
tel. št.: 05/ 38-41-506

Izobraževanje starejših odraslih

Arhitekturna dediščina z mojega okna
Zgornje Posočje je z vidika naselbinske in ljudske arhitekturne dediščine eno
najbolj raznolikih območij v Sloveniji. Tu lahko raziskujemo stavbno dediščino
iz različnih arheoloških obdobij ter osnovne stavbne tipe – bovškega, kobariškega, beneškega in idrijsko-cerkljanskega – ki so zaradi različnih naravnih danosti in drugih vplivov oplemeniteni še z lokalnimi posebnostmi. Če želite pod
strokovnim vodstvom arhitektke Maje Kristan odkrivati našo kulturno krajino,
se priključite skupini, ki se bo prvič sestala v novembru.
Program:
1. Kratko spoznavanje teoretične osnove
• Kaj je arhitekturna dediščina?
• Zgodovinski pregled dogajanja
• Zakon o varstvu kulturne dediščine – Kaj sodi v ohranjanje?
• Nekaj misli o ohranjanju arhitekturne dediščine
• Problemi ohranjanja arhitekturne dediščine
2. Arhitekturna dediščina, ki nas obdaja v našem okolju
• Arhitekturni elementi (okna, vrata, fasade, ganki, ograje ...)
• Tipologija našega območja (stičišče idrijskega, primorskega in bovškega
tipa)
• Primerni dobre prakse z našega območja ter primeri priznanih strokovnjakov
3. Ogled na terenu
• Ogled objektov na terenu ali
• Fotoreportaža (lokacija in izvedba po želji udeležencev)
Delavnice bodo potekale v učilnici Posoškega razvojnega centra v Tolminu.
Za prijave in dodatna pojasnila pokličite Patricijo Rejec na 05/38-41-506.
Izobraževalni program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za
šolstvo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Jezikovni tečaji

Za uspešno komunikacijo
Radi potujete? Želite kakovostno komunicirati s poslovnimi partnerji, prijatelji
ali znanci iz tujine? Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, ponovno začenjamo z jezikovnimi tečaji:
1. Brezplačni 25-urni tečaj nemškega jezika za starejše odrasle
Še nekaj prostih mest. Začnemo konec novembra.
Izobraževalni program je za udeležence brezplačen, saj ga v okviru Razpisa za
izobraževanje odraslih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Za konec januarja 2010 pa razpisujemo samoplačniške tečaje:
2. Jezikovni tečaji za odrasle
• 50-urni začetni tečaji nemškega, angleškega in italijanskega jezika.
• 40-urni nadaljevalni tečaji nemškega, angleškega in italijanskega jezika.
3. Jezikovni tečaji za poslovneže
• 30-urni tečaj poslovne angleščine I. in II. stopnja.
Cena posameznega tečaja je:
• 50-urnega 190,00 EUR,
• 40-urnega 155,00 EUR,
• Za poslovneže 165,00 EUR
Tečaji potekajo v Tolminu. Za zaključene skupine lahko po dogovoru.
Po tovrstna znanja lahko pridete na Posoški razvojni center, Ulica padlih
borcev 1 b, Tolmin. Prijave zbira Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-500,
e-pošta: patricija.rejec@prc.si

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje starejših odraslih

Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!
Leto 2009 so Združeni narodi, UNESCO in Mednarodna astronomska zveza proglasili za mednarodno leto astronomije, saj to leto mineva 400 let od prvih
Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom. Ob mednarodnem letu smo
na Posoškem razvojnem centru že izpeljali študijski krožek. V novembru pa ponovno pričenjamo s programom na to temo.
Vsebina:
1. Astronomija skozi zgodovino (predavatelj Marko Leban),
2. Osnove astronomije in opazovanje neba (Tomaž Orač),
3. Astronomija za novo tisočletje – o modernih pogledih na astronomijo
(Tomaž Mlakar),
4. Nočno opazovanje (Primož Kuk).
Program bo en krat tedensko potekal v učilnici Posoškega razvojnega centra v
Tolminu, odšli bomo tudi na teren. Predvidenih je pet srečanj. Prvo srečanje bo
v četrtek, 12. 11. ob 17.00 uri.
Za prijave in dodatna pojasnila pokličite Patricijo Rejec na 05/ 38 41 506.

Izobraževalni program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo
in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Komunikacija za turistične ponudnike
Brezplačen izobraževalni program UŽU-Most do izobrazbe je namenjen tistim
odraslim, ki želijo pri sebi razvijati komunikacijske, računalniške, pisne in socialne spretnosti ter pridobiti temeljna znanja s področja turizma, rabe informacijske tehnologije, komunikacij itd. Program traja 120 ur in je zasnovan modularno. Posamične module sestavljajo naslednje teme (področja):
• Kako uspešno komunicirati (predstavitev programa);
• Trženje: – Analiza stanja in kakovosti, – Tržno komuniciranje;
• Komunikacija: – Komunikacija s pomočjo računalnika in svetovnega spleta,
– Angleščina za turistične ponudnike, – Drug tuj jezika za turistične ponudnike;
• Odnos do gosta: – Vloga gostitelja, – Spoznajmo svoje goste, – Informiranje
gostov;
• Motivacija: – Kako zadržati gosta, – Ali naravna in kulturna krajina ne zadostujeta?;
• Samostojno individualno delo.
S programom bomo predvidoma začeli 9. decembra 2009 in zaključili 13. marca 2010.
Dodatne informacije in prijave:
Patricija Rejec, telefon: 05 38 41 506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si ali
Cvetka Kavčič, telefon: 05 38 41 500, e-pošta: cvetka.kavcic@prc.si.

