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Pozdravljeni,
RIC NM in LU Kočevje sta vstopila v partnerstvo evropskega projekta ET- STRUCT. V družbi 17 partnerjev
iz različnih evropskih držav si bomo z razvojem izobraževalnih možnosti in programov prizadevali bodoče
in že zaposlene obogatiti »z novimi znanji za nova delovna mesta« (new skills for new jobs).
Et-struct bo v vsaki regiji, ki je udeležena v projektu, oblikoval neformalne izobraževalne programe, s
katerimi bodo delavci pridobili dodatna znanja, podjetja in regija pa bolj usposobljeno delovno silo, ki bo
kos sedanjim in prihodnjim izzivom. Namen projekta je zagotoviti tudi boljše sodelovanje med
regionalnim gospodarstvom, politiko in izobraževalnimi institucijami ter vzpostaviti okvir za trajno
sodelovanje. S tem bo ET-struct prispeval svoj delež k skupnemu evropskemu cilju, da dosežemo
gospodarsko stabilnost ter rast in razvoj v celotni Evropski uniji.
Pri oblikovanju novih izobraževalnih vsebin želimo vključiti čim večji krog zainteresirane javnosti, zato
vas že sedaj, s to kratko informacijo o projektu Et-struct vabimo k sodelovanju v naslednjih fazah
projekta. Bodisi pri zbiranju podatkov za regionalno analizo stanja v regiji, pri določevanju bodočih
trendov na trgu dela ali preučevanju ponudbe in povpraševanja po izobraževalnih vsebinah v JV Sloveniji
– vaše mnenje bo nadvse dragoceno.
Hkrati vas želimo že sedaj povabiti na jesensko delavnico projekta Et-struct, kjer bomo preverili, katere
so ključne kompetence za JV Slovenjo, katera nova znanja so potrebna v našem okolju in katero smer
razvoja naj ubere naša regija. Uradna vabila za delavnico vam pošljemo po poletnih počitnicah. Skupaj z
vašimi predlogi in mnenji bomo tako korak bližje bolj učinkoviti izobrazbi in lažjemu vključevanju na trg
delovne sile.
Več informacij o projektu najdete v priponki ter na spletnih straneh http://www.etstruct.eu/ ali
http://www.ric-nm.si/sl/projekti/etstruct.
Če informacij v zvezi s projektom Et-struct ne želite več prejemati, nam to sporočite s povratnim sporočilom.
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