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Bogatim, ker se učim

Karavana študijskih krožkov letos v Bovcu
Vabimo vas, da se pridružite Karavani študijskih krožkov, ki bo od petka do
sobote (30. in 31. marec) gostovala v Bovcu.
Omenjena Karavana, ki je namenjena vsakoletnemu učenju in druženju krožkarjev, ki delujejo po vsej Sloveniji, je krenila na pot leta 2001 v Kranju, in sicer
v Prešernovi hiši s pomočjo Gorenjskega muzeja. Od takrat dalje Karavana
skoraj vsako leto gostuje v drugem slovenskem kraju. Do danes jih je obiskala
že osem. Njeni udeleženci prisotnim predstavljajo raznovrstne tematike in rezultate dela posameznih študijskih krožkov in verjemite nam, da tam vsakdo
lahko najde kaj zase.
Letošnje predstavitve bodo še posebej pestre, saj se bo v dveh dneh na »odru«
zvrstilo kar 24 študijskih krožkov in več kot 100 udeležencev, ki bodo prav tako
prišli z vseh vetrov Slovenije. Tokratni gostitelj je Posoški razvojni center, ki že
od leta 2003 vsako leto na območju Zgornjega Posočja izpelje najmanj štiri
študijske krožke.
Natančen program Karavane lahko dobite na www.prc.si
O študijskih krožkih po Sloveniji preberite več na http://sk.acs.si/, o študijskih
krožkih Posoškega razvojnega centra pa na www.prc.si/programi-projekti/studijski-krozki
Še več informacij dobite pri Patriciji Rejec na patricija.rejec@prc.si ali 05/38-41506
Vabljeni.

ŠTUDIJSKI KROŽKI
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Sodelujte na letošnjem
Tednu vseživljenjskega učenja
Na Posoškem razvojnem centru sledimo viziji vseživljenjskega učenja. Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Obenem je to priložnost, da spoznate,
kaj vse vam v tem kontekstu ponuja lokalno okolje, in hkrati možnost, da tudi
sami lokalni javnosti predstavite svoje aktivnosti s tega področja. V mesecu
maju in juniju boste tako lahko na različnih prireditvah ter delavnicah, ki bodo
potekale v Zgornjem Posočju, pridobili in delili nova znanja ter veščine.
OSEBNA IZKAZNICA TVU 2012
Ime: Teden vseživljenjskega učenja (okrajšava TVU)
Slogan: Slovenija - učeča se dežela
Glavni namen: promocija in udejanjanje strategije vseživljenjskega učenja za
vse
Nacionalni koordinator: Andragoški center Slovenije
Lokalni koordinator in izvajalec: Posoški razvojni center
Časovni okvir: 1. maj – 30. junij 2012; Uradni termin: 14. maj – 20. maj 2012
Tematska usmerjenost: Vezana na evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti; Mednarodno leto zadrug; Mednarodno leto trajnostne
energije za vse; Ohranimo kulturno in naravno dediščino; Zaposlovanje in podjetništvo; Branje, učenje in sodobni načini komuniciranja,…
Več o okvirnih dogodkih, prireditvah in delavnicah v mesecu maju in juniju
vam bo po 22. aprilu na voljo na spletni strani www.prc.si.
Vsi tisti, ki bi želeli v tem okviru svoje aktivnosti predstaviti v obliki dogodka,
prireditve, delavnice itd., se obrnite na Natašo Klobučar Štrancar, tel.: 05/3841-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si.

SLOVENIJA, UČEČA SE DEŽELA
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Splošno neformalno izobraževanje
odraslih
Ministrstvo RS za šolstvo in šport je konec minulega leta objavilo rezultate Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja
odraslih od leta 2012 do 2014. Posoški razvojni center je na tem razpisu
pridobil devet 50-urnih izobraževalnih programov, ki jih bo izvajal v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.
V preglednici so navedene izvedbe brezplačnih programov splošnega
neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih delno financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

2012

Občina izvedbe

2013

Občina izvedbe

Usposabljanje lokalnih turističnih
vodnikov – 2 izvedbi

zima/pomlad

Tolmin

zima/pomlad

Bovec

Angleščina na poti – 1 izvedba

zima/pomlad

Tolmin

-

-

Slovenščina za vsak dan – 2 izvedbi

zima/pomlad

Tolmin

zima/pomlad

Bovec

-

-

zima/pomlad

Tolmin

Komunikacija in gradnja odnosov z gosti
v nemškem jeziku – 2 izvedbi

jesen

Kobarid

zima/pomlad

Tolmin

Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem
obdobju – 2 izvedbi

jesen

Tolmin

zima/pomlad

Kobarid

Korak naprej – 1 izvedba

jesen

Tolmin

-

-

Pojdimo k izviru čiste vode – 2 izvedbi

jesen

Bovec

zima/pomlad

Tolmin

Poslovna komunikacija v italijanskem
poslovnem okolju – 1 izvedba

-

-

zima/pomlad

Kobarid

Digitalnica – 1 izvedba

O možnostih vključevanja v posamezne programe vas bomo sproti
obveščali prek oglasne deske, objav v našem tiskanem mediju in naše
spletne strani (www.prc.si) ter prek društev, organizacij, institucij, ki so s
PRC-jem podpisale Pismo o nameri za sodelovanje v projektu.
Več informacij o programih in možnostih vključitve dobite pri Patriciji
Rejec na telefonu: 05/38-41-506 ali na e-naslovu: patricija.rejec@prc.si.
NOVI BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI I.