Program je sofinanciran iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva
za šolstvo in šport skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi
temelječi na znanju.

UŽU - MOST DO IZOBRAZBE

Študijski krožki

Ljudski običaj pisanja pirhov
Ali poznate poljubinjske pirhe? Tamkajšnja dekleta in žene jih pišejo že pet
stoletij. Po legendi naj bi namreč ta navada izhajala že iz 16. stoletja, ko je
mojster, ki je poslikaval cerkev na Šempavu oziroma Žabijskem vrhu, žene in
dekleta, ki so mu nosile vodo za barvanje, naučil pisati pirhe. Če želite spoznati ta stari običaj in se naučiti pisanja pirhov z voskom, se vključite v študijski
krožek, ki se bo pričel sestajati konec januarja 2010.
Program:
• pisanje pirhov s pisalko (poglco) in voskom – posluževali se bomo motivov
slovenskih pokrajin, ki jih bomo obogatili s svojimi ustvarjalnimi elementi;
• izdelovanje šempavskih pirhov s peresniki in voskom – barvali jih bomo z
naravnimi barvami in barvami za pirhe ter jih popisali tudi s pesmicami in
reki;
• raziskovanje velikonočnih običajev na Tolminskem.
Srečanja bodo potekala v popoldanskem času v učilnici Posoškega razvojnega
centra v Tolminu. Vodila jih bo Danica Krivec, ki že vrsto let raziskuje izročilo
poljubinjskih pirhov.
Za prijavo pokličite Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-506.

Študijski krožek je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in
šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Mladi!

Projektno učenje za nove izzive
Potrebuješ pomoč/svetovanje pri učenju ali iskanju zaposlitve? Bi rad pridobil
praktična znanja in uporabne veščine? Si želiš druženja, doživetij in ustvarjalnosti? Če nisi redni dijak ali študent, se nam lahko pridružiš pri projektih, ki jih
organiziramo v programu Projektno učenje mladih (PUM):
• Zaposlitev (spoznaj, kako učinkovit je lahko računalnik/internet pri iskanju
zaposlitve),
• Učenje (individualne priprave na izpite).
in
• Pumova kuhinja (vsakdo se lahko preizkusi v svojih kuharskih sposobnostih),
• Potopisna predavanja (prisluhni zanimivim sogovornikom in deli z nami svoje
izkušnje s potovanj),
• Rekreacija/šport (tudi gledanje tekme je šport),
• Tuji jeziki (spoznavanje jezikov prek različnih medijev),
• Ustvarjalne delavnice (glede na interes posameznika),
• Sam svoj mojster (znanje, ki ti pride vedno prav),
• Delavnice (glede na želje in interese).
Lahko pa se oglasiš tudi, če samo potrebuješ nasvet ali informacijo glede česarkoli, kot na primer če:
• moraš poslati prošnjo za zaposlitev in ti je “mrknil” računalnik,
• ne veš natančno, kakšne pravice imaš kot brezposelna oseba,
• bi moral poklicati šolsko svetovalko, pa si ne upaš ...
Program PUM je brezplačen. Mladi, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na
Zavodu RS za zaposlovanje, imajo ob podpisu pogodbe o vključitvi vanj tudi
pravico do žepnine in vračila potnih stroškov.
Če te zanima še kaj v zvezi s programom, načrti, urnikom, čimer koli, nas pokliči na tel. št. 05/38-41-513, nam piši na pum@prc.si, lahko pa nas tudi obiščeš
v prostorih Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c, Tolmin ob delavnikih med 8. in 15. uro.
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.

PUM

Samostojno učenje

Do znanja brezplačno v TVŽU
JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Tujih jezikov se lahko učite tudi v Točki za samostojno učenje (TVŽU). Ta vam
ponuja brezplačno samostojno učenje s pomočjo računalnika in programov za
učenje angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in španščine. Za lažjo
predstavo o tem, kakšno predznanje že imate, predlagamo, da rešite jezikovni
spletni test, povezavo do njega pa najdete na naši spletni strani www.prc.si.
UČENJE S POMOČJO SPLETNIH TEČAJEV
Na portalu www.cvzu-vita.si so dostopni spletni tečaji, s pomočjo katerih se
lahko samostojno in tudi od doma učite predvsem računalništva (začetna in
nadaljevalne stopnje), pa tudi drugih vsebin, kot so poslovni načrt, osnove projektnega managementa, čustvena inteligenca pri vodenju ljudi, gostinsko poslovanje I, psihologija barv, zdravilna zelišča itd. Vsebine so navedene na portalu
pod rubriko Vsebine. Pokličite nas, da vam dodelimo uporabniško ime in geslo.
Želimo vam veliko uspeha pri učenju.
Urnik TVŽU
Tolmin: ponedeljek, torek in sreda od 9.00 do 14.30
Bovec: po predhodni najavi
Za vključitev v TVŽU, kjer vam je vedno na razpolago tudi mentor, ni starostnih omejitev. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Patricijo Rejec
(tel. št.: 05/38-41-506, e-naslov: patricija.rejec@prc.si).

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.

DEJAVNOST CVŽU

