SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE IN IZMENJAVO ZNANJ

B KOT BONTON

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

JEZIKI
RAČUNALNIŠTVO

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 namreč na vašem seznamu znajde še ena dodatna
dejavnost.

č kot
Pridružite se ve
600 učečim se.

KAJ NUDIMO?

• prostor za učenje in uporabo računalnika;
• interno knjižnico s tematskimi gradivi, dostop do spletnih virov in
spletnih gradiv ter drugih programov za samostojno učenje;
• svetovanje za znanje in mentorsko pomoč pri učenju;
• raznovrstne tematske učne dogodke, kot na primer:
– kje pa vas digitalni čevelj žuli,
– uporaba pametnega telefona za slabovidne,
– Angleška čajanka, urice italijanščine, ruščine …,
– urice slovenščine za družine priseljencev,
– bralne urice,
– dneve šivalne tehnike, aromaterapije …

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 prijavite samo, če veste, da boste izobraževanje res lahko obiskovali.
• Nam odgovorite na 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 kandidate, ki se zanimajo za tečaj
in bi z veseljem zapolnili prosto mesto, še posebej takrat, ko ni veliko
zamujenega.
Hvala, ker nas razumete in dobrodošli pod našo streho.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Prostor in dejavnosti si rezervirajte vnaprej.

T:

05/38-41-506

PROGRAMI ZA
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

SVETOVANJE
VREDNOTENJE
ZNANJ

Nova znanja
nove poti
Ponudba izobraževanj,
tečajev, delavnic in
drugih dejavnosti
za odrasle

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

(Patricija Rejec)

c.si

pr
E: patricija.rejec@

Občina Bovec

Središče za samostojno učenje sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin.

Nova znanja, nove poti. Zbrale: Patricija Rejec, Anja Colja, Jana Skočir. Uredila: Mateja Kutin.
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša. Fotografije: arhiv Posoškega razvojnega centra. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o. Izdal in založil: Posoški razvojni center. Naklada: 8.000 izvodov.
Tolmin, oktober 2020.

KAJ NUDIMO?

• informacije o možnostih uče- S konkretnimi in koristnimi nasnja (delavnice, tečaji, študijski veti boste prihranili čas za iskakrožki in druga izobraževanja); nje za vas ustreznega usposablja• informacije o štipendiranju;
nja, tečaja … Svetovalka vam
• brezplačno svetovanje za:
lahko pomaga tudi pri pripravi
– načrtovanje in razvoj kariere izobraževalnega načrta ali osebter osebno rast;
ne mape, s katero bodo vaša zna– oceno kognitivnih spretnos- nja in kompetence postale vidne.
ti (besedilne in matematične Ste seznanjeni z našo aktualno
spretnosti, spretnosti reševa- ponudbo tečajev in drugih izonja težav v tehnološko boga- braževanj? Da ne boste zamudili
tih okoljih) in nekognitivnih ključnih datumov, spremljajte
spretnosti (raba spretnosti, rubriko AKTUALNO na spletni
zdravje in osebna blaginja, strani www.prc-lu.si ali se narovedenjske kompetence, po- čite na naš e-informator.
klicni interesi in namere);
– vrednotenje ključnih kompetenc ipd.
06, 051-310-505
T: 05/38-41-5
(Patricija Rejec)

Občina Kobarid

I N P R I J AV E
INFORMACIJE

ve poti. Ključni
Nova znanja, no
izbira.
sta odločitev in

c.si

pr
E: patricija.rejec@
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin | T: 05/38-41-500
E: ljudskauniverza@prc.si | W: www.prc-lu.si
FB: Ljudska univerza Tolmin

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

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

BREZPLAČNI TEČAJI ZA
ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE

DEJAVNOSTI ZA VSE
GENERACIJE

JEZIKOVNI TEČAJI ZA VSAKOGAR

DIGITALNA PISMENOST

ka so meje
Meje mojega jezi
mojega sveta.
STOPNJE
ZNANJA
TUJEGA
JEZIKA

ost za nove
Izkoristite priložn
.
jmite nove izzive
izkušnje in spre

C2 – raven
mojstrstva

stni in
Raznoliki, kakovo
tivni programi.
brezplačni preven

(skoraj kot
naravni govorec)

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

KAJ NUDIMO?

