TOČKE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

URNIK TOČK CIK-a TREBNJE

Kaj so točke za vseživljenjsko učenje?
V naglici današnjega časa je veliko vredno, če lahko svoje interese uresničujemo kar se da blizu doma. S tem namenom je RIC Novo mesto skupaj s partnerji CIK Trebnje, ZIK Črnomelj in Ljudsko univerzo Kočevje v okviru projekta
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska odprl 21 Točk vseživljenjskega učenja. Točke brezplačno ponujajo predavanja, delavnice, predstavitve različnih
vsebin. Vsakič pa je ves čas na točki prisotna tudi mentorica.

•

Kje se nahajajo?
Kje in kdaj bo točka odprta v vašem kraju, poiščite v urnikih posameznih
organizacij. Pri kontaktni osebi dobite program aktivnosti. Prijave zbiramo do
zapolnitve prostih mest.
Kaj ponujamo na točkah?
Ob pomoči mentorja se lahko učite osnov računalništva in tujih jezikov, se
udeležite raznih predavanj in delavnic, npr. delavnice nordijske hoje, delavnice joge, predstavitve in delavnice različnih oblik samopomoči, svojo kreativnost pa lahko preizkusite na ustvarjalnih delavnicah. Na točkah se lahko v živo
ali pa v spletni učilnici učite Worda, Excela, PowerPointa, Accessa ter uporabe
interneta in elektronske pošte. Ne bomo pozabili tudi na področja, kot so
uspešno komuniciranje, preventivne zdravstvene vsebine ter spodbujanje
rekreacije, na osebnostno rast, zdravo prehrano, zdravilna zelišča …
Koliko stane?
Vse to vam ponujamo brezplačno.
Kje dobite informacije o dogodkih na točkah?
Vsi dogodki in urniki bodo objavljeni na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si.
Trenutni urniki so aktualni do 31.12.2008.
Prijazno vabljeni vsi posamezniki, društva in organizirane skupine, da tudi
sami predlagate vsebine učenja na točkah. Obrnite se na kontaktno osebo
za posamezno točko (navedeno v urnikih) ter ji predlagajte vsebine, ki vas
zanimajo.

URNIK TOČK LJUDSKE UNIVERZE KOČEVJE
Točke delujejo dvakrat mesečno od 14.00 do 19. ure v:
• Knjižnici Miklova hiša Ribnica ob torkih;
• Knjižnici Sodražica ob sredah;
• Knjižnici Loški Potok ob sredah;
• Osnovni šoli Fara ob četrtkih;
• Podružnični Osnovni šoli Ob Rinži Kočevska Reka ob četrtkih.
V mesecu oktobru se lahko na teh točkah udeležite predavanja z demonstracijo
priprave jedi Spoznajmo svet buč, v novembru bo na sporedu potopisno predavanje Spomini iz Madagaskarja, predavanje Zdravilne rastline ter delavnica
Aktualne bolezni in škodljivci v sadnem vrtu. V decembru pa se boste lahko
udeležili ustvarjalne delavnice Izdelajmo unikatna novoletna darila.
Kontaktna oseba: Milena Petek, 07 893 82 72, milena.petek@lu-kocevje.si

•
•
•

Dom starejših občanov Trebnje:
vsak 1. torek v mesecu od 11. do 16. ure in 3. torek v mesecu od 8. do 13. ure;
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Krajevna knjižnica Mirna:
vsak 2. in 4. torek v mesecu od 12. do 17. ure;
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Krajevna knjižnica Šentrupert:
vsak 1. ponedeljek v mesecu od 11. do 16. ure;
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Krajevna knjižnica Mokronog:
vsak 2. ponedeljek v mesecu od 11. do 16. ure;

Kontaktna oseba: Kristina Jerič, 07 34 82 104, 041 567 772, lu@ciktrebnje.si

URNIK TOČK
RIC-a NOVO MESTO
Kraj

Lokacija
Dan
RIC Novo mesto
3. in 4. četrtek
Novo mesto Dom starejših občanov
2. in 4. petek
Zapori Novo mesto
2. in 4. ponedeljek
Metlika
Ljudska knjižnica Metlika
1. in 3. torek
Žužemberk Občina Žužemberk
2. in 4. sreda
Društvo upokojencev Šentjernej;
Šentjernej
1. in 3. petek
Kulturni center Primoža Trubarja
Škocjan
Društvo upokojencev Škocjan
1. in 2. četrtek
Karlovška spominska soba,
Šmarjeta
1. in 3. sreda
Gostilna Cviček, Šmarjeta
Dolenjske Društvo upokojencev
1. in 3. ponedeljek
Toplice
Dolenjske Toplice
Mobilna točka: čas in lokacija po dogovoru z vami

Ura
8.00 -13.00
8.00 -13.00
7.45 -12.45
9.00 -14.00
13.00 -18.00
9.00 -14.00
9.30 - 14.30
14.00-19.00
8.00-13.00

Kontaktna oseba: Anita Jakše, 07/393 45 53, anita.jakse@ric-nm.si
Predvidene aktivnosti na Točkah, za katere zbiramo prijave:
Metlika: Delavnice joge (prijave zbiramo do 30.10.2008).
Šmarjeta: Ustvarjalne delavnice Izdelava nakita; Servietna tehnika; Izdelava sveč
(prijave zbiramo do 5.11.2008).
RIC Novo mesto: Ustvarjalna delavnica »Vilinski simboli«: izdelava nakita, ...
(prijave zbiramo do 13.11.2008).
Na vseh lokacijah: Učenje računalništva: Word, Excel, Internet, PowerPoint.

URNIK TOČK ZIK-a ČRNOMELJ
Adlešiči: 1. in 3. torek od 16. do 21. ure, v prostorih KP Kolpa;
Metlika: 2. in 4. ponedeljek od 14. do 19. ure v prostorih OŠ Metlika;
Semič: 2. in 4. petek v oktobru v Krajevni knjižnici Semič, od 14. novembra naprej
v prostorih Kulturnega centra Semič.
Kontaktna oseba: Nada Babič Ivaniš, ZIK Črnomelj, 07 30 61 383, 031 377 061,
nada.babic@zik-crnomelj.si

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, Novo mesto
www.ric-nm.si • ric@ric-nm.si • Telefon: 07/393 45 50 in 041 686 721 • Delovni čas: vsak delovnik, med 8. in 18. uro.

Operacijo delno financira 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, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

