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ZAJEMITE ZNANJE Z VELIKO ŽLICO

Osebno svetovanje poteka vsak delovni dan v prostorih Posoške-
ga razvojnega centra, enota ljudska univerza, Trg tigrovcev 1, 
Tolmin. Po dogovoru lahko osebno svetujemo na terenu, prek vi-
deokonferen nega orodja Zoom, v podjetjih ipd. Nudimo tudi 
skupinska svetovanja.

Ve  informacij in prijave: 
T: 05/38-41-506 ali E: patricija.rejec@prc.si

Projekt Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.

Naj leta ne bodo izgovor. 
Ponujamo vam kar sedem 
razlogov, zakaj bi postali del 

naše u e e se skupnosti:

1.  Pridobite nova znanja in 
spoznanja, saj je to zaklad, ki 
povsod spremlja lastnika.

2.  Razgibajte svoj vsakdan z 
u enjem v dobri družbi, 
pove ajte kreativnost, zaupanje 
vase in si razširite obzorja.

3.  Natrenirajte možgane, saj so kot 
mišica, ki je z vajo vse mo nejša.

4.  Sprejmite izziv in se z našo 
podporo soo ite z morebitnimi 
slabimi izobraževalnimi 
izkušnjami in ovirami.

5.  Obudite mladostne sanje, potešite 
radovednost in poglejte, katera 
zanimanja ste skozi leta pometli 
pod preprogo.

6.  Vzpostavite notranje ravnovesje 
s programi osebnostne rasti.

7.  Z našo podporo si ukrojite 
izobraževanja po svoji meri, 
željah in potrebah.

Bi se želeli nau iti nekaj novega? Bi 
se želeli kam vklju iti? Dobrodošli 
pod našo streho!

SVETOVANJE ZA ZNANJE
Zaposleni, ki potrebujete nasvet ali informacijo o izobraževanju, prekvali  -
kaciji, osebnem ali poklicnem razvoju, lahko izkoristite možnost brezpla -
nega osebnega svetovanja. Pri nas boste na enem mestu dobili informacije 
o možnostih vklju itve v razli ne izobraževalne programe in podporne de-
javnosti, ki jih imate na razpolago v Zgornjem Poso ju ter širše.

SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE JE USMERJENO V:
– podro je na rtovanja in razvoja kariere;
– vklju itev v izobraževanje in prekvali  kacijo;
– opravljanje razli nih izpitov in pridobitev certi  katov;
– pridobitev razli nih kvali  kacij (npr. nacionalne poklicne kvali  kacije);
– izdelavo osebnega portfolija in mape dosežkov;
– motivacijo, spoznavanje u nih stilov, na rtovanje u enja ipd.

UGOTAVLJANJE KOMPETENC Z RAZLI NIMI VPRAŠALNIKI 
Na Andragoškem centru Slovenije so razvili vprašalnike, s pomo jo kate-
rih lahko ocenite svoje kompetence na razli nih podro jih, npr. digitalne 
kompetence, socialne kompetence v delovnem in osebnem okolju, kompe-
tence »u enje u enja«, kompetence na rtovanja kariere itd.

e bi želeli rešiti katerega od vprašalnikov, nam pišite na e-naslov 
svetovanje@prc.si.

www.prc-lu.si in FB Ljudska univerza Tolmin
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KAKO SE SAMOSTOJNO UČENJE 
RAZLIKUJE OD OBIČAJNEGA UČENJA?
Pri samostojnem u enju se u ite sami, 
brez u itelja, ki bi vam snov najprej raz-
ložil, nato pa bi vodeno vadili in ponav-
ljali. Veliko odraslih, ki so s formalnim 
izobraževanjem zaklju ili že pred leti, ne 
pozna u inkovitih metod in veš in u e-
nja, zato jih morajo najprej usvojiti. Te so:
•  u inkovita razporeditev asa,
•  primerna u na metoda,
•  veš ina hitrega branja,
• veš ina pisanja in organizacije zapi-

skov,
• urejeno u no okolje.
Pri samostojnem u enju sta klju ni tudi 
motivacija in želja po doseganju zastav-
ljenega cilja. Na Posoškem razvojnem 
centru v okviru svetovanja v izobraževa-
nju odraslih deluje Središ e za samos-
tojno u enje (SSU). To je prostor, ki odra-
slim ponuja možnost brezpla nega orga-
niziranega samostojnega u enja. Opre-
mljen je z ra unalnikom in gradivi za iz-
posojo, v pomo  u e im pa sva na voljo 
mentorici in svetovalki Anja Colja ter 
Nataša Klobu ar Štrancar.