Prednost pri vpisu v brezplačne tečaje imajo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.
V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v
dolini Soče II ponujamo:
• tečaje računalništva: začetni in nadaljevalni tečaji, tematski tečaji
(Excel, pametni telefon, videokonferenčna orodja …);
• jezikovne tečaje: italijanščina, angleščina, nemščina in ruščina na
različnih začetnih stopnjah;
• tečaje digitalne fotografije: začetni in nadaljevalni;
• tečaj komunikacije;
• tečaje na temo ohranjanja zdravja in dobrega počutja;
• programe Izzivi podeželja za potencialne sobodajalce ali zeliščarje;
• program priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu.
Programe prilagodimo tudi zaključenim skupinam iz podjetij.

T: 05/38-41-513

(Jana Skočir)

rc.si
E: jana.skocir@p
INFORMACIJE

I N P R I J AV E

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do
2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

• Tečaje tujih jezikov, slovenskega jezika za priseljence, računalniškega in
digitalnega opismenjevanja;
• ustvarjalne delavnice;
• tematska in potopisna predavanja;
• predavanja in delavnice za osnovnošolske otroke in njihove starše;
• vodeno vadbo;
• pogovorna in medkulturna srečanja;
• počitniško varstvo otrok;
• prostor za neformalna druženja in
srečevanja.
Dejavnosti, ki jih ponuja večgeneracijski center (VGC), prispevajo k dvigu
kakovosti življenja tistih, ki so najbolj
izpostavljeni družbeni izključenosti.
Primarna naloga VGC je preprečevanje,

T:

05/38-41-505

odpravljanje oziroma obvladovanje socialnih stisk in
težav uporabnikov.
Raznolike in brezplačne dejavnosti, v katere se lahko
vključujejo starejši, nezaposleni, priseljenci, otroci in
mladi ter njihovi starši, se
odvijajo v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin.
VGC zagotavlja tudi splošno
in individualno informiranje o razpoložljivih storitvah
s področja preprečevanja,
obvladovanja ter odpravljanja socialnih stisk in težav.

A2 – vmesna raven

I N P R I J AV E

Projekt Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

KAJ NUDIMO?

A1 – preživetvena raven

KAJ NUDIMO?

• Brezplačne tečaje na osnovnih
stopnjah od A1 do A2 za:
– zaposlene in brezposelne (60
ur);
– starejše (30 ur);
– prebivalce občin Bovec, Kobarid in Tolmin (40 ur);
– priseljence (od 60- do 180-urni
tečaji slovenskega jezika).

• Tečaje za posameznike in podjetja
Glede na potrebe in interes organiziramo 32-urne tečaje po meri
(npr. na višjih stopnjah, začetna
francoščina, španščina ipd.), v katere se lahko vključijo vsi.

Brezplačne tečaje sofinancirajo
različna ministrstva, evropski
skladi in posoške občine, zato so
pogoji vključitve določeni.

Za podjetja organiziramo tudi tečaje za interne skupine ali individualno učenje.

(Urša Čimžar)

rc.si
E: ursa.cimzar@p
INFORMACIJE

zmožnosti v
Ena od temeljnih
sodobnem svetu.

T:

Cena tečaja: 169,99 evra (DDV je
vključen).

