
VABILO NA KARAVANO ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

Naša Karavana študijskih krožkov bo letos prava prispodoba učenja - kot je učenje pot, ki nas pripelje na cilj, 
kjer se običajno že pričnemo radovedno ozirati proti novemu cilju - tako bomo za letos učenje v študijskih 
krožkih zaključili, iz izkušenj in razmislekov pa se že v Novem mestu ozrli proti prihodnosti. Koncept Karava-
ne bo namreč kar štirikratno nadgrajen:

1. Pod naslovom IDENTITETA SLOVENSKIH ŠTUDIJSKIH KROŽKOV je skupina petnajstih najzvestejših in 
najboljših mentorjev iz treh predlogov organizatorja (RIC Novo mesto) izbrala logotip (poglejte v glavo 
vabila).

2. Iz opazovalcev in poslušalcev se bomo spremenili v aktivne udeležence, ki drug drugega tudi učijo. Zato 
bo za nastopajoče na voljo več časa in več prostora. 

3. Prvič bomo organizirali strokovni del, namenjen predvsem mentorjem. Potekal bo vzporedno z vašimi 
izkušenjsko zasnovanimi predstavitvami. Pričel se bo takoj po otvoritvi in z različnih zornih kotov osvet-
ljeval naših prihodnjih dvajset let. Nanj vabimo strokovno javnost in medije, njegovo vsebino oz. urnik 
pa predstavlja priloga.

4. V osebni stik bomo lahko prišli z dvojezičnimi izkušnjami, saj se nam bodo predstavili trije krožki projek-
ta Study circles (www.study-circles.eu ), en čezmejni in dva italijanska. Ob izteku strokovnega dogodka 
bomo podelili potrdila in sprejeli v mrežo prve usposobljene mentorje čezmejnega projekta, večinsko 

regionalni razvoj. 

Srečamo se v Novem mestu, in sicer v četrtek, 12. 6. 2014. 
Otvoritev bo ob 10. uri na ploščadi pred Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto.

RIC Novo mesto se nahaja na nasproti glavne avtobusne postaje, na Topliški cesti 2, rumena stavba zraven 
Planeta TUŠ (povezava do zemljevida). Zaradi skoraj dveh stotnij prijavljenih, bo tokrat organizirana regi-
stracija pri sodelavcih RIC-a na podlagi imena prijavljenega študijskega krožka. Prosimo, če se registrirate in 
odnesete svoje materiale v za vas rezervirane prostore vsaj 10 minut pred začetkom. Ob registraciji boste 
prejeli kupon za kosilo (enolončnica) v bližnji restavraciji. Zaključek Karavane ŠK predvidevamo do 17.00 
ure. 

Splava nismo napolnili niti do polovice, zato bomo morali splavariti kdaj drugič.

Za brezplačno parkiranje je poskrbljeno: pod stavbo RIC-a se nahaja parkirna hiša v dveh nadstropjih, v ne-
posredni bližini je tudi parkirišče za avtobuse (cena parkiranja med 7. in 15. uro znaša 0,70 € na uro). Za vse 
morebitne dodatne informacije, vprašanja, pripombe ali dodatna navodila za parkiranje dobite pri RIC Novo 
mesto, kjer vam je na voljo Ana Granda Jakše, (ana.granda.jakse@ric-nm.si, 07 393 45 52, 031 337 758).

Ana Granda Jakše
Organizatorica izobraževanja

RIC Novo mesto

Dr. Nevenka Bogataj
Raziskovalno razvojna sodelavka

Andragoški center Slovenije

Veselimo se že skorajšnjega srečanja na enajsti Karavani študijskih krožkov
Vaši

https://www.google.si/maps/preview?ie=U-
TF8&cid=11006962019102925837&q=Razvojno+izobra%C5%BEevalni+
center+Novo+mesto&iwloc=A&gl=SI&hl=sl&source=newuser-ws


