NAPOVEDNIK
MAREC - 2021

18. ob 16:30

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
Ste starejši od 45 let in bi radi spoznali spletna orodja za učinkovito delo in učenje na daljavo? Vabljeni, da se nam
pridružite in se srečate z google orodji, se naučite urejati podatke, obdelati fotograﬁje in še mnogo več. Tečaj bo vodil
g. Sandi Bobek. Brezplačno. Prijava in info na: lu-postojna@zavod-znanje.si 05 721 12 82

29. ob 17:00

ZAČETNI
TEČAJ ŠIVANJA IN KROJENJA
Tečaj je primeren za začetnike, torej tiste, ki še nikoli niso šivali s šivalnim strojem, pa tudi za tiste, ki imajo že nekaj

izkušenj s šivanjem in bi svoje znanje radi nadgradili s krojenjem, prilagajanjem krojev svoji postavi, spoznali pravi
vrstni red postopkov šivanja... Tečajniki bodo tekom programa osvojili veliko šiviljskih in krojaških veščin ter pridobili
dovolj prakse, da bodo lahko samostojno šivali tudi doma, obenem pa domov odnesli do dve oblačili, ki so jih na
tečaju sami zašili. Tečaj bo vodila Mateja Premrl, uni. dipl. inž. obl. tekstilij in oblačil
120€, 24 ur (8 srečanj). Obvezne prijave na lu-postojna@zavod-znanje.si ali 05 721 12 80

VSAK DELAVNIK med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00

SVETOVALNO
SREDIŠČE POSTOJNA
Se je v korona časih vaša kariera zamajala ali ste ugotovili, da potrebujete nekatera nova znanja, veščine in spretnosti?
Kaj točno morate storiti, da bo vaša zaposljivost bolj prilagojena sodobnim časom? Na vaša vprašanja vam v
svetovalnem središču pomagamo ugotoviti brezplačno in zanesljivo. Brezplačno. Info in prijava na:
erika.svara@zavod-znanje.si ali 05/721 12 87

VSAK DELAVNIK med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00

SREDIŠČE
ZA SAMOSTOJNO UČENJE POSTOJNA
Se pripravljate na izpit iz slovenščine za tujce? Potrebujete dodatno znanje za uporabo
spletnih aplikacij ali pomoč pri uporabi pametnega telefona? Potrebujete pomoč pri
učenju za različne šolske predmete? Vabljeni v naše središče. Brezplačno. Predhodna
najava na ana.sabec@zavod-znanje.si ali 05 721 12 84

AKTUALNA NAPOVED DOGODKOV JE NA FB PROFILU

VGC
TOČKA MOČI
V večgeneracijskem centru, preko različnih delavnic, predavanj in aktivnosti,

stremimo k temu, da je vaš vsakdan bolj prijeten in kakovosten. Vsebinsko
zanimive dogodke trenutno prirejamo še na daljavo, preko online delavnic.
Spremljajte naše dogodke na našem Facebook proﬁlu in v Prepihu in se nam
pridružite. tocka.moci@zavod-znanje.si, 041 397 114

AKTUALNA NAPOVED DOGODKOV JE NA FB PROFILU

PUM-O
»Si star/a med 15. in 26. let? Potrebuješ pomoč, motivacijo in spodbudo da

končaš šolo, najdeš zaposlitev, svojo pot? Ali varen kraj kjer boš premislil kako
naprej? Tukaj smo zate! Izvajamo zanimive delavnice, ustvarjamo, se skupaj
učimo… Za več informacij nas pokliči na: 031 360 977 ali nam piši na
pum-o@zavod-znanje.si«
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