Skočir),

05/38-41-513 (Jana
Colja)
05/38-41-512 (Anja

si
si, anja.colja@prc.

rc.
E: jana.skocir@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

• Brezplačne tečaje za posameznike:
– Osnove računalništva (60 ur);
– Tečaji uporabe Excela (60 ur);
– Kombinirani tematski tečaji računalništva: Word, Excel, videokonferenčna orodja … (60 ur);
– Tečaji digitalne fotografije (60 ur);
– Uporaba pametnega telefona in računalnika (od 30 do 60 ur);
– Urice pametnega telefona za slabovidne (enkrat mesečno).
• Tečaje za podjetja, ki jih po meri organiziramo glede na njihove potrebe in interese.
Mobilna računalniška učilnica nam omogoča, da lahko tečaje izvajamo
tudi na primernih lokacijah izven sedeža Posoškega razvojnega centra.
Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in
posoške občine, zato so pogoji vključitve določeni.

T:

rancar),
taša Klobučar Št

05/38-41-887 (Na
tricija Rejec)
05/38-41-506 (Pa

c.si

pr
si, patricija.rejec@

rc.
E: natasa.ks@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E
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izkušnje in spre

C2 – raven
mojstrstva

stni in
Raznoliki, kakovo
tivni programi.
brezplačni preven

(skoraj kot
naravni govorec)

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

KAJ NUDIMO?

Prednost pri vpisu v brezplačne tečaje imajo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.
V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v
dolini Soče II ponujamo:
• tečaje računalništva: začetni in nadaljevalni tečaji, tematski tečaji
(Excel, pametni telefon, videokonferenčna orodja …);
• jezikovne tečaje: italijanščina, angleščina, nemščina in ruščina na
različnih začetnih stopnjah;
• tečaje digitalne fotografije: začetni in nadaljevalni;
• tečaj komunikacije;
• tečaje na temo ohranjanja zdravja in dobrega počutja;
• programe Izzivi podeželja za potencialne sobodajalce ali zeliščarje;
• program priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu.
Programe prilagodimo tudi zaključenim skupinam iz podjetij.

T: 05/38-41-513

(Jana Skočir)

rc.si
E: jana.skocir@p
INFORMACIJE

I N P R I J AV E

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do
2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

• Tečaje tujih jezikov, slovenskega jezika za priseljence, računalniškega in
digitalnega opismenjevanja;
• ustvarjalne delavnice;
• tematska in potopisna predavanja;
• predavanja in delavnice za osnovnošolske otroke in njihove starše;
• vodeno vadbo;
• pogovorna in medkulturna srečanja;
• počitniško varstvo otrok;
• prostor za neformalna druženja in
srečevanja.
Dejavnosti, ki jih ponuja večgeneracijski center (VGC), prispevajo k dvigu
kakovosti življenja tistih, ki so najbolj
izpostavljeni družbeni izključenosti.
Primarna naloga VGC je preprečevanje,

T:

05/38-41-505

odpravljanje oziroma obvladovanje socialnih stisk in
težav uporabnikov.
Raznolike in brezplačne dejavnosti, v katere se lahko
vključujejo starejši, nezaposleni, priseljenci, otroci in
mladi ter njihovi starši, se
odvijajo v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin.
VGC zagotavlja tudi splošno
in individualno informiranje o razpoložljivih storitvah
s področja preprečevanja,
obvladovanja ter odpravljanja socialnih stisk in težav.

A2 – vmesna raven

I N P R I J AV E

Projekt Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

KAJ NUDIMO?

A1 – preživetvena raven

KAJ NUDIMO?

• Brezplačne tečaje na osnovnih
stopnjah od A1 do A2 za:
– zaposlene in brezposelne (60
ur);
– starejše (30 ur);
– prebivalce občin Bovec, Kobarid in Tolmin (40 ur);
– priseljence (od 60- do 180-urni
tečaji slovenskega jezika).

• Tečaje za posameznike in podjetja
Glede na potrebe in interes organiziramo 32-urne tečaje po meri
(npr. na višjih stopnjah, začetna
francoščina, španščina ipd.), v katere se lahko vključijo vsi.

