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Svetovalno središče Novo
mesto
Programi javnih del

EconomicEducational Territorial-Structure
... povezovanje izobraževalnih sistemov z regionalnim gospodarstvom za regionalno
rast in stabilnost ...
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ET-struct
Srečanje partnerjev, Dunaj
CVŽU
Galerija RIC NM

Izhodišče
V letih 2000 in 2001, ko je EU oblikovala svoje cilje v Lizboni in Göteborgu, ni nihče niti slutil, da
nas bo leta 2008 doletela finančna in gospodarska kriza, ki bo spremenila mnogo ambiciozno
zastavljenih transnacionalnih ciljev in povzročila veliko negotovosti predvsem v vsakdanjem
življenju Evropejcev, ki se sedaj bojijo, da so ogrožena njihova delovna mesta, življenja in
varnost.
Ko danes oblikujemo in predlagamo nove ambiciozne transnacionalne cilje (npr. EU 2020,
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm) se postavlja pomembno vprašanje: kdo lahko napove,
kaj se bo zgodilo v prihodnosti?
Nekaj je vsekakor zanesljivo: regionalna gospodarstva se morajo znati spopasti s prihajajočimi
pritiski. Hitro morajo napovedati in se odzvati na spremenjene razmere ter poskrbeti za
izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacijo delovne sile, da bi izpolnili določene izzive.

Grundtvig delavnica
PUM
Partnerstva - Stari starši in
vnuki
Razvoj modelov svetovanja za
ranljive skupine
Računalniška pismenost
TVU
Uvajanje novih izobraževalnih
programov
UŽU
POKI
EBC*L certifikat

Potrebno je podpreti posameznike, da lahko sami poskrbijo za svojo gospodarsko varnost ter
prispevajo k varnosti svoje regije in v širšem kontekstu tudi združene Evrope.

Čas je, da ukrepamo
SREDNJA EVROPA je podprla cilje projekta ET-struct, ki želi doseči regionalno rast in stabilnost.
Kako?
1. ET-struct bo združil tri glavne akterje na regionalni ravni, ki pomembno vplivajo na stalne
strukture upravljanja: regionalno politiko, gospodarstvo ter institucije za izobraževanje in
usposabljanje.

Razvojno izobraževalni center
Novo mesto
Ljubljanska cesta 28
8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 393 45 50
Fax: 07/ 393 45 67
E-pošta: ric@ric-nm.si

2. ET-struct bo oblikoval dinamičen seznam znanj in sposobnosti, ki jih bo potrebovala SREDNJA
EVROPA ("nova znanja za nova delovna mesta").
3. ET-struct bo razvil in pilotno preizkusil sisteme učenja na kraju samem ali prek spleta, ki bodo
namenjeni izobraževanju, usposabljanju in prekvalifikaciji regionalne delovne sile.

Partnerstvo za rast in stabilnost
Geslo projekta ET-struct je:

... povezovanje izobraževalnih sistemov z regionalnim gospodarstvom za regionalno
rast in stabilnost ...
Do konca leta 2012 bo 16 partnerjev iz šestih držav programa Evropske unije SREDNJA EVROPA
ter partner iz zahodne Ukrajine združilo moči za skupen cilj regionalne rasti in stabilnosti.
Kontakt
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Če bi želeli več informacij o projektu, se obrnite na Andrejo Rezelj po e-pošti andreja.rezelj@ricnm.si ali po telefonu 07/393 45 50.
Vodilni partner:
European Office, Vienna Board of Education (AT)
http://w ww.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/
http://w ww.europabuero.ssr-wien.at/
Slovenski partnerji v projektu:
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
http://w ww.ric-nm.si
Ljudska univerza Kočevje
http://w ww.lu-kocevje.si
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske
http://w ww.bsc-kranj.si
Koristne povezave:
Spletna stran projekta ET-struct: http://www .etstruct.eu
Program CENTRAL EUROPE: http://ww w.central2013.eu/
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