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Zbirka misli
o učenju

Zbirka misli o učenju
Misli oz. izjave smo napisali v “sadove” – jabolka in jih
nalepili na drevesa ter razstavili na steni ob vhodu v prostore
RIC-a Novo mesto.
Naš manifest sestavlja kar 143 izjav.

Zbrane misli o učenju ob vhodu v prostore RIC-a Novo mesto
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V obdobju od 20. 11. 2012 do 12. 3. 2013 sem se udeležila Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z
učenjem. Program je bil zelo pester in zanimiv. Spoznala sem nove
ljudi, izvedela veliko novega o zdravju, prehrani, računalniških
programih, internetu, zgodovini, plesu, jezikih, ... Izdelovali smo
predmete iz različnih materialov. Ogledali smo si naše mesto in
obujali spomine na stare čase. Želim si, da bi se v prihodnjih obdobjih podobni programi nadaljevali.
Marija Šterk

Učenje je skozi vse življenje pomembno zaradi pridobivanja novega znanja, ohranjanja starega, s tem pa zagotavljanja boljše
kakovosti življenja, bogatenja sebe in ljudi okoli sebe. Znanje je
vrednota, ki jo moramo nenehno nadgrajevati. V vašem programu
sem se naučil veliko koristnega. Ena izmed teh je računalniška
pismenost. Sedaj imam večje veselje delati z računalnikom. Za
dobro razlago in znanje, ki sem ga pridobil, sem hvaležen našemu
predavatelju Gregorju.
Ivan Travnikar

Z vami mi je vedno zelo lepo, zadovoljna sem z vašimi delavnicami, druženjem, spoznavanjem novih ljudi. Pomenite mi moj drugi
dom. Tudi v bodoče se bom udeleževala vaših delavnic. In če bom
zdrava, se ve, se bomo starali skupaj.
Nasvidenje,
vaša Emilija Oberč
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Spoštovani,
iz vsakega obiska oz. predavanja sem se kaj naučila, si polepšala
dan (npr. poseben gušt). Res drži, da se celo življenje učimo. Zgodi
se, da »na videz nezanimiv naslov« predavanja prinese veliko
koristnega znanja, informacij ter s tem zadovoljstva.
Lepo vas pozdravljam,
Marjanca Peklar

Spoštovani,
pozdravljam Vaše ideje! Še kako podpiram idejo o vseživljenjskem
učenju, ki nas starejše enakovredno uvršča ob bok mlajšim: da
se znamo pogovarjati in da znamo uporabljati stvari, ki jih nudi
današnji modernejši, novejši čas, ki smo ga aktivno zapustili.
Želim Vam veliko uspehov in Vas lepo pozdravljam!
S spoštovanjem,
Janez Mavsar
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Znanje je protistrup za naše predsodke, škodljiva prepričanja in
vzorce obnašanja. Je učinkovito zdravilo proti grozljivemu občutku nemoči in strahu, ki nam ga vceplja okolje. Omogoča razmišljanje z lastno glavo, zato predstavlja podlago za vzpostavitev
vrednot, ki so predpogoj za medsebojno sodelovanje ter strpno
in medsebojno solidarno družbo. Del tega sem pridobila tudi z
udeležbo na vaših delavnicah. Ob končanem seminarju Finančne
pismenosti se že prav veselim naslednjih ur tečaja ruskega jezika.
Lep pozdrav,
Suzana Tintor

Pozdravljeni,
bila sem na začetnem računalniškem tečaju. Naučila sem se vsega, kar kot upokojenka potrebujem, predvsem sem vesela, da sem
ujela »miško«, s katero skupaj hitiva po Googlu, Gmailu,YouTubu,
tudi osmrtnice pregledava. Gregor, hvala!
Lep pozdrav,
F. Štampohar

Všeč mi je na U3O. Preko različnih delavnic, predavanj in druženja
vzdržujem psihofizično kondicijo, ki mi omogoča dobro počutje in
izpolnjenost.
Gordana Kocjančič
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Spoštovani,
vsem, ki se trudite z nami, čestitam! Obiskovala sem tečaj angleškega jezika pod vodstvom gospe Andreje Rezelj, ki je tako
izjemna profesorica kot tudi človek, ki vsakemu na prisrčen način
pomaga in mu da vedeti, da bo zmogel. Tako kot profesorica je
bila tudi skupina izjemna. Ob koncu smo si vsi želeli, da bi lahko
s tečajem nadaljevali v jeseni. Za vsakogar, ki želi biti vsaj malo
aktiven, ste na RIC-u pripravili različne vsebine. Midva se bova
udeleževala aktivnosti, ki jih pogosto organizirate. Vsem, ki pripravljate in vodite programe, še enkrat čestitam in vam želim čim
več uspeha pri zbiranju sredstev, s katerimi bi lažje uresničili vaše
načrte, nam pa naše želje.
S spoštovanjem,
Zlata in Alojz Rebolj

Izjava kratka, a jedrnata: ŽIVLJENJE = UČENJE
Več kot se naučiš, lažje in bolje živiš.
Želim Vam lep dan in veliko uspešnih projektov še naprej!
Lep pozdrav,
Urška Hrovatič
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Spoštovani,
ljudje smo na svetu, da se učimo, delamo koristna dela, pomagamo drugim, se veselimo. Vse to pa moramo tudi nadgrajevati,
da ne obstanemo. Z učenjem krepimo telo in duha. Veliko stvari
že znam, toda vsi ljudje vse vedo. Na poteh znanja sem obogatila računalniško znanje, spoznala še druge ročne spretnosti, se
začela učiti angleški jezik. Poleg vsega pa je tu prisotno še prijetno druženje. Naj vam vsem povem, da je vseživljenjsko učenje
pomembno, saj se v vsaki situaciji bolje znajdemo.
Še se bom udeleževala tečajev in delavnic, trenutno mi čas tega
ne dopušča.
Lep pozdrav,
Nada