Brezplačne tečaje sofinancirajo
različna ministrstva, evropski
skladi in posoške občine, zato so
pogoji vključitve določeni.

Za podjetja organiziramo tudi tečaje za interne skupine ali individualno učenje.

(Urša Čimžar)

rc.si
E: ursa.cimzar@p
INFORMACIJE

zmožnosti v
Ena od temeljnih
sodobnem svetu.

T:

Cena tečaja: 169,99 evra (DDV je
vključen).

Skočir),

05/38-41-513 (Jana
Colja)
05/38-41-512 (Anja

si
si, anja.colja@prc.

rc.
E: jana.skocir@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

• Brezplačne tečaje za posameznike:
– Osnove računalništva (60 ur);
– Tečaji uporabe Excela (60 ur);
– Kombinirani tematski tečaji računalništva: Word, Excel, videokonferenčna orodja … (60 ur);
– Tečaji digitalne fotografije (60 ur);
– Uporaba pametnega telefona in računalnika (od 30 do 60 ur);
– Urice pametnega telefona za slabovidne (enkrat mesečno).
• Tečaje za podjetja, ki jih po meri organiziramo glede na njihove potrebe in interese.
Mobilna računalniška učilnica nam omogoča, da lahko tečaje izvajamo
tudi na primernih lokacijah izven sedeža Posoškega razvojnega centra.
Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in
posoške občine, zato so pogoji vključitve določeni.

T:

rancar),
taša Klobučar Št

05/38-41-887 (Na
tricija Rejec)
05/38-41-506 (Pa

c.si

pr
si, patricija.rejec@

rc.
E: natasa.ks@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

BREZPLAČNI TEČAJI ZA
ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE

DEJAVNOSTI ZA VSE
GENERACIJE
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ost za nove
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stni in
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brezplačni preven

(skoraj kot
naravni govorec)

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

KAJ NUDIMO?

Prednost pri vpisu v brezplačne tečaje imajo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.
V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v
dolini Soče II ponujamo:
• tečaje računalništva: začetni in nadaljevalni tečaji, tematski tečaji
(Excel, pametni telefon, videokonferenčna orodja …);
• jezikovne tečaje: italijanščina, angleščina, nemščina in ruščina na
različnih začetnih stopnjah;
• tečaje digitalne fotografije: začetni in nadaljevalni;
• tečaj komunikacije;
• tečaje na temo ohranjanja zdravja in dobrega počutja;
• programe Izzivi podeželja za potencialne sobodajalce ali zeliščarje;
• program priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu.
Programe prilagodimo tudi zaključenim skupinam iz podjetij.

T: 05/38-41-513

(Jana Skočir)

rc.si
E: jana.skocir@p
INFORMACIJE

I N P R I J AV E

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do
2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

• Tečaje tujih jezikov, slovenskega jezika za priseljence, računalniškega in
digitalnega opismenjevanja;
• ustvarjalne delavnice;
• tematska in potopisna predavanja;
• predavanja in delavnice za osnovnošolske otroke in njihove starše;
• vodeno vadbo;
• pogovorna in medkulturna srečanja;
• počitniško varstvo otrok;
• prostor za neformalna druženja in
srečevanja.
Dejavnosti, ki jih ponuja večgeneracijski center (VGC), prispevajo k dvigu
kakovosti življenja tistih, ki so najbolj
izpostavljeni družbeni izključenosti.
Primarna naloga VGC je preprečevanje,

T:

05/38-41-505

odpravljanje oziroma obvladovanje socialnih stisk in
težav uporabnikov.
Raznolike in brezplačne dejavnosti, v katere se lahko
vključujejo starejši, nezaposleni, priseljenci, otroci in
mladi ter njihovi starši, se
odvijajo v občinah Bovec,
Kobarid in Tolmin.
VGC zagotavlja tudi splošno
in individualno informiranje o razpoložljivih storitvah
s področja preprečevanja,
obvladovanja ter odpravljanja socialnih stisk in težav.
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iz Evropskega socialnega sklada.