MOJA IZKUŠNJA
Samostojno u enje zahteva veliko disci-
pline, vztrajnosti in motivacije, kar sem 
izkusila tudi na lastni koži. Vedno so me 
zanimali jeziki in imam silno željo, da se 
nau im vsaj nekaj stavkov v jeziku drža-
ve, ki jo obiš em. V asu prvega zaprtja 
javnega življenja zaradi izbruha virusa 
sem se malo za šalo, malo zares odlo ila, 
da se bom za ela u iti norveš ino. Kot 
profesorico jezika me je zanimalo, koliko 
se lahko dejansko sama nau im in kak-
šne težave bom imela pri u enju.
Zaradi dostopnosti in prakti nosti sem 
izbrala u enje prek aplikacije »Duolin-
go«. Prepri al me je predvsem sistem 
motivacije, ki temelji na tekmovanju s 
seboj in drugimi ter nagrajevanje vztraj-
nosti. Vsak dan si vzamem vsaj nekaj mi-
nut za vajo in do danes imam za seboj že 
261 zaporednih dni u enja. To seveda še 
zdale  ne pomeni, da jezik teko e govo-
rim, sem pa usvojila njegovo osnovno 
strukturo in nekaj uporabnih fraz. Izku-
šnja mi je tudi pomagala pri pou evanju, 
saj tako bolj razumem, kaj pri u enju do-
življajo za etniki.

KAKO ZAČETI?
Pri vsakem u enju mora biti najprej pri-
sotna dovolj mo na motivacija in želja 
po znanju. Bolj smo u inkoviti, e nas 
žene notranja motivacija, saj se v tem 
primeru u imo z veseljem. Težje se je na-
u iti ne esa, ko smo v to prisiljeni. isto 
prakti en primer: zlahka si zapomnite 
besedila pesmi, veliko težje pa formule v 
preglednicah.
Klju no je tudi, da pride dovolj mo an 
impulz (notranji ali iz okolja), ki naše že-

Premikajte meje 
svojega uma v 
Središ u za 
samostojno u enje

Predstavljajte si, da imate veliko željo, da 
se naučite kvačkati. Če imate srečo, se v 
družini najde kdo, ki vas lahko nauči. 
Mogoče celo najdete tečaj kvačkanja. V 
obeh primerih učenje poteka z učiteljem. 
Večino življenja se učimo na takšen način, 
pod taktirko nekoga, ki nam snov razloži, 
praktično pokaže, popravlja naše napake, 
daje domače naloge, dodatne vaje, nas 
usmerja in preverja naš napredek. 
Takšnega učenja smo navajeni in ga 
pričakujemo. 
Kaj pa lahko storimo, če naše izbrane 
vsebine nihče ne zna oziroma je v bližini 
nihče ne poučuje? Ostanejo nam spletni 
tečaji ali vožnja v bolj oddaljene kraje. 
Odločite pa se lahko tudi za pot 
samostojnega učenja.

Anja Colja, svetovalka v informativno-svetovalni dejavnosti v 
izobraževanju odraslih, Posoški razvojni center

•  Knjige so zame (branje leposlovja v družbi): 
vsak petek ob 9. uri

•  Kje pa vas digitalni evelj žuli (delavnice digitalne 
pismenosti)

•  Jezikovne urice (italijanš ina, angleš ina ali ruš ina 
– organizirano glede na potrebe lokalnega okolja)

JESENSKA 
PONUDBA UČNIH 

DOGODKOV V 
SREDIŠČU ZA 
SAMOSTOJNO 

UČENJE
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Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let, 
ki imajo manj kot srednješolsko izobrazbo.

 BREZPLAČNI TEČAJI ZA 
ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE

Tečaji so za udeležence brezplačni, saj projekt 
»Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompe-
tenc v dolini Soče II« sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega soci-
alnega sklada.

