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Novo mesto, Kočevje, 28.06.2010 15:11 (Vir: Radio Krka)

RIC in LU Kočevje v projektu Et-struct
Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Ljudska Univerza Kočevje sta se pridružila ambicioznemu
partnerstvu v projektu Et-struct, ki ga financira program ESRR Srednja Evropa, vodi pa ga European Office,
Vienna Bord of Education z Dunaja.

Danes z vami

V njem je skupno 17 partnerjev iz Avstrije, Češke,
Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Ukrajine, od
slovenskih partnerjev pa je soudeležen še BSC,
poslovno podporni center, Kranj.
Partnerji v projektu bodo v prihodnjih 3 letih
(2010–2012) predlagali izobraževalne programe
in druge rešitve, ki bodo izboljšale usposobljenost
regionalne delovne sile. Prav v času gospodarske
in finančne krize se je namreč izkazalo, da morajo
biti regionalna gospodarstva v vsakem trenutku
pripravljena na nove razmere. Na hitre ukrepe
morajo biti pripravljene tudi izobraževalne
institucije in zagotoviti primerne, nove
izobraževalne programe za bolj kvalificirano
delovno silo.
O tem so se strinjali vsi partnerji projekta na
prvem srečanju na Dunaju, 28. 5. 2010, kjer je
potekala tudi transnacionalna tiskovna konferenca z več kot sto uglednimi gosti s področij izobraževanja,
gospodarstva ter regionalne politike. Na njej so slavnostni govorniki poudarili pomen podpore državljanom EU pri
bolj učinkoviti izobrazbi in usposobljenosti. Ta pomembno vpliva na gospodarsko varnost posameznikov, na
stabilnost celotne regije ter v širšem pomenu stabilnost združene Evrope.
Prve aktivnosti v projektu ET-struct so usmerjene v analizo ponudbe izobraževanja ter preučitev, katera znanja in
veščine delavcem po navadi manjkajo za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Na osnovi analize bo projekt
oblikoval ustrezne izobraževalne programe, s katerimi bodo delavci pridobili vsa potrebna znanja, podjetja pa visoko
usposobljeno delovno silo, ki bo kos sedanjim in prihodnjim izzivom. S tem bo ET-struct prispeval svoj delež k
skupnemu evropskemu cilju, da dosežemo gospodarsko stabilnost ter rast in razvoj v celotni Evropski uniji.
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Ceste
8.12.2010 11:19:10-R3-670, Bizeljsko - Orešje, pred
mejnim prehodom Orešje,... VEČ >

Galerija

8.12.2010 11:14:42-Na avtocesti Maribor - Ljubljana v
predoru Golo Rebro... VEČ >
8.12.2010 11:09:44-Na ljubljanski vzhodni obvoznici med
pokritim vkopom... VEČ >

Naj brani članki
Komentarji
Vaše ime
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Trebnje, Mali Lipovec, Reber , 7.12.2010 18:41
Gnojna jam a vzela m oškega, nesreča na Dolenjki

Komentar

Celje, 7.12.2010 9:22
Silovito v priklopnik avtobusa

Vaš komentar

Novo mesto, 7.12.2010 9:09
VIDEO: "Kidanje" in zapletene poti
Novo mesto, 7.12.2010 9:02
VIDEO: Obetaven pogled navzgor?
Novo mesto, 7.12.2010 7:59
Visoke vode in plazovi

vnesite kodo

Novo mesto, 7.12.2010 13:52
VIDEO: Parodija na "bratski" sir Sandre in Ines
Novo mesto, 7.12.2010 8:11
Lukšič v Krki tudi o Eurobasketu 2013

Pošlji

Novo mesto, 7.12.2010 18:48
Krkaši na kolena spravili Prostejov
Čačak , 7.12.2010 16:18
V Srbiji um rl Slovenec
Metlika, 6.12.2010 14:08
Merkur povzroča sive lase m etliški Kolpi
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