KAJ NUDIMO?

A1 – preživetvena raven

KAJ NUDIMO?

• Brezplačne tečaje na osnovnih
stopnjah od A1 do A2 za:
– zaposlene in brezposelne (60
ur);
– starejše (30 ur);
– prebivalce občin Bovec, Kobarid in Tolmin (40 ur);
– priseljence (od 60- do 180-urni
tečaji slovenskega jezika).

• Tečaje za posameznike in podjetja
Glede na potrebe in interes organiziramo 32-urne tečaje po meri
(npr. na višjih stopnjah, začetna
francoščina, španščina ipd.), v katere se lahko vključijo vsi.

Brezplačne tečaje sofinancirajo
različna ministrstva, evropski
skladi in posoške občine, zato so
pogoji vključitve določeni.

Za podjetja organiziramo tudi tečaje za interne skupine ali individualno učenje.

(Urša Čimžar)

rc.si
E: ursa.cimzar@p
INFORMACIJE
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Ena od temeljnih
sodobnem svetu.
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Cena tečaja: 169,99 evra (DDV je
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05/38-41-513 (Jana
Colja)
05/38-41-512 (Anja
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E: jana.skocir@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

• Brezplačne tečaje za posameznike:
– Osnove računalništva (60 ur);
– Tečaji uporabe Excela (60 ur);
– Kombinirani tematski tečaji računalništva: Word, Excel, videokonferenčna orodja … (60 ur);
– Tečaji digitalne fotografije (60 ur);
– Uporaba pametnega telefona in računalnika (od 30 do 60 ur);
– Urice pametnega telefona za slabovidne (enkrat mesečno).
• Tečaje za podjetja, ki jih po meri organiziramo glede na njihove potrebe in interese.
Mobilna računalniška učilnica nam omogoča, da lahko tečaje izvajamo
tudi na primernih lokacijah izven sedeža Posoškega razvojnega centra.
Brezplačne tečaje sofinancirajo različna ministrstva, evropski skladi in
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rancar),
taša Klobučar Št
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tricija Rejec)
05/38-41-506 (Pa

c.si
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E: natasa.ks@p

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE IN IZMENJAVO ZNANJ

B KOT BONTON

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

JEZIKI
RAČUNALNIŠTVO

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 namreč na vašem seznamu znajde še ena dodatna
dejavnost.

č kot
Pridružite se ve
600 učečim se.

KAJ NUDIMO?

• prostor za učenje in uporabo računalnika;
• interno knjižnico s tematskimi gradivi, dostop do spletnih virov in
spletnih gradiv ter drugih programov za samostojno učenje;
• svetovanje za znanje in mentorsko pomoč pri učenju;
• raznovrstne tematske učne dogodke, kot na primer:
– kje pa vas digitalni čevelj žuli,
– uporaba pametnega telefona za slabovidne,
– Angleška čajanka, urice italijanščine, ruščine …,
– urice slovenščine za družine priseljencev,
– bralne urice,
– dneve šivalne tehnike, aromaterapije …

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 prijavite samo, če veste, da boste izobraževanje res lahko obiskovali.
• Nam odgovorite na 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 kandidate, ki se zanimajo za tečaj
in bi z veseljem zapolnili prosto mesto, še posebej takrat, ko ni veliko
zamujenega.
Hvala, ker nas razumete in dobrodošli pod našo streho.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Prostor in dejavnosti si rezervirajte vnaprej.

T:

05/38-41-506

PROGRAMI ZA
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

SVETOVANJE
VREDNOTENJE
ZNANJ

Nova znanja
nove poti
Ponudba izobraževanj,
tečajev, delavnic in
drugih dejavnosti
za odrasle

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

(Patricija Rejec)

c.si

pr
E: patricija.rejec@

Občina Bovec

Središče za samostojno učenje sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin.

