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Predstavitev rezultatov projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska v letu 2009
RIC Novo mesto je kot eden najvidnejših izvajalcev izobraževanja odraslih v letu 2009 izvajal številne projekte, ki so
sofinancirani iz sredstev EU, predvsem Evropskega socialnega sklada. Največji projekt, Center vseživljenjskega učenja
Dolenjska, ki ga izvajamo skupaj s partnerji, je namenjen spodbujanju vključevanja prebivalcev regije v vseživljenjsko učenje.
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja
in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju. V
projektu izvajamo dejavnosti: Svetovalno središče Novo mesto, Točke za vseživljenjsko učenje, Validacija neformalno
pridobljenih znanj, Mobilna svetovalna služba za Rome, Vodeno kombinirano učenje računalništva v spletni učilnici in
samoevalvacija kakovosti v ISIO. Projekt poteka od leta 2008 do 2013. Vse aktivnosti v projektu so dostopne vsem občanom
in so brezplačne, saj so sofinancirane s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskih socialnih skladov.
Več informacij o projektu je dosegljivih na portalu projekta www.cvzu-dolenjska.si/.
Partnerji projekta:
- Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
- Ljudska univerza Kočevje,
- LokalPatriot - Multimedijski center Dolenjske,
- Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Za nami je uspešno izvajanje projekta v letu 2009, saj je:
 dejavnosti na 23 točkah vseživljenjskega učenja v regiji obiskalo 7294 ljudi: udeležili so se različnih zdravstvenih
preventivnih delavnic, delavnic za osebni in profesionalni razvoj, ustvarjalnic, individualnega učenja
računalništva…
 v svetovalnem središču je poiskalo informacije, nasvet ali pomoč 1638 ljudi; analiza vzorca anketnih vprašalnikov
je pokazala, da je večina teh z našimi storitvami zadovoljna, mnogi so se s pomočjo svetovalk vključili v različne
izobraževalne programe;
 v spletni učilnici na portalu projekta je izboljšalo svoje računalniško znanje 169 odraslih, ki so predelali 742 učnih
gradiv in se skupno učili 2193 ur,
 portal projekta je obiskalo kar 9,9% odraslih prebivalcev regije;
 bilo v svetovanje na delovnem mestu vključenih 185 zaposlenih, uspešno pa je bil izveden tudi mini projekt
svetovanja v podjetju MKI iz Novega mesta;
 mobilna svetovalna služba za Rome v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Novo mesto privabila v pogovor o
izobraževanju in zaposlovanju kar 95 odraslih Romov, večinoma iz naselja Brezje,
 strateški svet Svetovalnega središča pa je na današnji seji potrdil poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za
leti 2008 in 2009 in letni delovni načrt za leto 2010 ter ključne dokumente na področju zagotavljanja kakovosti v
dejavnosti informiranja in svetovanja…

Kontaktna oseba: Marjeta Gašperšič, Razvojno izobraževalni center, Ljubljanska 28, 8000 Novo mesto,
07 393 45 50, 041 555 870, meta.gaspersic@ric-nm.si.
»Operacijo delo 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 učink ovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Člani strateškega sveta
Svetovalnega središča so na
današnji seji potrdili Izjavo o
kakovosti in Letni delovni načrt
Svetovalnega središča Novo
mesto.

Učenje na točki vseživljenjskega
učenja v RIC Novo mesto.

Tudi za nordijsko hojo je veliko
zanimanja.

Točke vseživljenjskega učenja
delujejo tudi v nekaterih
domovih starejših občanov v
regiji.