Pozdravljeni,
najbolj sta me pritegnili dve predavanji:
predavanje Antona Komata Kako si s sodobno hrano uničujemo
zdravje? Ter delavnica Čistim, torej sem! Za kuhinjo vem, da je raj
za bakterije. Naslov pa me ravno ne pritegne (to ni v moji naravi,
ha ha), a če se bo govorilo o pripravi domačih čistil – to je nekaj,
kar me zanima (vseeno upam, da ne le o kisu in sodi bikarboni,
ker to že poznam in se bom tako raje igrala s pojočimi skledami).
Otroke pa bom pripeljala na izdelavo igrač.
Lep pozdrav,
Katarina
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Dragi RIC-ovci,
saj natančno ne vem, kaj vse sem se pri vas že naučila. Vem le
to, da rada prihajam k vam, ker ste inovativni, ustvarjalni, polni
energije. Vidim, da se pri vas dobivamo ljudje, ki si želimo nekaj
več kot le vsakdanja domača opravila. Vsi se nekako napolnimo
in smo večji »pozitivci« in dobrovoljneži. Rada imam četrtkova
srečanja, sicer pa se udeležujem RIC-ovih pohodov.
Ker sem vključena še v razna druga društva (plačujem devet članarin), se 16. 5. ne bom mogla udeležiti Parade učenja, saj gremo
ravno ta dan s planinci na Kozjansko.
Želim vam še naprej veliko uspeha pri vašem čudovitem delu!
Prisrčen pozdrav,
Cecilija Smolič

Ko sem bila otrok, sem hodila v šolo zato, ker so jo vsi otroci
obiskovali in ker so starši ter učitelji rekli, da se učimo, da bomo
nekaj postali. Takrat je bilo učenje obveza, danes, v zrelih letih,
pa je veselje. Vsak dan se česa naučim, saj nam RIC ponuja pester
program, kjer lahko vsakdo najde nekaj, kar ga zanima. Nabiranje
novega znanja je izziv, ki moje možgane sili, da delajo, pa čeprav
malo počasneje kot v mladosti. Pogosto me obide misel: »Imamo
pa res srečo, da sta v Novem mestu RIC in U3O.«
Celotnemu kolektivu RIC-a želim še veliko uspešnih let.
Nežka But
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Potem ko sem se pred dobrimi šestimi leti upokojila, sem že kmalu
po malo daljšem »dopustu« ugotovila, da mi poleg rednih upokojitvenih dejavnostih (kuhanje, pospravljanje, delo na vrtu,
ne nazadnje tudi koriščenje prostega časa za branje, sprehode in
potovanja) primanjkuje znanja na področju dela z računalnikom.
Zato sem se že sredi leta 2012 prijavila na računalniški tečaj, ki se
je začel konec januarja 2013. Čas za tečaj je bil odlično izbran, saj
je bil to zame čas zimskega mrtvila. Predavateljica mi je omogočila osvežitev znanja za delo z računalnikom, povsem na novo pa
posredovala znanje s področja interneta. Prikazala mi je nove
možnosti za izkoriščanje in zapolnjevanje prostega časa, ki ga
je sedaj še manj, kot ga je bilo pred tečajem. Predavateljici Petri
in osebju Ric-Infa se tako še enkrat lepo zahvaljujem in želim še
veliko uspešnih tečajev.
Lep pozdrav,
Jerica Vidrih

Spoštovani,
pa še kako je znanje pomembno. Človek ima možnost dajati in
sprejemati znanje brez velikih angažmajev. Ko človek zaključi svojo delovno obveznost (se upokoji), se mora integrirati med svoje
upokojene kolege, kar je preko vašega izobraževalnega sistema
prav gotovo lažje. Marsikdo v svoji službeni karieri ni mogel uresničiti svojih ljubiteljskih konjičkov. To prav gotovo vi omogočate.
Sama sem poglobila računalniško znanje na vaših računalniških
delavnicah, kjer predavatelji na zelo primeren način v odvisnosti
od znanja udeležencev podajajo snov. Predvsem velja pohvaliti
zelo dobro organiziranost, ki je pomembna za uspešno vključitev
vsakega posameznika. Neizmerno sem vam hvaležna za možnost
udeležbe na Grundtvigovi delavnici plesa na Poljskem, ki je bila
organizirana do popolnosti. Mednarodna izmenjava, komunikaci10

ja v tujem jeziku, spoznavanje drugih plesov in kultur, druženje
upokojencev iz različnih držav so prav gotovo za zrelejšo populacijo zelo koristni. Menim, da bi moralo biti tega več, pa četudi bi
bilo potrebno kaj plačati.
Hvala vam za vse in še veliko uspeha vam želim.
Ljudmila Bajec

Hvala vam za sporočilo. Bila sem zelo vesela, da sem lahko z vami
sodelovala, se veliko naučila. Sedaj vem, kaj pomeni uporabljati
računalnik: da sem povezana s svetom. Bilo mi je lepo z vami.
Človek se uči vse življenje.
Lepe pozdrave vsem, ki ste se trudili z nami in z mano. Upam, da
se še kdaj vidimo.
Vaša učenka Marija