Več informacij in prijave:
T:  05/38-41-513
E:  jana.skocir@prc.si

Več informacij in prijave:
T:  05/38-41-512 (Anja Colja),  
 05/38-41-887 
 (Nataša Klobučar Štrancar)
E:  svetovanje@prc.si

2018−2022

lje iz besed spremeni v dejanja. Koliko asa si 
že želite nau iti uporabljati program za obde-
lovanje digitalnih fotogra  j, pa se nikakor ne 
morete odlo iti za te aj? Nimate dovolj asa, 
skupinski te aji vam ne odgovarjajo zaradi 
termina, lokacije, vsebine ali cene, prisoten je 
lahko tudi strah pred neuspehom, ki še bolj 
pride do izraza pri skupinskem u enju. V ta-
kšnem primeru je samostojno u enje primer-
na izbira za vas.

e pa sami ne zmorete narediti prvega koraka, 
vam pri tem lahko pomagamo mentorji v SSU. 
Svetujemo vam pri izbiri primerne u ne meto-
de, usmerjamo pri iskanju in uporabi gradiva, 
spremljamo ter motiviramo pri u enju.

KJE ISKATI MATERIALE ZA UČENJE?
Koliko u nih materialov za samostojno u e-
nje boste našli, je odvisno predvsem od tema-
tike, ki vas zanima. Lažje iskanje nam omogo-
a splet, vendar moramo biti pri tem pozorni 

na kakovost vsebin. Vedno preverite, ali je 
stran zaupanja vredna (ali je podpisan avtor 
zapisa, ali so navedeni viri informacij, ali je 
stran povezana s priznanimi institucijami 
ipd.). Pri u enju prakti nih vsebin najdete 
poplavo videoposnetkov, ki vas korak za kora-
kom vodijo do izdelka, in slikovno gradivo, ki 
je velikokrat brezpla no dostopno.
Nekaj gradiv ponujamo tudi v naši mali knji-
žnici: prilagojene tujejezi ne knjige, kuharske 
knjige, srednješolske u benike, slovarje, zgo-
š enke, DVD ipd.). lani SSU si gradivo lahko 
brezpla no izposojate.

KAJ VAM ŠE NUDI SSU?
Poleg mentorstva in gradiv si lahko lani SSU 
rezervirate tudi miren prostor za u enje ali pi-
sanje (seminarskih, diplomskih nalog ipd.). 
Na voljo imate u no mesto, opremljeno z ra-
unalnikom s kamero in ajno kuhinjo.

Ob asno in po potrebi organiziramo razli ne 
u ne dogodke, kot so npr. jezikovne urice 
(Angleška ajanka, Babuškine urice, as za 
kapu ino), digitalne delavnice, zeliš arsko 
u ilnico ipd. S tem želimo združiti lane z 
enakimi u nimi interesi in jim ponuditi vode-
no samostojno u enje. Seznam u nih dogod-
kov objavljamo na naši spletni (www.prc-lu.si) 
in FB-strani.

TEČAJ POVEŽIMO PAMETNI TELEFON IN RAČUNALNIK
Vsebina: 
• kako ukrotiti računalnik in pametni mobilni telefon,
•  varnost in zasebnost za miren spanec,
•  elektronska pošta in internet za posel ter družabnost,
•  e-storitve iz domačega fotelja (e-uprava, e-zdravje ipd.),
•  oblikovanje ključnih dokumentov,
•  vsebine po dogovoru.

Tečaj je v teku; na voljo je še nekaj prostih mest.
Urnik: ob sredah ob 17. uri v Tolminu

TEČAJI IN PROGRAMI – FEBRUAR 2022
Nadaljevalni tečaj fotografije: 50-urni tečaj bo potekal v Tolmi-
nu dvakrat tedensko v popoldanskem času pod vodstvom izku-
šenega fotografa Nejca Fona. Teoretična znanja, pridobljena v 
računalniški učilnici, boste preizkusili na terenu.

Tečaj italijanščine: 60-urni tečaj druge stopnje (raven A1 po 
evropski jezikovni lestvici) bo potekal v Kobaridu ob ponedeljkih 
v popoldanskem času.

Tečaj angleščine: 60-urni tečaj druge stopnje (raven A1 po 
evropski jezikovni lestvici) bo potekal v Tolminu enkrat tedensko 
v popoldanskem času.

Mindfulness (krepitev pozornosti in obvladovanje stresa): 
60-urni tečaj ponuja skupek preprostih vaj in orodij, s katerimi 
si lahko pomagamo pri soočanju s stresnimi situacijami na de-
lovnem mestu in v domačem okolju.

UŽU – Izzivi podeželja – Sobivam z naravo: 120-urni program 
spoznavanja zelišč, ki nas obdajajo (nabiranje, sušenje, priprava, 
uporaba ipd.).

