SVETOVALNO SREDIŠČE
NOVO MESTO in DNEVI
SVETOVALNIH SREDIŠČ
Svetovanje in informiranje v izobraževanju odraslih
V Sloveniji pod okriljem Andragoškega centra Slovenije deluje v izobraževanju odraslih
14 svetovalnih središč (http://isio.acs.si).
Svetovalna središča in partnerji spodbujamo odrasle k vključevanju v programe vseživljenjskega učenja. Tudi letos bomo izdali
časopis INFO ISIO, v katerem objavljamo
aktualne prispevke s področja izobraževanja. Dobite ga v Središču ali ga preberete na
portalu www.cvzu-dolenjska.si.
V svetovalnih središčih dobite odgovore
na vsa vprašanja o vseživljenjskem učenju. Brezplačno svetujemo pri izbiri in iskanju ustreznih programov in organizacij
izobraževanja (imamo razpise, zloženke,
informacije o izobraževalni ponudbi), pomagamo pri učenju in z vami načrtujemo
vašo osebno in poklicno kariero.

1.POMOČ PRI VPISU V PROGRAME
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Svetovalno središče Novo mesto obvešča,
da je izšel razpis za vpis odraslih v šolskem
letu 2010/2011. V njem so razpisana prosta
vpisna mesta za odrasle v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
tehniškega oz. strokovnega izobraževanja,
gimnazijskih programih, poklicnih tečajih,
programih izpopolnjevanja in usposabljanja, programih preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, osnovni
šoli za odrasle in v drugih javnoveljavnih
programih za odrasle. Razpis lahko dobite v
Svetovalnem središču Novo mesto, ki lahko
vsem, ki razmišljate o šolanju, ponudi dodatne informacije in strokovno svetovanje.

2.POMOČ PRI VPISU NA ŠTUDIJ
V Svetovalnem središču vam lahko pomagamo z razpisom, zloženkami o programih,
pri izpolnjevanju vpisnih obrazcev ter z informacijami o vpisu, vpisnih rokih in pogojih vpisa.

3.POMOČ PRI PRIJAVI NA USPOSABLJANJE V TUJINI
Povsod po Evropi ter v državah članicah
Efte potekajo usposabljanja, na katera se
lahko prijavijo vsi, ki so starejši od 18 let in
niso vključeni v redno izobraževanje. Grundtvig delavnice, kot se imenujejo, financira
pa jih Evropska unija, trajajo od 5 do 10 dni.
Udeležba, namestitev s hrano, pot in zavarovanje udeleženca so brezplačni. Delavnice
– več kot 100 jih je – so opisane v katalogu,
in sicer na teme, kot so vizualna umetnost,
glasbena kreativnost, matematika, znanost
in ostale teme, ki niso preveč odvisne od
znanja tujih jezikov, ter razprave o vprašanjih, ki so v skupnem evropskem interesu in
so namenjene spodbujanju večjega zanimanja za evropske zadeve pri odraslih, aktivno
državljanstvo in medkulturni dialog.
V juliju je izšel nov katalog Grundtvig delavnic za leto 2010/11, ki je objavljen tudi
na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si. V
Svetovalnem središču pomagamo tudi pri
prijavi za izbrano delavnico.

4. BREZPLAČNO UČENJE RAČUNALNIŠTVA
Izbirate lahko med programi WORD,
ACCESS, POWERPOINT, EXCEL in INTERNET.
Učenje poteka v spletni učilnici, pri morebitnih težavah pa vam priskoči na pomoč
mentor.
OSEBNO SVETOVANJE V RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNEM CENTRU NOVO MESTO:
PON: 8.00–12.00, SRE: 10.00–18.00, ČET: 8.00–
12.00, PET: 8.00–12.00
Lahko nas obiščete tudi v teh krajih:
TREBNJE (v prostorih knjižnice Pavla Golie
Trebnje): ponedeljek od 13.00 do 16.00
ŽUŽEMBERK (v prostorih občine): vsako sredo
od 13.00 do 16.00
METLIKA (v Ljudski knjižnici Metlika): vsak 1. in
3. torek v mesecu od 9.00 do 12.00
ŠENTJERNEJ (v prostorih Kulturnega centra
Primoža Trubarja): vsak 1. in 3. petek od 12.00
do 15.00
KOČEVJE (v prostorih Ljudske univerze
Kočevje): ponedeljek od 14.00 do 18.00
(tel.: 01 89 38 272)
RIBNICA (v prostorih knjižnice Miklova hiša):
vsak petek od 11.00 do 15.00 (tel. 01 89 38 272)
MOBILNA TOČKA: čas in lokacija po dogovoru
z organizacijo ali stranko

Dnevi svetovalnih središč 2010
Prijazno vabljeni:

Po nova znanja v Evropo: predstavitev
Grundtvig delavnic (brezplačno usposabljanje v tujini), svetovalka iz Svetovalnega
središča in Ida Škerlj, udeleženka Grundtvig
delavnice Joy of creating - Old craftsmanship workshops:
• 22. 9. 2010 ob 17.00 na RIC-u v Novem
mestu
Svetovalni kotiček: Kam in kako (poklicno testiranje - kateri poklic bi bil primeren zame):
• 17. 9. 2010 ob 13.00, Kulturni center
Primoža Trubarja Šentjernej
• 20. 9. 2010 ob 14.00, Knjižnica Pavla
Golie Trebnje
• 20. 9. 2010 ob 16.00, nakupovalno središče Tuš Kočevje
• 21. 9. 2010 ob 10.00, Ljudska knjižnica
Metlika
• 22. 9. 2010 ob 14.00, Občina Žužemberk
• 23. 9. 2010, individualno od 8.00 do
16.00 na RIC-u v Novem mestu
• 24. 9. 2010, od 11.00 do 15.00 v knjižnici Miklova hiša Ribnica
Več znam, več veljam (predstavitev

brezplačnega spletnega učenja računalništva):
• 23. 9. 2010, individualno od 8.00 do
16.00 na RIC-u Novo mesto

Ustvarjalna delavnica izdelovanje
nakita v sodelovanju z Borzo znanja in

predstavitev možnosti izobraževanja v regiji, poklicno testiranje Kam in kako,
učni kotiček (kakšen učni tip sem):
• 17. 9. 2010 ob 16.00 v nakupovalnem
središču Planet Tuš Novo mesto

SVETOVALNI TELEFON:
07 393 45 52, 031 701 191
SPLETNA STRAN:
www.cvzu-dolenjska.si
E-SVETOVANJE:
svetovalno.sredisce@ric-nm.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.«

