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2 obletnici v RIC-u Novo mesto
15 in 20 sta mogočni številki, ko nanju pogledamo skozi leta skupnega sodelovanja,
zvestobo ideji, pripadnosti lokalnemu okolju, nešteto priložnosti za učenje in ustvarjalnost …
Uspešno izvedeni tedni vseživljenjskega učenja in prepoznavna dejavnost informiranja in
svetovanja v izobraževanju odraslih sta pomembno zaznamovala RIC Novo mesto.
Jubileja smo obeležili skupaj z našimi partnerji v sredo, 23. 9. 2015 pri Žagarjevem mlinu in
se jim na ta način zahvalili za dolgoletno vzajemno sodelovanje.

Teden vseživljenjskega učenja že 20. leto povezovalec učenja in ljudi
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je vseslovenska prireditev, ki poteka po vsej Sloveniji
in na kateri se srečuje, povezuje in uči več sto izvajalcev izobraževalnih prireditev, več deset
tisoč prijateljev in organizatorjev prireditev ter več tisoč obiskovalcev. Gre za temeljni
nacionalni projekt v okviru Andragoškega centra Slovenije, katerega cilj je promocija
vseživljenjskega učenja in kulture učenja.
V TVU se RIC Novo mesto aktivno vključuje že vse od začetka, od leta 1996. Prva leta smo
svojim obiskovalcem predstavljali novosti na področju izobraževanja odraslih, ki smo jih
pripravljali sami. Od leta 1999 je RIC Novo mesto tudi koordinator v širšem lokalnem okolju,
TVU pa edinstven in vsako leto širše zastavljen projekt, ki ga zmoremo uresničiti le s
pridruženimi soustvarjalci.
V RIC-u je tako v 20-tih letih v TVU-ju sodelovalo več kot 400 posameznikov, društev in
organizacij. Pripravili smo 3.800 brezplačnih prireditev, ki jih je obiskalo več kot 330.000
obiskovalcev.
Veseli smo, da lahko v okviru TVU-ja združujemo vse, ki lahko v našem okolju prispevajo k
informiranju in osveščanju javnosti o pomenu vseživljenjskega učenja. Skupaj s prireditelji
vsako leto pripravimo pestro ponudbo predstavitvenih, izobraževalnih, informativnosvetovalnih, družabnih, kulturnih in slovesnih prireditev. Za popestritev TVU-ja že 3 leta
zapored pripravljamo tudi enodnevni festival Parada učenja s sloganom »Dnevi učečih se
skupnosti«.
TVU je prerasel časovni okvir in prešel v dvomesečni program prireditev, mreža izvajalcev je
številčno obsežnejša ter organizacijsko in koordinacijsko na višji kakovostni ravni.

Svetovalno središče Novo mesto obeležuje 15. obletnico svojega delovanja
Svetovalno središče Novo mesto je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, saj odraslim
prebivalcem celotne regije zagotavlja brezplačen dostop do informacij in znanja in s tem
prispeva k večji vključenosti in uspešnosti odraslih v vseživljenjskem učenju.

RIC Novo mesto je bil aktivno vključen v ekspertno skupino za razvoj projekta ISIO
(Informativne in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih) pod okriljem Andragoškega
centra Slovenije že od idejnih zametkov projekta naprej (leta 2000). Svetovalno središče
Novo mesto je tako postalo v mreži ISIO eno izmed 14 svetovalnih središč za izobraževanje
odraslih v Sloveniji, ki delujejo regionalno.
Od samega začetka delovanja pa do danes se je na naše središče obrnilo že več kot 20.000
odraslih, za katere smo opravili več kot 30.000 individualnih svetovalnih storitev. Poleg tega
smo izvedli tudi več kot 630 skupinskih predstavitev o možnostih učenja v regiji ter delavnic
za krepitev kompetence učenje učenja ter pridobivanja veščin iskanja zaposlitve, v katerih je
bilo vključenih več kot 6.000 odraslih. O dosežkih naših strank ter posredno o pomenu
središča pa pričajo tudi naše stranke, dobitniki priznanj ACS za izjemne učne dosežke, kot so
Jože Pirh, Pavle Novak in David Pavlič.
V našem središču že 13. leto načrtno vlagamo tudi v razvoj kakovosti, strokovnost dela pa
dokazuje tudi 48 prispevkov svetovalk na strokovnih srečanjih ter 11 strokovnih posvetov,
organiziranih na našo pobudo. Z namenom zagotavljanja celostnih in kakovostnih storitev
ter načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju svetovalno središče
skrbi tudi za razvoj partnerskega omrežja.
Vsem partnerjem se na tem mestu zahvaljujemo za dolgoletno partnersko sodelovanje,
skupno soočanje z izzivi ter omogočanje uspehov tistim, ki to najbolj potrebujejo.
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