Spoštovani,
žal se oglašam malo pozno, pa vendar vam želim povedati nekaj
vtisov, ki sem jih dobila pri vas v času, ko sem obiskovala tečaje
računalništva in zdrave prehrane. Povedati želim, da sem presenečena, koliko različnih stvari se pri vas na RIC-u odvija. Kar
težko se odločimo, kam bi se vključili glede na čas, ki nam je odmerjen. Tečaji, ki sem jih obiskovala, so bili zelo poučni, družabno
prijetni, spoznala sem nove ljudi, tako tečajnike kot osebje na
RIC-u, ki se res izjemno trudijo ponuditi čim več za razne skupine
ljudi. Resnično upam, da bo tako tudi vnaprej, saj želim RIC še
naprej obiskovati, se naučiti čim več. Kolikor znaš, toliko veljaš.
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In da ne bom predolga – hvala za vse lepe dni, ki sem jih preživela
to dolgo zimo pri vas. Bilo je lepo in nepozabno. Pa lep pozdrav
vsem, ki se tako neumorno trudite za nas.
Pa še nekaj: zapišite si v srce, da je vsak dan najboljši dan v letu.
Ida

Pozdravljeni,
zahvaljujem se vam, da ste mi omogočili vključitev v RŽU, najlepše spoznanje pa je bilo to, da se tudi na starost lahko še marsikaj novega naučiš (računalnik omogoča mnogo novega znanja,
pa ustvarjanje z materiali, ki jih včasih nismo poznali, oživitev
starih znanj, ki so odšla v pozabo), da spoznaš nove prijatelje in
stare znance ponovno sprejmeš kot dobre prijatelje.
Lepo se imejte in lep pozdrav,
Rozalija Šturm

Spoštovani gospe, Nada in Meta, pozdravljeni,
vajini vprašanji sta mi bili zanimivi, zato sem ju zavestno odložila
na čas, ko lahko o njiju v miru razmislim, na vaju pa je, ali ju še
lahko upoštevata.
1. Zakaj mi je učenje skozi vse življenje pomembno in potrebno?
Ravno z učenjem ohranjam staro in pridobivam novo znanje.
Znanje mi je zelo pomembna vrednota, prav tako kot zdravje.
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Znanje in zdravje mi dajeta potrebno samozavest, da se lahko
vključujem v življenje, da se srečujem in komuniciram z ljudmi, pa
tudi da pravočasno rešujem probleme. Z znanjem si omogočam
neodvisno eksistenco in lahko razvijam vrednote, kot so poštenje,
resnica, svoboda, mir. Ko se tega zavem, pa sem resnično srečna
in zadovoljna.
2. Kaj sem se koristnega naučila v osmih letih sodelovanja z
Vami?
Na začetku sem obiskovala številne delavnice, v zadnjem času pa
pridem samo še tu in tam, da ohranjam kontakt. Računalnik je
postal moja desna roka: e-pošta, dopisovanje, Facebook, uporaba
interneta.
Svoj ustvarjalni potencial izživljam tudi z uporabo digitalnega
fotoaparata v kombinaciji z računalnikom: v letih 2008 in 2009
sem pisala svoj blog Potovanje na Tajvan. Osvojila sem znanja o
zdravilnih rastlinah, čajih, kremah, tinkturah. Poglobila sem razumevanje angleščine. Učila sem se izdelovati voščilnice na računalniku in dojela pomen sortiranja smeti. Poučili ste me o možnih
oblikah pomoči starostnikom. Udeležila sem se tudi duhovnih tem
pri Jani, Marjeti Tomšič, pa nevrolinvističnega programiranja pri
Iris Fink. Veliko je tega, kar me je zanimalo, kar me je pritegnilo,
zaposlovalo in oblikovalo.
Ko sem iskala odgovore na vajini vprašanji, sem se zavedla, kako
bogato in plodno je bilo naše sodelovanje skozi osem let na treh
različnih lokacijah. Prisrčna hvala za vse priložnosti, ki ste jih
ponudili, da sem lahko izbirala in izbrala ter delala premike v
glavi in srcu.
Se vidimo v četrtek. S hvaležnimi pozdravi,
Ivana Parovel
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Vse je znanje. In umetnost življenja je tudi znanje.
Burmanski pregovor pravi: »Bilo bi dobro, če bi mladost znala vse,
kar zmore, a starost zmogla vse, kar zna!«
Lep pozdrav,
Milena Damjanić

Učenje se mi zdi pomembno, da končamo šolo. Naučila sem se, da
ne zamujam.
Damijana Jurkovič

Učenje je vedno pomembno, saj če imamo šolo narejeno, dobimo
službo, če pa nimamo končane šole, pa ne bomo dobili službe. Na
RIC-u sem se naučila kar veliko, tudi branja. Tu mi je najbolj všeč
predmet geografija. To je to. Samo nisem vsega napisala.
Pamela Hudorovac

Učenje se mi zdi pomembno, da se kaj naučimo, da ne zamujamo,
ko pridemo v šolo, in da lepo delamo, ne nagajamo v šoli in da v
razredu poslušamo učiteljico in smo do konca v razredu.
Blaž Jurkovič
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Učenje se mi zdi pomembno, da se nekaj naučim, matematiko rad
delam, med poukom vedno rad poslušam.
Dalibor Jurkovič

Vse, kar sem se naučila tukaj na RIC-u, se mi zdi koristno za moje
življenje.
Anđa Kokalovič

Učimo se vse življenje, ker znanje krepi človeka, moč uma je neverjetna. In ko možganov ne krepimo več, s tem usahne naša moč.
Vsako znanje je koristno in nikoli nepotrebno. Na RIC-ovih poteh
znanja se za vsakega najde kakšna zanimiva tema/snov in ta lahko koristi vsakemu človeku posebej.
P. K. S.