UŽU – Izzivi podeželja – Pridelano in prodano doma: 120-urno 
usposabljanje o samooskrbi v kmetijstvu, pridelovanju in upora-
bi zdrave zelenjave (vrtnin, poljščin in začimbnic). Potekalo bo v 
Tolminu, enkrat tedensko v popoldanskem času.
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Projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Nova znanja, nove poti

Regijska 
štipendijska shema 
Goriška (RŠS) 
Za delodajalce – štipenditorje

Več informacij:
T:  05/38-41-884, E:  martina.smolnikar@prc.si
Osebno na sedežu Posoškega razvojnega centra (Trg tigrovcev 1, Tolmin)

Več informacij in prijave:
T:  05/38-41-505, 051-626-446
E:  ursa.cimzar@prc.si

PROGRAMI ZA STAREJŠE
Vadba uje nosti (vadba za boljše psiho  zi no po utje starej-
ših): namenjena je sproš anju psiho  zi ne napetosti, zviševa-
nju koncentracije in pove evanju ravnotežja. Potekala bo na da-
ljavo ob etrtkih od 9.00 do 10.30.

Vadba za boljšo gibljivost starejših in ve jo kakovost živ-
ljenja: poteka ob ponedeljkih in sredah od 9.00 do 9.30 v Bov-
cu (na prostem, za nekdanjo banko).

Ro na dela in druge ustvarjalne tehnike: 
•  Tolmin: ob petkih med 16. in 18. uro na Posoškem razvojnem 

centru (u ilnica Pri sršenu ali u ilnica Središ a za samostojno 
u enje).

• Bovec: ob petkih med 9. in 11. uro v Bun evi hiši (PUC).

Kadrovske štipendije se skladno z 
dolo bami Zakona o štipendira-
nju (ZŠtip-1) so  nancira prek Jav-

nega razpisa za izbor projektov so  nan-
ciranja kadrovskih štipendij delodajal-
cem za šolsko/študijsko leto 2021/2022. 
Delodajalci lahko pridobijo sredstva za 
so  nanciranje teh štipendij v višini po-
lovice dodeljene in izpla ane kadrovske 
štipendije, vendar najve  do višine 30 
odstotkov minimalne pla e. e pa gre za 
de  citarne poklice, opredeljene v Politi-
ki štipendiranja, je so  nanciranih 70 od-
stotkov, vendar najve  do 40 odstotkov 
minimalne pla e. So  nancirana kadrov-

OD OKTOBRA 2021 DO MARCA 2022 

BREZPLAČNI DOGODKI 
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA

Zbrala in uredila: Mateja Kutin. Besedilo: Anja Colja, Urša Čimžar, Pa-
tricija Rejec, Jana Skočir, mag. Martina Smolnikar. Jezikovni pregled: 
Polona Baša Hadalin. Fotografije: arhiv Posoškega razvojnega centra 
in Regijske štipendijske sheme.

ska štipendija ne sme biti nižja, kot je do-
lo eno v 70. lenu ZŠtip-1.
V projektu RŠS Goriška statisti na re-
gija se so  nancira kadrovske štipendi-
je delodajalcem s sedežem na obmo ju 
ene od 13 ob in v regiji: Ajdovš ine, Bov-
ca, Brd, Cerknega, Idrije, Kanala ob So i, 
Kobarida, Mirna-Kostanjevice, Nove Go-
rice, Ren -Vogrskega, Šempetra-Vrtojbe, 

Tolmina ali Vipave. Na razpise kandidi-
rajo delodajalci z že izbranimi štipendis-
ti. Prijavi se lahko delodajalec, ki je prav-
na oseba zasebnega prava ali  zi na ose-
ba s sedežem ali prebivališ em v Republi-
ki Sloveniji in zaposluje delavce na pod-
lagi pogodbe o zaposlitvi ter kadrovske 
štipendije dodeljuje v skladu z ZŠtip-1.

RAZPIS, ki je objavljen na spletni strani 
Posoškega razvojnega centra (www.prc.si), 
je odprt do porabe sredstev oziroma naj-
več do 28. 2. 2022.

PROGRAMI ZA PRISELJENCE
Urice slovenš ine za priseljence (za za etnike): potekajo ob 
sredah od 17. do 19. ure (do konca novembra) na Posoškem ra-
zvojnem centru v Tolminu (u ilnica Pri sršenu). Te aj je name-
njen vsem angleško govore im priseljencem. 

V pripravi: 
Ustvarjalne delavnice in za etni te aj italijanš ine za 
starejše.

G O R I Š K A


