CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA • www.cvzu-dolenjska.si
IMATE ČAS ZA UČENJE V MANJ OBIČAJNIH URAH?
ZA VAS JE PRAVI NASLOV spletni portal www.cvzu-dolenjska.si.
Na spletnem portalu www.cvzu-dolenjska.si
boste na enem mestu našli izobraževalno ponudbo in možnosti za učenje v jugovzhodni
regiji. Podrobno vam predstavljamo različne
oblike podpore vašemu učenju (Svetovalno
središče, Središča za samostojno učenje,
Borzo znanja …).
Spletno učenje na portalu vam ponuja najsodobnejše možnosti za učenje računalništva,
spoznavanja zdravilnih rastlin, napotkov za

organizacijo lastnega potovanja… Potrebujete dobro voljo, dostop do interneta, za
posamezna gradiva pa še geslo, ki ga dobite
pri nas (anita.jakse@ric-nm.si).
Na portalu boste našli različna gradiva, ki
jih boste lahko uporabljali brezplačno in
tudi natisnili.
Obiščite www.cvzu-dolenjska.si!
Pomagali in spodbujali vas bomo.

RAZMIŠLJATE O SVOJI PRIHODNOSTI? BI SE RADI ŠE KAJ NOVEGA NAUČILI?
Vabimo vas tudi v Središča za samostojno učenje in Svetovalno središče
Novo mesto.
KAJ VAM PONUJAMO?
V središčih za samostojno učenje in na
točkah za samostojno učenje v knjižnicah
vam omogočamo:
- brezplačno učenje v opremljenem
prostoru s sodobno učno tehnologijo,
dostopom do interneta, možnostjo
tiskanja gradiv, itd.;
- multimedijska gradiva za učenje jezikov, računalništva itd.;
- različna tiskana gradiva, priročnike,
slovarje kot podporo za vaše učenje;
- strokovno pomoč informatorja, svetovalca in mentorja.

KJE SE LAHKO UČITE?
V središčih za samostojno učenje v Novem
mestu (RIC Novo mesto), v Črnomlju (ZIK
Črnomelj) in Kočevju (LU Kočevje), lahko pa
obiščete tudi točke za samostojno učenje
(Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Ljudska
knjižnica Metlika, Knjižnica Mirana Jarca
Novo mesto - enota Škocjan in občina Žužemberk). Če želite točko tudi v svojem kraju,
nam pišite (meta.gaspersic@ric-nm.si).

BI RADI PRIDOBILI NOVO ZNANJE, PA SE NE MORETE ODLOČITI, KATERO?
NIMATE ČASA ZA ISKANJE INFORMACIJ?
Pridite v Svetovalno središče Novo mesto (v
RIC Novo mesto). Informirali vas bomo o različnih možnostih, vam predstavili programe in
šole, vam svetovali pri izbiri tečajev in delavnic
za prosti čas, osebno rast ali poklicne potrebe, vam pomagali pri premagovanju učnih
težav, iskanju službe …
Lahko nas tudi pokličete (RIC Novo mesto
- 07 393 45 52, 031 701 191, Ljudska univerza Kočevje – 01 893 82 72) ali nam pišete
na naslov svetovalno.sredisce@ric-nm.si.
KJE NAS NAJDETE?
- v Novem mestu: v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto (vsak dan
dopoldne in vsako sredo do 18. ure),
- v Žužemberku: v prostorih Občine
Žužemberk (vsako sredo od 13. do 16.
ure),
- v Trebnjem: v prostorih Knjižnice Pavla
Golie Trebnje (vsak ponedeljek od 14.

do 17. ure),
- v Metliki: v prostorih Ljudske knjižnice
Metlika (vsak prvi in tretji torek v mesecu
od 9. do 12. ure),
- v Kočevju: v prostorih Ljudske univerze
Kočevje (vsak ponedeljek od 15. do 18.
ure).
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. Vse dejavnosti
Centra vseživljenjskega učenja so brezplačne
in dostopne vsem prebivalcem Dolenjske in
Bele krajine, ki želijo pridobiti nova znanja.
Pripravljamo tudi različne delavnice. V tem
času je še posebej zanimiva ponudba v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2008.