Učimo se zato, da znamo brati, pisati in da lahko dobimo službo.

V šolo hodim, da bi se naučil kaj koristnega in da bi dobil delo.
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Dejan
V šolo hodim, da znam pisati, brati, da lahko dobim službo. Če se
ne učiš, naši možgani ne delajo, znanje je koristno.
Maja Kovačič

V šolo hodim, da bi znala pisati, brati. Če se ne učimo, naši
možgani ne delajo, znanje je tako koristno.
A. K.

Učenje je pomembno za pridobivanje samozavesti, kvalitete življenja. Zelo pomembne so življenjske izkušnje, ki si jih med seboj
zaupamo, spoznavanja prijateljev in širjenja obzorja duha in
telesa.
Ani

Naučila sem se veliko o medu in čebelah. Pa tudi o premagovanju stresa, o tem, kaj je stres, kako se vključimo v družbo, da nam
znajo ljudje prisluhniti. Zanimivo se mi je zdelo predavanje, nauk
o ruščini. Znanje je koristno, da bistrimo možgane in se družimo,
izvemo marsikaj, kar je v vsakdanjosti uporabno. Zelo je lepo.
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Naučil sem se veliko koristnega, na primer o čebelarstvu, bontonu, spoznavanju sveta, Rusiji. Pridobil sem veliko znanj o zdravi
prehrani itd. Meni pomeni veliko.
Janko

Znanja ni nikoli dovolj. Mislim, da se največ znanja pridobi od
starejših ljudi, nekaj pa tudi od šole. Znanje se obnovi, pa tudi
nekaj novega se naučiš na takih delavnicah. Šola do groba. Več
znaš, več veljaš.
Znanje

Z različnimi načini izobraževanja sem si izboljšala samozavest
in pridobila nova znanja, hkrati pa tudi dobila samopotrditev, da
marsikaj že vem in poznam.

Učenje je zelo pomembno za širitev obzorja, razgledanosti ter
da obremenjujemo možgane in s tem preprečujemo demenco,
nadgrajujemo znanja. Všeč mi je bila razlaga o medu, bontonu,
zdravilnih zeliščih. Rada prihajam sem tudi zaradi druženja in
spoznavanja ljudi.
Ljubiteljica živali
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Ključne so informacije, osebna rast, druženje, izmenjava informacij. Znanje računalništva mi je odprlo pot do novih ljudi, koristnih informacij, povezave s svetom in ne nazadnje še s poslom.
Naučila sem se, da imam vso moč v sebi. Sam si edini človek, ki ga
lahko spremeniš.
Mihaela

Živimo v svetu hitrih sprememb, zato je nenehno izpopolnjevanje
znanj nujno. Za učenje tudi nikoli ni prepozno, vedno je potrebno
iskati več.
DF

Učenje je bogastvo duha in medsebojnega sodelovanja, ki me vedno znova navdušuje, vsestransko bogati, opogumlja in daje novih
moči za doseganje ciljev ter ohranjanje dobrih odnosov, ljubezni
in spoštovanja.
Plesalka

Učenje je potrebno zato, da utrdiš prejšnje znanje in vedno pridobiš še kaj novega. Učenje je potrebno tudi za to, da v pogovoru ne
izpadeš kot »nepismen«.
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Po poteh znanja sem se naučila, da je znanje naš največji zaklad,
ki nas spremlja skozi vse življenje.

Učenja ni nikoli preveč, zato sem se odločila, da ga nadgradim.
Vse, kar se je izvajalo, je bilo super. V marsikaterem pogledu sem
pridobil to, česar mogoče prej nisem vedel, zato vsem predavateljem želim še veliko uspehov s takšnimi učenci, kot smo mi.

Če si doma, se naučiš le malo vsega, kar je potrebno za potek
normalnega življenja. Če si aktiven in greš na razna predavanja,
delavnice, izobraževanja, potovanja, izlete, krepiš dušo in telo,
spoznaš veliko prijateljev, daš in dobiš ljubezen, dobiš znanje in v
tem najdeš sebe, poveš drugemu, drugi pove naprej in življenje je
lepše.
Maki

Zadovoljna sem s tem predavanjem. Veliko sem pridobila znanja.
Hvala za vse.

