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Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 4, št. 1 / januar 2010
• Starodavne modrosti za vsakdanje življenje • Pridelano in prodano doma • Komuniciranje z gosti na turistični kmetiji • Ljudski
običaj pisanja pirhov • Projektno učenje za nove izzive • Do znanja brezplačno v TVŽU

Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si,
da sam si sonce – in da s sveta odganjaš sence. T. Pavček

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@prc.si, www.prc.si
tel. št.: 05/ 38-41-506

Izobraževanje starejših odraslih (50+)

Starodavne modrosti za vsakdanje življenje
Sunt facta verbis difficiliora.
“Dejanja so težja od besed.”
Pregovori še zdaleč niso le zanimivo branje iz različnih zgodovinskih obdobij, temveč so preproste resnice, ki so nekaterim bolj, drugim spet manj
razumljive.
Vključite se v brezplačen program, kjer bomo skupaj spoznavali in se pogovarjali o življenjskih resnicah, ki nam jih s svojimi modrimi besedili posredujejo slovenski, latinski, angleški, kitajski, arabski, francoski, ljubezenski,
ljudski in še mnogi drugi pregovori. Udeleženci bomo na podlagi svojih izkušenj iskali njihovo mesto v današnjem svetu.
Za prijavo in dodatna pojasnila pokličite Patricijo Rejec na 05/ 38 41 506.
Skupina se bo pričela sestajati takoj, ko se bo v program prijavilo vsaj 12
udeležencev.

25-urni program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in
šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

OBČINA TOLMIN

Izzivi podeželja

Pridelano in prodano doma
V letu 2009 smo na Posoškem razvojnem centru v sodelovanju z Občino
Tolmin izpeljali vrsto akcij za domačo pridelavo zdrave hrane – od kompostiranja, izobraževanja o zmanjševanju vložkov gnojil, naravnih zaščitnih
sredstvih, semenih itd. V okviru projekta Pridelano in prodano doma je iz
tiskarne prišel tudi katalog koristnih nasvetov in informacij za zdravo pridelavo hrane. Svoj izvod si lahko zagotovite tako, da nam izpolnjeno naročilnico pošljete na naslov: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b,
5220 Tolmin (za Patricijo Rejec).

N A R O Č I L N I C A
ZA BREZPLAČEN KATALOG
koristnih nasvetov in informacij za zdravo pridelavo hrane

ime in priimek
naslov bivališča

pošta in poštna številka
tel. številka
Da, želim prejeti brezplačen katalog s koristnimi nasveti in informacijami za zdravo pridelavo hrane. Za prejem na dom bom poravnal stroške poštnine.

datum

podpis

Več znanja na podeželju

Komuniciranje z gosti na turistični kmetiji
V okviru štiriurne delavnice boste spoznali veščine učinkovitega komuniciranja po telefonu, pripravo pisnih ponudb, komuniciranje s pomočjo elektronske pošte in negovanje odnosov z gosti. Delavnica je primerna tako za
tiste, ki se s turizmom ukvarjate že dlje časa, kot za tiste, ki ste z dejavnostjo
šele začeli.
Datum: torek, 26. 1. 2010, ob 9.30
Lokacija: Dom Andreja Manfrede Kobarid
Predavateljica: Vesna Čuček, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Prijave sprejema: Dušanka Černalogar, tel. št. 05/ 37 43 913,
izobrazevanje@icra.si

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA “LAS ZA RAZVOJ”

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

