
Program

Novo mesto, četrtek, 16. maj 2013, prostori RIC-a

Predstavitev dosežkov projekta Dvig ravni pismenosti
Delavnice vrednotenja dosežkov po programih, ki ste 
jih obiskovali:
− Z miško v roki: podelitev potrdil in spoznavanje s QR kodo 
(Računalniška pismenost za odrasle in Računalniško in 
digitalno opismenjevanje);
− Naša četica koraka: z igrivimi 15-minutnimi vajami 
sproščanja do dobrega počutja (Most do izobrazbe, Moje 
delovno mesto in Knjige so zame); 
− Pada globoko, skoči visoko: naučili se boste izračunati 
vodni odtis, se pogovorili o ohranjanju čiste vode in 
varčevanju z njo ter izdelali modelček vodnega (Moj korak);
− Ustvarjalnost nas povezuje: delavnica za otroke in starše, 
namenjena skupni ustvarjalni aktivnosti in pogovoru o 
pomenu medsebojnega sodelovanja za starše in otrok 
(Beremo in pišemo skupaj in Branje za znanje in branje za 
zabavo);
− Mizica, pogrni se: praktičen prikaz lepo pripravljene mize 
in pogrinjka na njej; naučili se boste različnih tehnik prepo-
gibanja prtičkov (Izzivi podeželja in Razgibajmo življenje z 
učenjem);
− Digitalni spomini: na delavnici bomo iz fotografij in 
posnetkov na enostaven način izdelali svoj mini film 
(Projektno učenje za mlade);
Vaše sklepne misli o učenju, nato druženje. 

16.30−17.00 
17.00−18.00

18.00−18.15



Poštnina plačana pri pošti 
8102 Novo mesto

v zadnjih letih ste z nami stopali po bogati RIC-evi ponudbi. V naših 
programih ste pridobivali znanja in spretnosti za boljšo kakovost  

življenja, s pridobljenimi veščinami bogatili sebe, da ste še boljši, večji 
in močnejši. Znanje je vrednota, ki jo je dobro nenehno nadgrajevati.

Veseli smo, da ta del zgodbe Dviga ravni pismenosti in Projektnega 
učenja za mlade soustvarjate z nami, zato dovolite, da vas povabimo še 

na poseben dogodek, ki smo ga organizirali prav za vas. Poseben bo 
zaradi podajanja znanja na zabaven način in prijetnega druženja. 

Pridite na še več novega za vaš bogatejši jutri.

Vabilo na 
posebno Parado učenja 2013

Četrtek, 16. maj 2013, 
v prostorih RIC-a Novo mesto, Topliška cesta 2

Draga udeleženka in udeleženec naših izobraževanj,

2 0 1 3

18
1996-2013

Projekta Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlade sta financirana iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. Operaciji se izvajata v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.
 

Pokrovitelj TVU-ja je župan MO Novo mesto Alojzij Muhič.

Vabljeni tudi na ostale brezplačne dogodke v 
TVU, ki bodo potekali vse do konca junija. 

E-koledar si lahko ogledate na: www.ric-nm.si

Ustavite se tudi na našem RIC PlAC-u (tržnici 
brezplačne izmenjave predmetov) 

»Prinesi, menjaj, odnesi«.
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