VABIMO VAS, DA OBIŠČETE BREZPLAČNE DELAVNICE
(več informacij www.cvzu-dolenjska.si)
ČRNOMELJ:
Četrtek, 12.6., ob 16. uri – Združeni v različSreda, 4.6., ob 11. uri v prostorih ZIKa: nosti: S plesnimi koraki v svet salse in swinga,
Predstavitev gradiv za učenje slovenščine Potopisno predavanje - Jemenska pravljica,
tujcem
Spoznavajmo Albanijo skozi ples in hrano,
Petek, 6.6., ob 17. uri v prostorih Knjižnice Razstava ročno izdelanih prtov in prtičkov,
Črnomelj: Predstavitev študija na daljavo Degustacija in prodajna razstava dobrot
- Doba in spletnega učenja računalništva
naših babic, Sladkosti čebel - degustacija in
Sreda, 18.6., ob 11. uri v prostorih ZIKa: prodajna razstava, Etnološke jedi Dolenjske
delavnica za tujce Predstavimo se v slo- in Bele krajine (degustacija in prodajna razvenščini
stava), Informativni dan Dobe Maribor
Sobota, 21.6., ob 10. uri v osnovni šoli Četrtek, 19.6., ob 18. uri: Naravne oblike
Milke Šobar Nataše: Dan uzbekistanske sproščanja in zdravljenja
kuhinje in ob 17.uri na jurjevanju predstavitev študijskega krožka Belokranjske jedi v Na Ekonomski šoli, Višji strokovni šoli:
zadnjem stoletju
Ponedeljek, 2.6., ob 16. uri: Poslovni bonton v različnih kulturah (predstavitev mednaKOČEVJE:
rodnega projekta Comenius-InterCom)
Ponedeljek, 2. 6., med 14. in 17. uro v
prostorih LU Kočevje: Izobraževanje odraslih V prostorih ŠENT-a:
od Velikih Lašč do Osilnice (predstavitev sve- Torek, 17.6., ob 10. uri: pogovorna delavnitovalne dejavnosti, samostojnega učenja in ca Vseživljenjsko učenje in vpliv na duševno
e-učenja na portalu CVŽU Dolenjska)
zdravje v zrelih letih
NOVO MESTO:
Na Kmetijski šoli Grm:
Petek, 30.5., ob 8. uri: delavnica Francoska
kuhinja (priprava tipičnih jedi)
Petek, 6.6., ob 8. uri: delavnica Spoznajmo
značilnosti nemške kuhinje (priprava tipičnih
jedi)
Torek, 10.6., ob 8. uri: celodnevna prireditev Bogastvo gozdov - od legend do
naravne in kulturne dediščine (ogledi in
predstavitve)
Petek, 13.6., ob 8. uri: Spoznajmo avstrijsko
kuhinjo (priprava tipičnih jedi)
V RIC Novo mesto na Ljubljanski
cesti 28:
Petek, 30.5., ob 17. uri: Klepet s Francozi
ob degustaciji in glasbi
Četrtek, 5.6., ob 16. uri: Nemško popoldne – delavnice: Zgodovina in ohranjanje
kulturne dediščine Kočevarjev, Popotnik
Primož Trubar, Delavnica: Kako se znajdem
v mestu in predstavitev mesta Meinheim in
degustacija slaščic, Didgeridoo – predstavitev edinstvenega inštrumenta z velikimi
terapevtskimi učinki, Pomagajmo otroku pri
učenju in načrtovanju časa
Ponedeljek, 9.6., ob 18. uri: Turistična stojnica in degustacija “bršljinčkov” in potopisno
predavanje Indija
Torek, 10.6., ob 16. uri: Medsebojna
komunikacija in konflikti
Sreda, 11.6., ob 18. uri: Vedska astrologija
(Džjotiš)

ŠENTJERNEJ:
Torek, 3.6., ob 10. uri v prostorih osnovne
šole: Kako napišemo Europass življenjepis
ŽUŽEMBERK:
Sreda, 4.6., ob 15. uri v sejni sobi občine:
Kako napišemo Europass življenjepis
ŠMARJEŠKE TOPLICE:
Petek, 30.5., ob 9. uri v prostorih kulturnega
doma: Predstavitev Centra vseživljenjskega
učenja Dolenjska in merjenje krvnega
tlaka z RK
Torek, 10.6., ob 20. uri na e-točki v gostilni
Cviček: Vseživljenjsko učenje na portalu
CVŽU Dolenjska
BELA CERKEV:
Ponedeljek, 9.6., ob 20. uri v prostorih
prosvetnega doma: Vseživljenjsko učenje
na portalu CVŽU Dolenjska
TREBNJE:
Ponedeljek, 2.6., ob 15. uri v Knjižnici Pavla Golie Trebnje: Kako napišemo Europass
življenjepis
Četrtek, 5.6., ob 17. uri v Knjižnici Pavla
Golie Trebnje: Predstavitev študija na daljavo
- Doba in spletnega učenja računalništva
Projekt Center vseživljenjskega učenja Dolenjska delno financirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport.

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.