19

Da človek ohrani miselni intelekt – spomin, da ne postane preveč
zaostal za novosti, se mora vedno znova učiti novih stvari. Na poti
znanja sem spoznala, da še vedno spoznavam novosti in utrjujem
staro znanje.
Vera

Pozdravljeni,
vezan sem na program Študijskega krožka v dopoldanskem času
in tako ne bom prisoten na Paradi, popoldan pa se vidimo.
O koristnosti biti član U3ŽO bi lahko pisal cel roman, opremljen
s tisoči posnetki izletov, delavnic, tečajev, pohodov, četrtkovih
srečanj in še bi lahko našteval. Bo kdo vprašal, kaj ti vse to koristi. Najprej bi mu odgovoril, da sem pridobil znanja, ki jih prej
nisem imel, računalniško sem se opismenil, utrjeval sem tuji jezik,
spoznaval našo lepo domovino, evropske dežele, njihove lepote in
kulinariko, na fotografskih delavnicah sem spoznaval fotoaparate
in tehnike slikanja, urejanja posnetkov, predvsem pa sem spoznal
veliko ljudi z različnimi znanji, odprtih in prijaznih do soljudi, skratka, smo kot družina s podobnim mišljenjem. K takemu vzdušju
pa pripomorejo naši mentorji, predavatelji in uslužbenci RIC-a.
Za zaključek pa ta nasvet: če ti je dolgčas, se nam pridruži in
spoznal boš, da ja vse res, kar sem napisal.
Lep pozdrav,
Stane
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Česar se Janezek ni naučil, naj se pa Janez nauči. Tako sem storila tudi sama. Kupila sem si računalnik, pa hajd na RIC, tam te
naučijo vse mogoče, res gre pri starejših bolj počasi, ampak tam
znajo pomagati tudi starejšim. Naučijo pa tudi druge stvari, ki so
pomembne v življenju. Korajžo v roke, na RIC-u te naučijo vse.
Lep pozdrav,
Mari Bozovičar

Spoštovane,
priznati moram, da sem že zdavnaj prišla do spoznanja, da se
človek res uči vse življenje.
Še vedno, tudi pri sedemdesetih, se najdejo teme in aktivnosti, ki
nas zanimajo in bi o njih želeli izvedeti še več. In ko si upokojen,
je idealen čas, da zapolniš te vrzeli, ki jih v času službovanja nisi
zmogel ali pa jih iz kakršnihkoli razlogov nisi mogel uresničiti. In
v RIC-u te možnosti nudite. Hvala vam!
Prvi tečaj, v katerem sem se želela še česa naučiti, so bili kuharske delavnice kitajske kuhinje, nato priprave ribjih jedi in še
zdrave kuhinje. Iz vsake sem odnesla zanimive recepte in napotke
strokovnih učiteljic, te recepte pa zdaj z veseljem uporabljam. Če
kaj, potem sta kuhanje in peka tista stvar, za katero si moraš vzeti
čas in veselje. Če pa dodaš še zvrhano mero pozitivnih misli, je to
tisto, kar želiš postaviti na mizo. Priznati moram, da sem se izven
RIC-a podala še na delavnico peke pletenic in tudi letos sodelovala na republiški razstavi v Prečni. Priznati moram, da sta mi kuhanje in peka postali prava strast.
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Sledil je tečaj astronomije pod vodstvom prof. Modica: bilo je zelo
zanimivo in z veseljem se zazrem v zvezdnato nebo, se zagledam
v ozvezdje ORION, ki je tako opevano v pesmi Majde Sepe. Pa še
veliko drugih zanimivih stvari sem izvedela tam.
Ko sem uporabljala še klasičen fotografski aparat Agfa, v katerega se je vstavljalo filme, sem se udeležila fotografskega tečaja
pod vodstvom Gregorja Puclja. Začela sem spoznavati skrivnosti
fotografiranja, kajti prve samostojne fotografske posnetke sem
naredila tik pred tem – pri svojih šestdesetih letih! Uspelo mi je
pripraviti tudi prvo samostojno fotografsko razstavo v Domu
starejših občanov v Novem mestu. »Nesrečo« z omenjenim fotografskim aparatom je ublažil Dedek Mraz, ki mi je za novo leto
prinesel Power Shoot 10, digitalni aparat, ki ga z možem nisva
znala uporabljati. Dedka Mraza pa res ne smeš razočarati, pa
hajdi, grem na RIC na tečaj popotniške fotografije, ki jo je vodil
gospod Marjan. S pomočjo njegove žene smo stvari speljali še preko računalnika. Priznam, da mi fotografiranje nudi veliko užitkov.
Najpogostejši fotografski motivi so moji trije vnuki: Vid, Tim in
Dan.
Udeleževala sem se tudi četrtkovih predavanj in vsako od njih mi
je bilo v veliko zadovoljstvo, še zlasti Potovanje po Tanzaniji.
Pričakujem, da bo v prihodnje uspelo RIC-u pripraviti tudi delavnico ali tečaj o meteorologiji, ki se ga bom z veseljem udeležila.
Z lepimi pozdravi,
Majda Kukec

Učenje je pot do uspeha. Učenje je urjenje spomina, pridobivanje
znanja, navad, spretnosti. Učenje prinaša nova znanja, spoznanja.
Učenje je ključno v procesu vzgoje, ki vključuje tako vzgojo kot
izobraževanje, kjer poteka proces razvoja osebnosti in na tej
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osnovi pridobivanje znanja, spretnosti in navad. Učenje je miselni
proces, ki nas bogati. Učenje je pot do znanja.
Nekaj mojih že stokrat izrečenih in napisanih misli o učenju, ki so
zagotovo v veliki meri plod našega skupnega sodelovanja, zlasti v
procesu vključevanje zaprtih oseb v procese učenja, ki jih izvajate
na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto.
S spoštovanjem,
Vladka Blas
višja svetovalka I