Nova znanja, nove poti. Zbrale: Patricija Rejec, Anja Colja, Jana Skočir. Uredila: Mateja Kutin.
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša. Fotografije: arhiv Posoškega razvojnega centra. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o. Izdal in založil: Posoški razvojni center. Naklada: 8.000 izvodov.
Tolmin, oktober 2020.

KAJ NUDIMO?

• informacije o možnostih uče- S konkretnimi in koristnimi nasnja (delavnice, tečaji, študijski veti boste prihranili čas za iskakrožki in druga izobraževanja); nje za vas ustreznega usposablja• informacije o štipendiranju;
nja, tečaja … Svetovalka vam
• brezplačno svetovanje za:
lahko pomaga tudi pri pripravi
– načrtovanje in razvoj kariere izobraževalnega načrta ali osebter osebno rast;
ne mape, s katero bodo vaša zna– oceno kognitivnih spretnos- nja in kompetence postale vidne.
ti (besedilne in matematične Ste seznanjeni z našo aktualno
spretnosti, spretnosti reševa- ponudbo tečajev in drugih izonja težav v tehnološko boga- braževanj? Da ne boste zamudili
tih okoljih) in nekognitivnih ključnih datumov, spremljajte
spretnosti (raba spretnosti, rubriko AKTUALNO na spletni
zdravje in osebna blaginja, strani www.prc-lu.si ali se narovedenjske kompetence, po- čite na naš e-informator.
klicni interesi in namere);
– vrednotenje ključnih kompetenc ipd.
06, 051-310-505
T: 05/38-41-5
(Patricija Rejec)

Občina Kobarid

I N P R I J AV E
INFORMACIJE

ve poti. Ključni
Nova znanja, no
izbira.
sta odločitev in

c.si

pr
E: patricija.rejec@
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin | T: 05/38-41-500
E: ljudskauniverza@prc.si | W: www.prc-lu.si
FB: Ljudska univerza Tolmin

INFORMACIJE

I N P R I J AV E

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

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE IN IZMENJAVO ZNANJ

B KOT BONTON

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

JEZIKI
RAČUNALNIŠTVO

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 namreč na vašem seznamu znajde še ena dodatna
dejavnost.

č kot
Pridružite se ve
600 učečim se.

KAJ NUDIMO?

• prostor za učenje in uporabo računalnika;
• interno knjižnico s tematskimi gradivi, dostop do spletnih virov in
spletnih gradiv ter drugih programov za samostojno učenje;
• svetovanje za znanje in mentorsko pomoč pri učenju;
• raznovrstne tematske učne dogodke, kot na primer:
– kje pa vas digitalni čevelj žuli,
– uporaba pametnega telefona za slabovidne,
– Angleška čajanka, urice italijanščine, ruščine …,
– urice slovenščine za družine priseljencev,
– bralne urice,
– dneve šivalne tehnike, aromaterapije …

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 prijavite samo, če veste, da boste izobraževanje res lahko obiskovali.
• Nam odgovorite na 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 kandidate, ki se zanimajo za tečaj
in bi z veseljem zapolnili prosto mesto, še posebej takrat, ko ni veliko
zamujenega.
Hvala, ker nas razumete in dobrodošli pod našo streho.
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ZNANOST IN ŠPORT

Prostor in dejavnosti si rezervirajte vnaprej.
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Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša. Fotografije: arhiv Posoškega razvojnega centra. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o. Izdal in založil: Posoški razvojni center. Naklada: 8.000 izvodov.
Tolmin, oktober 2020.
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nja, tečaja … Svetovalka vam
• brezplačno svetovanje za:
lahko pomaga tudi pri pripravi
– načrtovanje in razvoj kariere izobraževalnega načrta ali osebter osebno rast;
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Občina Kobarid
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INFORMACIJE

ve poti. Ključni
Nova znanja, no
izbira.
sta odločitev in
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INFORMACIJE

I N P R I J AV E

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

