Center vse¾ivljenjskega uèenja Dolenjska
TOÈKE VSE®IVLJENJSKEGA UÈENJA à BREZPLAÈNE DELAVNICE TUDI V VA©EM KRAJU
V naglici dana¹njega èasa je veliko vredno,
èe lahko svoje interese uresnièujemo kar
se da blizu doma.
Toèke brezplaèno ponujajo predavanja,
delavnice in predstavitve razliènih vsebin.
Ob pomoèi mentorja se lahko uèite osnov
raèunalni¹tva in tujih jezikov, se udele¾ite
raznih predavanj in delavnic (delavnice
nordijske hoje, delavnice joge, predstavitve
in delavnice razliènih oblik samopomoèi
É), svojo kreativnost pa lahko preizkusite
na ustvarjalnih delavnicah. Ne bomo

pozabili tudi na podroèja kot so uspe¹no
komuniciranje, preventivne zdravstvene

vsebine ter spodbujanje rekreacije, na
osebnostno rast, zdravo prehrano,
zdravilna zeli¹èa É Vse to vam ponujamo
brezplaèno. Toèke se nahajajo v Metliki,
Novem mestu, ©entjerneju, ®u¾emberku,
Semièu, Trebnjem, Adle¹ièih, Dolenjskih
Toplicah, Mirni, Mokronogu, Koèevju,
Ribnici, Sodra¾ici, Lo¹kem Potoku,
Koèevski Reki, Fari, ©entlovrencu,
©entrupertu in ©marjeti.
Prijazno vabljeni vsi posamezniki, dru¹tva
in organizirane skupine, da tudi sami
predlagate vsebine, ki vas zanimajo.

Kdo izvaja dejavnost toèk?
-Razvojno izobra¾evalni center Novo mesto:
Anita Jak¹e, anita.jakse@ric-nm.si, 07/393 45 55, 041 686 721

-Center za izobra¾evanje in kulturo Trebnje:
Tadeja ©tublar, lu@ciktrebnje.si, 07/34 82 104, 041 567 772.

-Ljudska univerza Koèevje:
Milena Petek, milena.petek@lu-kocevje.si, 01/898 82 72.

-Zavod za izobra¾evanje in kulturo Èrnomelj:
Nada Babiè Ivani¹, info@zik-crnomelj.si, 07/30 61 390, 040 677 555

SVETOVALNO SREDI©ÈE NOVO MESTO
Potrebujete veè informacij o izobra¾evalnih
programih in vpisnih pogojih? Ste pri uèenju
naleteli na te¾ave in potrebujete pomoè?
Si ¾elite pomoè pri iskanju zaposlitve?
Oglasite se v Svetovalnem sredi¹èu, kjer
ponujamo informacije o vseh izobra¾evalnih
programih v lokalnem okolju. Svetovalke
brezplaèno pomagajo vsem odraslim, ki
imate kakr¹nakoli vpra¹anja s podroèja
izobra¾evanja in zaposlovanja ter bi se ¾eleli
o njih s kom pogovoriti. Oglasite se lahko
vsi, ki razmi¹ljate o vkljuèitvi v ¹olo ali teèaj,
potrebujete pomoè pri uèenju, informacije
o financiranju izobra¾evanja ali informacije
o opravljanju razliènih izpitov.
V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje
ponujamo tudi zaposlitveni kotièek, kjer
pomagamo pri pisanju vlog za zaposlitev,
pri pripravi na razgovor pri delodajalcu in z
ostalimi informacijami o iskanju zaposlitve.
Kje in kako do nas?
Najdete nas v RIC-u v Novem mestu,

®u¾emberku, Trebnjem, ©entjerneju, Ribnici,
Koèevju in Metliki.
Svetovalni telefon:
07 393 45 52 ali 031 701 191
Lahko nam pi¹ete tudi po elektronski po¹ti:
svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Stranka Svetovalnega sredi¹èa
je o Svetovalnem sredi¹èu povedala:

Vabimo na delavnice, ki potekajo v okviru
dnevov svetovalnih sredi¹è in bodo v
prostorih RIC-a:
-Priprava na izpit
(10. 9. 2009, 16.00 - 18.00).
-Uèinkovite tehnike branja in zapisovanja
(16. 9. 2009, 16.00 à 18.00).
-Komunikacija
(17. 9. 2009, 16.00 à 18.00;
delavnica bo izvedena v sklopu Toèke
vse¾ivljenjskega uèenja).
-Naèrtovanje èasa
(18. 9. 2009, 8.20 à 11.30).
Za podrobnej¹e informacije in prijave
poklièite na tel.: 07 393 45 52.

Pred letom dni sem v BTC-ju sreèala
prijateljico, ki mi je povedala, da ima RIC
stojnico z zanimivo ponudbo za nas, ki smo
doma. Nasmejala sem se in zamahnila z roko,
da je to nemogoèe. Par korakov naprej me je
nasmejano dekle povabilo naslednji èetrtek
v prostore RIC-a. Seveda sem si ¾e dolgo
¾elela nazaj v delovno razmerje oz. se ¹e kaj
nauèiti in dati od sebe. Preprièana sem, da
èe ne bi bilo toplega sprejema in nenehne
spodbude, bi ostala doma. Najveèja neznanka
zame so bili raèunalniki. Tudi pri teh prvih
korakih sta mi svetovalki v zaposlitvenem
kotièku pomagali in mi je ¹lo potem la¾je.
Prve pro¹nje, kako oblikovati ¾ivljenjepis,
poiskati oglas, vse to je bilo naenkrat la¾je.
Izbolj¹ala sem samozavest in dobila potrditev,
da zmorem. Neprièakovano je pri¹la slu¾ba,
ki mi je pisana na ko¾o. Z veseljem grem na
delo in ¹e vedno pomislim na dekleta v
kotièkuÇ in jih kdaj poklièem.Ç

se lahko nauèite upravljati in uporabljati
raèunalnik za najrazliènej¹e potrebe. Izbirate
lahko med programi WORD, ACCESS,
POWERPOINT, EXCEL in INTERNET.
Prijave na tel. ¹t: 07/393-45-50,
Gregor Sepaher.

Veè informacij najdete na www.cvzudolenjska.si. Na portalu so med drugim
objavljeni tudi aktualni dogodki na Toèkah
vse¾ivljenjskega uèenja, urnik Svetovalnega
sredi¹èa Novo mesto in prijavnica za uèenje
raèunalni¹tva.

Brezplaèno uèenje raèunalni¹tva
V sklopu projekta izvajamo tudi spletno
uèenje raèunalni¹tva preko interneta. Za
vkljuèitev v uèenje je potreben raèunalnik
z dostopom do interneta, nekaj èasa in
predvsem ¾elja po novih znanjih. Preko
spleta in s pomoèjo strokovnega vodenja
www.ric-nm.si

¥

Razvojno izobra¾evalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, Novo mesto
ric@ric-nm.si
Telefon: 07/393 45 50 in 041 686 721
Delovni èas: vsak delovnik, med 8. in 18. uro.

¥

¥

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za ¹olstvo in ¹port. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja èlove¹kih virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj èlove¹kih virov in vse¾ivljenjskega uèenja; prednostne usmeritve: izbolj¹anje kakovosti in uèinkovitosti sistemov izobra¾evanja in usposabljanja.Ç