Ja, hvala za obvestilo. Učenje je prav gotovo potrebno skozi celo
življenje. Dokler se naučimo kaj novega, lahko trdimo, da še nismo stari in da se celo življenje dogaja kaj novega. Morda je prav,
da se učimo celo življenje, saj si tako treniramo možgane in smo
prisiljeni, da razmišljamo.
Lep dan še naprej in hvala za vse, kar ste že storili za nas.
Marta Pavlin

Usposabljanje oziroma vseživljenjsko učenje je za vsakega posameznika in posledično družbo vedno bilo in bo izjemnega pomena. Različni načini pridobivanja informacij udeležencem RIC-ovih
programov povečujejo in izboljšujejo možnosti, ki vplivajo na
zaposljivost, ustrezno pridobljene kompetence pa so dobrodošle
pri naši splošni razgledanosti, predvsem pa konkurenčnosti na v
zadnjem času izjemno nestabilnem, hitro spreminjajočem se trgu
delovne sile. RIC pomaga, usmerja in je v dolenjskem okolju ter v
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Sloveniji neprecenljivega pomena za široko bazo tistih, ki iščejo,
in tistih, ki tu vedno najdejo nekaj zase. Hvala!
Učimo se vse generacije, tako spoznavamo tok nove dobe, znanja,
ki bi nam koristila v bodoče, saj je vedno kaj novega.
Sonček

Če misliš, da veliko veš, ti še veliko manjka.
Zana

Vesela sem vsakega novega znanja.

Učenje je pomembno, ker se osebnostno razvijamo, posledično
smo zadovoljni s seboj in lahko na vsakem koraku s kakršnimkoli
znanjem pomagamo sočloveku in družbi k napredku. Naučila sem
se, da z učenjem postajam bolj odprta, komunikativna, srečna.
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Živimo v času velikih sprememb, velike negotovosti. Vsaka izkušnja prav pride in pogosto bo treba menjati poklice oziroma
jih pridobivati čim več, da bi lahko nekje našli zaposlitev. Zame je
izobraževanje SNIO predvsem odličen komunikacijski trening in
predstavlja možnost, da se poglobim vase in izboljšam nekatere
svoje sposobnosti, ki se jih do sedaj nisem dovolj zavedal.
Dane

Vseživljenjsko učenje je pomembno, da se izpopolnjuješ in tako
lažje dosegaš osebne cilje.
Miran

Če življenje vzamemo kot pesem z več kiticami, je ena izmed njih
tudi znanje. Pesem je odpeta, če so prebrane vse kitice …

Učenje je skozi vse življenje pomembno, saj je dobro, da se vedno
nekaj novega naučiš, kar ti v življenju lahko pride prav in je zanimivo. Pa še možgančke treniraš za stara leta.
J. O. B.
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Učenje je potrebno zato, da ne zakrniš in da greš v korak s časom –
da te ne povozi čas.
N. J.

Če se ne učiš, si kot avto, ki je ostal na mestu. Ogledaš si lahko
stvari, ki jih tam vidiš. Če se učiš, pa lahko vidiš lepote daleč okoli,
mogoče celo ostaneš tam, kjer se ti zdi zanimivo.
K.

V spreminjajočem okolju se vedno znova porajajo novi izzivi, s
katerimi se lahko spopadamo le z osvojenimi novimi znanji.
M.

Učenje je pomembno, saj več kot znaš, več veljaš. V današnjem
času je to še toliko bolj pomembno, saj lažje prebrodiš vse te današnje težave.
VIVA
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Meni osebno pomeni učenje bogatenje, pridobivanje novih artiklov v moji trgovini, povezovanje ljudi in utrjevanje preprostih
odnosov.
Piramida

Moje mnenje o vseživljenjskem učenju je, da se vseskozi učiš iz
vsakdanjika in od ljudi, ki pridejo na tvojo pot.

Učenje je zelo pomembno tudi v drugem življenjskem obdobju.
Bistri počutje in lepša čas.

Vzdušje udeležencev, mentorici, program na sploh.

Vseživljenjsko učenje:
- vsak dan je učenje, spoznavanje različnih novih stvari,
- da se izkazuješ na področjih, ki te zanimajo in seveda piliš
formalne in neformalne skills-e.
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Učenje je kul.

V programu Moj korak sem se naučil veliko novega. Želim si še
nadalje obiskovati programe RIC-a, saj so naše predavateljice
prijazne.

Hvala vam za nova spoznanja in vstop v ta nov način opismenjevanja. Zaradi vas smo postali v teh letih pismeni in morda
bolj aktualni oziroma usposobljeni za ta svet, ki se strašno hitro
spreminja in postaja težko razumljiv. Pričakujem nova znanja, ker
smo vedno na začetku.
Evardijan

Vse, kar znaš, je le kaplja v morju neznanega. Zato skušaj v sebi
ohranit otroka žejnega in lačnega znanja, da ti v življenju nikdar
dolgčas ne bo.

Vseživljenjsko učenje je kot pot, ki nas vodi po stranpoteh skozi
življenje. Več jih prehodiš, več znanja pridobiš.
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Vse, kar se dogaja v teh programih, mi je zelo všeč. Hvala RIC-u in
predavateljem.

Stara sem 82 let. Študirala sem in v poklicu dosegla veliko. Računalniki pa so prišli v splošno rabo, ravno ko sem šla v pokoj. To mi
je manjkalo, bila je moja velika želja. Sin, snaha in vnuk obvladajo to delo. In končno je uspelo tudi meni. Zelo sem zadovoljna.