Kratek opis izobraževalnih programov
• Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov – V okviru programa se bo na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin za turistične vodnike usposobilo najmanj 30 oseb.
Pridobili bodo licenco za lokalnega turističnega vodnika. V Tolminu se za lokalnega
turističnega vodnika na območju občin Tolmin in Kobarid že usposablja 16 oseb.
• Angleščina na poti – Program, namenjen starejšim odraslim, bo dvignil raven znanja
in usposobljenost udeležencev za komuniciranje v angleškem jeziku. Program se že
izvaja – vanj se je vključilo 16 oseb.
• Slovenščina za vsak dan – Najmanj 30 odraslih, ki imajo težave pri ustnem in pisnem
sporazumevanju v slovenskem jeziku, bo zvišalo raven znanja in usposobljenost za
komuniciranje v slovenskem jeziku. Program se že izvaja – vanj se je vključilo 15
oseb.
• Digitalnica – Najmanj 15 udeležencev bo pridobilo temeljna znanja in kompetence
za uporabo digitalnih tehnologij ter razvoj učne podlage za nadaljnje samostojno
izobraževanje na tem področju.
• Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku – Program je namenjen
ponudnikom turističnih storitev, ki nimajo oziroma imajo pomanjkljivo jezikovno
znanje za sporazumevanje v nemškem jeziku, ter potrebujejo znanje splošne nemščine pri opravljanju svojih turističnih storitev. Program bo zvišal raven znanja in
usposobljenost najmanj 30-im udeležencem.
• Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju – S programom za starejše odrasle
bomo povečali število tistih starejših (najmanj 30), ki bodo s pomočjo programskih
dejavnosti osvojena znanja prenašali v dejansko življenje.
• Korak naprej – V program, namenjen odraslim s posebnimi potrebami, se bo vključilo najmanj 15 oseb, ki bodo razvijale večjo samostojnost, okrepile samozavest in
zaupanje v svoje sposobnosti.
• Pojdimo k izviru čiste vode – S programom bomo povečali število starejših odraslih
(najmanj 30), ki bodo s pomočjo programskih dejavnosti osvojena znanja prenašali
v dejansko življenje in tako znali vplivati na daljše obdobje samostojnosti in skrbeti
za svoje zdravje.
• Poslovna komunikacija v italijanskem poslovnem okolju – Program je namenjen aktivnim odraslim, ki nimajo oziroma imajo pomanjkljivo jezikovno znanje za sporazumevanje v italijanskem poslovnem okolju ter potrebujejo znanje poslovne italijanščine v svojem delavnem okolju. Z njim bomo dvignili raven znanja in usposobljenost
najmanj 15-im udeležencem.
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

NOVI BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI II.

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju

Brezplačni delavnici za dvig samooskrbe
DATUM
IN ČAS

PREDAVANJE

PREDAVATELJ

KRAJ

Ekološko vrtnarstvo

Jana Bolčič, specialistka
za zelenjadarstvo,
KGZS – Zavod GO

27. marec,
17.00

Bovec, Kulturni dom

»Pleveli« okrog našega
doma so izvrstna hranila,
zdravila in gnojila

Maura Arh

29. marec,
17.00

Tolmin, učilnica Posoškega
razvojnega centra

Informacije: Peter Domevšček, 05/38-41-508 ali peter.domevšček@prc.si
Projekt Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju (NIP 2011) je sofinanciran s pomočjo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren LAS
za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Javni poziv

Oddaja projektnih predlogov
Posoški razvojni center (PRC) je kot pooblaščena pravna oseba lokalne akcijske
skupine LAS za razvoj 20. junija lani objavil Javni poziv za oddajo projektnih
predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011–2012. Poziv je odprtega tipa in bo odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma do preklica javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je 30.
maj 2012.
Informacije o javnem pozivu so vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 14.
uro v poslovni enoti PRC, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin. Kontaktna
oseba: Greta Pavšič, strokovna vodja LAS, telefon: 05/38-41-507, e-pošta: greta.
pavsic@prc.si.
Več o javnem pozivu je na voljo na spletni strani PRC-ja: http://www.prc.si/dodatno/javni-poziv

LAS ZA RAZVOJ
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Center vseživljenjskega učenja

Kaj vam nudi Točka vseživljenjskega učenja
• Samostojno učenje tujih jezikov s pomočjo PONS-ovih jezikovnih tečajev
(angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in španščine.)
NOVO: MOŽNOST IZPOSOJE PONSOVIH TEČAJEV.
• Samostojno učenje s pomočjo spletnih tečajev, ki so dosegljivi na portalu
www.cvzu-vita.si. Trenutno so dostopne vsebine, ki pokrivajo računalniško
področje. Omogočeno pa vam je tudi učenje in spoznavanje številnih
drugih vsebin kot: poslovni načrt, osnove projektnega managementa,
čustvena inteligenca pri vodenju ljudi in druge (več si preberite na www.
cvzu-vita.si pod Vsebinami).
ZA DOSTOP DO SPLETNIH TEČAJEV NE POTREBUJETE VEČ
UPORABNIŠKEGA IMENA IN GESLA.

Urnik TVŽU
Prijava in info: Patricija Rejec, 05/38-41-506 ali patricija.rejec@prc.si

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad. Točka vseživljenjskega učenja deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja
Severne Primorske.

TVŽU

