Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje

PREDSTAVITEV TOČK VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje v okviru projekta Center
vseživljenjskega učenja Dolenjska izvaja Točke vseživljenjskega
učenja, ki se odvijajo na različnih lokacijah; v Trebnjem, na Mirni,
Šentrupertu, Mokronogu in Šentlovrencu. Ob pomanjkanju časa nam
veliko pomeni dejstvo, da lahko svoje interese in želje uresničujemo
blizu našega doma. Osnovni namen delovanja točk je vključevanje
odraslih v različne oblike neformalnega učenja in celostno gledano
vzpodbujanje kulture vseživljenjskega učenja.
Aktivnosti na Točkah so namenjene vsem posameznikom, društvom,
organiziranim skupinam, ki lahko predlagajo vsebine učenja na
točkah, ves čas pa je na točki prisotna tudi mentorica, ki ljudi
informira o možnostih učenja in prednostih, ki jih le-to prinaša ter
jim na ta način svetuje. Točke ponujajo brezplačno učenje
računalništva, uporabe interneta in elektronske pošte ter brezplačna
predavanja in delavnice s tematiko kot so rekreacija, nordijska hoja,
zdravilna zelišča, uporabna vrednost medu, teme s področja varčne
rabe energije in ekologije, potopisna, geološka, zgodovinska,
arheološka, kulturna predavanja ter likovno ustvarjalne delavnice.
Na Točkah se lahko vsi udeleženci brezplačno učite osnov
računalništva – Worda, Excela, Power Pointa , Acessa, interneta in
elektronske pošte v spletni učilnici.
Ideje za posamezne vsebine delavnic, interes za individualno učenje
računalništva ter svetovanje glede izobraževalnih dejavnosti lahko
sporočite ter se najavite oziroma prijavite kontaktni osebi, Kristini
Jerič na tel. 07 34 82 108, 041 567 772 ali elektronski naslov
lu@ciktrebnje.si
V spodnjem urniku si lahko ogledate delovanje Točk vseživljenjskega
učenja po posameznih terminsko in časovno opredeljenih lokacijah.

Urnik delovanja točk:
Dom starejših
občanov Trebnje
vsak 1. torek v
mesecu
od 11. do 16. ure
in 3. torek v
mesecu
od 8. do 13. ure

Krajevna
knjižnica Mirna:
(Knjižnica Pavla
Golie Trebnje)
vsak 2. torek v
mesecu
od 12. do 17. ure

Krajevna
knjižnica
Mokronog:
(Knjižnica Pavla
Golie Trebnje)
vsak 2. ponedeljek
v mesecu
od 11. do 16. ure

Galerija likovnih
samorastnikov
Trebnje –
vsak 4. torek v
mesecu
od 13. do 18. ure

Krajevna
knjižnica
Šentrupert:
Knjižnica Pavla
Golie Trebnje –
vsak 1. ponedeljek
v mesecu
od 11. do 16. ure

Kulturni dom
Šentlovrenc –
vsako 1. in 3.
sredo v mesecu
od 13. do 18. ure

Vabljeni k udeležbi ter skupnemu ustvarjanju in
učenju!

Pripravila: Kristina Jerič