S tem programom sem si osvežil znanje pismenosti. Pripomogli
so mi spoznati računalnik bolj v podrobnosti, predvsem program
Word. Zahvaljujem se predavatelju Gregorju.
Tomaž

S tem programom sem si utrdila in osvežila možgane. Dodatno
sem pobliže spoznala word, ki sem ga slabše poznala. V DU Šentjernej mi je znanje dobro olajšalo delo, ki ga tam opravljam za
podajanje znanja. Hvala g. Gregorju.

Kadar je um zaposlen, ne razmišlja o neumnostih in slabih stvareh. Izobraževanje nam je nagrada za prihodnost.
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Na obeh tečajih, posebno na drugem, je bil urnik zahteven. Bilo je
premalo časa za ponovitev in utrditev snovi. Verjetno pa to tudi
ni bil smisel tega tečaja in je to bolj naša domača naloga. Želim
si nadaljnjega sodelovanja. Hvala vsem sodelavcem, ki sodelujete
in oblikujete računalniške projekte. Od tečaja sem odnesel veliko
znanja, novih spoznanj in izkušenj. Spoznal sem nove prijatelje in
doživel lepe trenutke.

Vseživljenjsko učenje se mi zdi pomemben del vsakdanjika. Moje
mišljenje je, da se vsak dan naučiš nekaj novega in se učiš do konca življenja. Ko misliš, da vse znaš/veš, te vedno nekaj preseneti z
novimi informacijami. Učiš se lahko na različne načine.

Novo mesto, 16. 5. 2013: Obiskoval sem tečaj!
1. Zanima me računalništvo in informacije, ki jih ni v časopisju.
2. Razne prodaje nepremičnin in živali.
3. In ne nazadnje vse svetovno dogajanje.
Opomba: Prenatrpan program, premalo ponavljanja.
Želim si nadaljnjega sodelovanja.
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Moram priznati, da sem se tečaja udeležila s tremo pred računalnikom. V skupini smo bili vsi z enakimi občutki, toda predavatelja
in skupinsko delo so mi dali zaupanje in veselje do dela z računalnikom. Hvala Andreji in Gregorju za njihovo posredovanje znanja
in prijaznost.

V svojem poklicnem in privatnem življenju nisem imela priložnosti za računalniško opismenjevanje in sem kot samouk imela manj
veselja za uporabo računalnika. Tečaj mi je dal vpogled v možnosti uporabe in koristnosti računalnika. Sedaj ga z veseljem več
uporabljam.

Udeležujem se prostovoljno zaradi bistrenja spomina in prijetnega počutja. Hvala vam.
Marija M.

Učimo se, dokler živimo. Vsako minuto, dan, uro.

31

Prostovoljna udeležba na začetnem tečaju mi je prinesla še širši
pogled na svet, za kar sem izredno hvaležna in želim nadaljevati
in izvedeti še več. Hvala vam in nasvidenje v prihodnje.
Fani Kapš

Vesela sem, da sem se naučila uporabljati računalnik.

Marsikaj me zanima in želim ostati na nivoju kljub starosti. Urjenje možganov, različne informacije.

RIC je mesto v Novem mestu, kjer lahko vsakdo aktivira svoje sive
celice, pridobi ali obnovi znanja, sreča nove prijatelje. Osebno
sem zelo zadovoljna, trenutno obiskujem tečaj slovenščine, vsi
zaposleni so prijetni ljudje.
Zorica Tobic

Za izobraževanje ni nikoli prepozno, zato sem se za to tudi odločila. Naučila sem se ogromno stvari, ki v praksi izgledajo malo
drugače kot v knjigah, poleg tega sem srečala mnogo ljudi, kjer
izmenjavamo mnenja.
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Usmiechnieta mila pomocna – to nasza Gabi. Dzigkrijes za
uszzystko.
Krystyna i Bytomia

15. 5. 2013: Digitalni mediji obvladujejo človeštvo. To se moramo
naučiti? Z njimi upravljati?
Sem upokojenka.

Le tisto omiko jaz štejem za pravo, ki voljo zadeva. Srce in glavo –
vse – vse troje!

Naučil sem se osnov dela z računalnikom. Pripadam generaciji, ki
v mlajših letih ni poznala računalnikov. Pohvalno in občudovanja
vredno.

Zdi se mi, da je izobraževati se nujno potrebno. Hvala, ker ste kot
ustanova izbrali kvalitetne učitelje, želim še v bodoče sodelovati.
Pokličite me.
Vaš Peter Bevc
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Učenje je življenje. Brez učenja je življenje težje, z učenjem pa
lažje.

Izobraževanje je pot, po kateri lahko naberemo veliko dobrega za
življenje.

Prostovoljna udeležba, druženje, pridobivanje novih znanj za
osebni razvoj.
Hvala.

Samo znanje je tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti. Računalniška
pismenost pa je izjemno potrebna v današnjem času. Še več tečajev si želimo. Še veliko uspehov vam in nam.
Z. Rem.

Izobraževanje je veliko.
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Meni je bilo zelo zelo všeč, pridobiš veliko novega znanja dela z
računalnikom in o ročnih izdelavah.

Znanje je izobraževanje, brez njega ni cilja, le tako si lahko pozitiven in srečen.

Ogromno sem pridobila v obsegu svojega znanja. Hvala vam.
Prehitro je minilo.

Do sedaj sem pridobila znanje o medu, stresu, zdravi prehrani,
komunikaciji, … Všeč mi je, da imam možnosti širitve obzorja, ker
le-to ni nikoli dovolj široko.

