AMBASADOR UČENJA 2020
Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in
poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so
dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih.
Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da
postanejo ambasadorji učenja.
CIK Trebnje, kot partner projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za
zaposlene Osrednja JV regija (projekt DIS) vabi predlagatelje, da se udeležijo
javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador
učenja na območju Osrednje JV regije.
Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim
nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog
za imenovanje.
Povabilo je objavljeno na spletnih straneh CIK-a Trebnje, RIC-a Novo mesto, Grma Novo
mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto.
Povabilo je odprto od 3. 3. do 24. 3. 2020.
Povabilo in obrazec za prijavo Ambasadorja učenja 2020 najdete na dnu strani.
Predlog lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih
straneh partnerstva, osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja
poštni žig 24. 3. 2020). Predloge pošljite na naslov Razvojno izobraževalni center Novo
mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev
naziva Ambasador učenja 2020«.

Kdo je ambasador učenja?
Ambasador učenja je posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati
prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.
V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo CIK
Trebnje, RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski
center Novo mesto. To je častna funkcija.
Kdo predlaga ambasadorja učenja?
Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi,
podjetja, lokalne skupnosti …
Kakšne je vloga ambasadorja učenja?
Ambasador učenja ima naslednje naloge:






sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in
možnostih svetovalne podpore
je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na
spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja

Kolikokrat se izbira ambasador učenja?

Ambasadorja učenja se izbira v letu 2018 in 2020.
Kdo imenuje ambasadorja učenja?
Na podlagi podanih predlogov v 30 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS
za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru,
da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število
ambasadorjev ni omejeno.
Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?
Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih
medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).
Koliko časa je posameznik ambasador učenja?
Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev,
je lahko tudi dlje.
Ali je ambasador učenja za svoje delo plačan?
Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično
nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za
zaposlene Osrednja JV regija na svečani prireditvi.
Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru
povrnejo potne stroške.
Kdo so trenutni ambasadorji učenja?
V letu 2018 je konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija
imenoval devet ambasadorjev učenja. Spoznajte jih še vi AMBASADORJI UČENJA.
Za pomoč in informacije lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo Kristini Jerič (T: 07 34
82 108, E: kristina.jeric@ciktrebnje.si).
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