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Sporočilo za javnost 
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO! 
 

Razvoj spletnega učenja za spodbujanje novih znanj 
 
Novo mesto, 1. marec 2011 – Na današnji novinarski konferenci je Razvojno izobraževalni center 
Novo mesto predstavil aktivnosti v evropskem projektu Et-struct, ki združuje skupno 17 partnerjev iz 7 
srednjeevropskih držav. Namen skupno 2,5 milijonov evrov vrednega projekta je razviti spletno učilnico 
in spletne izobraževalne programe, ki bodo brezplačno na voljo širokemu krogu ljudi in bodo temeljile na 
resničnih potrebah regionalnega trga dela.  
 
Kot je poudarila koordinatorica projekta, Andreja Rezelj, je pri razvoju novih spletnih gradiv ključno, da 
izbira izobraževalnih programov temelji na obsežni regionalni analizi, ki so jo projektni partnerji opravili v 
10 regijah srednje Evrope. Na ravni celotnega partnerstva je bilo tako zbranih okrog 2000 vprašalnikov 
med podjetji in zaposlenimi, ki so v zadnjih treh letih zaključili srednjo ali višjo/visokošolsko izobrazbo. 
Med drugim sta jih prispevala tudi RIC Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje, ki sta pripravila 
Regionalno analizo Jugovzhodne Slovenije.  
 
Projektni partnerji so prišli do skupnih ugotovitev, da mladim primanjkuje osnovnih znanj iz podjetništva, 
pa tudi motivacije in inovativnega razmišljanja na poti do svojega podjetja. Zato bo v projektu Et-struct 
nastalo okrog 20-urno spletno gradivo na temo Podjetništva v uspešnih gospodarskih sektorjih. 
Namenjeno bo samostojnemu učenju in motiviranju mladih od 15–20 let, da se bodo lažje odločili za 
svojo samostojno podjetniško pot. Poleg tega je RIC Novo mesto pri svoji analizi ugotovil, da so bodoči 
zaposleni sicer oboroženi s strokovnim znanjem, še vedno pa jim primanjkuje t.i. mehkih veščin, 
sposobnosti medosebne in medkulturne komunikacije, individualnega in timskega dela ter učinkovitega 
reševanja problemov. Zato bo pripravil spletno gradivo s področja medkulturne komunikacije, ki bo 
bodočim in že zaposlenim olajšalo stike s tujimi poslovnimi partnerji in omogočilo bolj učinkovite 
medosebne odnose. 
 
Projekt Et-struct poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, in bo trajal od 2010 do 2012.  
 
INFORMACIJE IN KONTAKTI  
Andreja Rezelj in Meta Gašperšič 
E-naslov: andreja.rezelj@ric-nm.si; meta.gaspersic@ric-nm.si  
Tel.: 07/393 45 50 
GSM: 031/745 470 
Spletna stran projekta: http://www.etstruct.eu/; http://www.ric-nm.si/sl/projekti/etstruct 
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