Izobraževanje mi poveča samozavest. To sem potem boljši JAZ.

Drug od drugega se učimo ves čas.
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V programu sem se naučila, da se učimo skozi vse življenje. Znanje pa je zaklad, ki spremlja nas, vsakega udeleženca.

Moj korak je res pravi korak, ki ga rada naredim in s tem grem
novim življenjskim izkušnjam naproti. Hvala tem programom za
novo znanje.

Program UŽU – Moj korak – mi je všeč zaradi raznovrstnih dejavnosti, druženja, sproščanja, dobrega počutja.
Vera

Pomeni mi, da imam možnost se kaj naučiti, da pridem na boljšo
pot življenja.

Izobraževanje! Pobeg iz vsakdana v čudoviti svet novega,
neznanega – tistega, kar me hrani za jutrišnji dan.

Vseživljenjsko učenje je absolutno potrebno, da sledimo življenju
in hitremu tempu razvoja in sprememb.
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Ni pomembno, koliko si star. Pomembno je, koliko si dogradil svoje znanje v svojih letih.

Pri hitrem razvoju tehnologije je potrebno, da se tudi v tretjem
življenjskem obdobju redno izobražujemo. Tako se počutimo še
potrebni v tej družbi, počutimo se zdravi in vitalni.

Všeč mi je druženje v naši skupini, zelo dobro se ujamemo in
sodelujemo, spoznavamo nove teme in tematike.

Izobraževanje – je skok v znanje, v uspeh.

Računalnik mi je nadomestil leksikone. Nisem več »nepismen« v
odnosu za svojo okolico, ki je dosti mlajša. Učim se že celo življenje in ne mislim prenehati. Pa še prijeten klepet je vedno prisoten!

S prijaznimi ljudmi se tudi človek več nauči.
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Obnovila sem začetno in nadaljevalno znanje računalništva, ker
sem ga že pozabila po končanem aktivnem delu. Medtem se je
mnogo spremenilo, čas pa se ne meni za naša leta. Če ne greš
s časom, se počutiš odrinjeno in nekoristno. Hvala za možnost
pridobivanja in nadgradnje raznovrstnih znanj! Še veliko skupnih
uspehov z vami skupaj si želimo vaši učenci!

V življenju je veliko stvari, ki so drugačne kot pred leti, zato so
programi, ki se izvajajo na RIC-u, koristni za vse generacije.

Učenje in znanje je predvsem odvisno od dobrih učiteljev in mentorjev. In teh je na RIC-u dovolj – toliko, da ga je vedno znova
vredno obiskati.

Izobraževanje je pomemben del celega življenja, spoznaš pa ga
takrat, ko misliš, da že vse znaš. Četudi smo šli skozi veliko programov, se zavedamo, da resnično še veliko ne obvladamo.

Nikoli nisi dovolj star, da se ne bi česa novega naučil. Koliko ti pa
to pomeni v življenju, pa je vprašanje.
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Izobraževanje je učenje in znanje.

Lahko postanem to, kar želim.

Človek se vse življenje uči iz izkušenj, spoznava nove stvari, ljudi,
dejavnosti. Vendar več kot poskuša, več znanja pridobi.

Izobraževanje mi pomeni zelo veliko, spoznala sem, da sem zmožna marsičesa, česar do sedaj nisem vedela. Vesela sem, da se
lahko družim z dobrimi predavatelji, ki so me že veliko naučili.

Učimo se iz lastnih izkušenj.

Pri tečaju angleščine je moj največji dosežek to, da sem izgubila
strah pred tem jezikom. Ni me sram govoriti, tudi če ni vse prav
izgovorjeno.
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Naučila sem se uporabljati računalnik.

Veliko mi znanje dela z računalnikom pomaga pri komuniciranju
z otroki in svetom. Spoznavam nove ljudi in svet. Hvala za pomoč
pri učenju.

Več znaš, več veljaš.

Kar se Janezek ni naučil, naj se Janez uči. Ni težko, je pa zelo zanimivo in družabno, pa še velikokrat koristno.

Računalniška pismenost je danes zelo potrebna, zato hvala,
da nam omogočate, da si približamo tudi to področje. Zelo je
pomembno, da se še redno trudimo razmigati možgane, kar nam
dviguje samozavest in osmisli naše življenjsko obdobje.

Pot iz neznanja, dolgočasja, …
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Spoznala in naučila sem se uporabljati računalnik, spoznala sem
nove ljudi, izmenjevala izkušnje. Skratka, tečaj bi še ponovila, ker
sem bila zadovoljna.
Sanja

Pridobili smo toliko znanj in izkušenj, da ne gledamo več naših
otrok in vnukov, temveč se tudi sami usedemo k računalnikom
in tam prebiramo novice ter vse tisto, kar si želimo vedeti. Sem
zadovoljen, da sem se udeležil. Hvala Gregorju.

Pomeni mi, da več znaš, več veljaš.

- Ohranjanje spomina.
- Spoznavanje računalništva.
- Spoznavanje računalniške logike.
- Internet.

Učenje je poljubna ura, ker znanje dobiš in ga nikoli ne izgubiš.
Kim, Simona in Tija
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Učimo se zato, da lahko v življenju kaj dosežemo.
Ben, 4a, OŠ Otočec

Všeč so mi traktorji, najbolj pa Nju Holand.
Toni
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