
»KAKOVOST USTVARJAMO VSI«
DAN ZA KAKOVOST v RIC-u Novo mesto

KDAJ 
se dobimo?

O ČEM 
bo tekla beseda?

KDO 
bo z nami?

KDO 
lahko sodeluje?

10.00-
11.30

Sem Rom – kdo sem za druge?
Spregovorili bomo o osebni izkušnji Roma, ki se je skozi svoje 
življenje z nizko samopodobo sramoval biti Rom. Danes pa 
spodbuja Rome in večinsko prebivalstvo k premisleku o kakovosti 
življenja v medkulturni skupnosti, pri tem pa poudarja, da je 
kakovostno sobivanje možno le z razvojem večkulturnega dialoga.

Sandi Horvat, 
član romskega 
akademskega 
kluba, novinar 
RTV Slovenija

VSI, ki se 
zanimate za 
kulturo bivanja v 
naši skupnosti

12.00-
13.00

O jezikovnih zmožnostih odraslega 
V letih 2018/2019 je Andragoški center Slovenije skupaj z RICem 
pripravil izobraževalni film o razvijanju jezikovnih zmožnosti 
odraslega. Na dogodku si bomo premierno ogledali film in 
spregovorili o izkušnjah sodelujočih pri pripravi filma ter tem, kako 
spodbujati razvoj jezikovnih kompetenc posameznikov v našem 
okolju.

Dr. Petra Javrh, 
sodelavka 
Andragoškega 
centra Slovenije

VSI, ki se 
zanimate za 
razvoj jezikovnih 
zmožnosti

13.30-
15.00

Izobraževalci odraslih motiviramo odrasle za vključevanje v 
vseživljenjsko izobraževanje
Strokovni sodelavci RIC-a bomo z dr. Petro Javrh spregovorili o 
tem, kaj so temeljne zmožnosti in kaj kompetence, da bomo znali s 
pravim pristopom spodbuditi odrasle k uspešnejšemu vključevanju 
v vseživljenjsko izobraževanje.

Dr. Petra Javrh, 
sodelavka 
Andragoškega 
centra Slovenije

Strokovni 
sodelavci RIC-a

09.00-
19.00

Kakšen pouk/delavnico/predavanje si želim?
V skupinah, ki bodo potekali 17. maja v naših prostorih, bomo  
udeležence izobraževanja odraslih zaprosili, da nam odgovorijo 
na vprašanje, kakšen pouk/delavnico/predavanje si želijo. 
Odgovori nam bodo pomagali pri pripravi kakovostnejših vsebin in 
programov. 

Anketiranje 
izvajajo člani 
komisije za 
kakovost

Udeleženci 
programov v 
RIC-u 

09.00-
19.00

Predstavitev svetovalca za kakovost
Ta dan bomo v avli RIC-a, spletni in FB strani RIC-a ter na začetku 
posameznih dogodkov predvajali promocijski film o vlogi 
svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih v Sloveniji. 

Brigita 
Herženjak, 
svetovalka za 
kakovost v RIC-u

VSI, ki vas 
zanima notranji 
sitem kakovosti v 
RIC-u

Vabljeni, da se nam ta dan pridružite in skupaj z nami ustvarjajte kakovost.

Za več informacij o dnevu kakovosti nas pokličite na 07 393 45 56, 031 746 001 ali nam pišite na brigita.herzenjak@ric-nm.si.

Razvojno izobraževalni center Novo mesto sistematično presoja in razvija kakovost v izobraževanju 
odraslih že od leta 2005. Tudi v letu 2019 bomo en dan namenili temu, da na glas spregovorimo o tem, 

KAKO jo ustvarjamo, S KOM sodelujemo in KAJ za to naredimo.

Letošnji DAN ZA KAKOVOST poteka po dogovoru z vsemi svetovalci za kakovost v Sloveniji na isti dan, in 
sicer 17. MAJA 2019 pod sloganom »Kakovost ustvarjamo vsi« v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja.


