CDI UNIVERZUM vabi brezposelne osebe in
tiste, katerih delovna mesta so ogrožena na
brezplačne dejavnosti
Kdaj in kje potekajo dejavnosti in kako se lahko prijavimo nanje?
Za natančne informacije in prijave pokličite Tel: 01 / 583 92 70 , e - pošta:
info@cdi-univerzum.si, naslov: Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Delavnice
Posodobite svoja znanja in spretnosti na področjih, ki vam bodo koristila v vsakdanjem
življenju in na poklicnih poteh:
Naziv delavnice

1. izvedba

2. izvedba

Osnove Excela (18 ur)

9.6, 14.6, 21.6, 23.6, 28.6,
30.6. 2016, od 13.30 do 16.00

23.8, 25.8, 30.8, 1.9., 6.9, 8.9.
2016, od 13.30 do 16.00

Urejanje besedila s pomočjo
računalnika (18 ur)

5.7, 7.7, 12.7, 14.7,19.7., 21.7.
2016, od 13.30 do 16.00

13.9, 15.9, 20.9, 22.9, 27.9,
29.9. 2016, od 13.30 do 16.00

15.7.2016,

21.10.2016,

Ob 9.00 do 10.30

od 9.00 do 10.30

Pošiljanje e-pošte (1,5 ure)
Osnove uporabe e-storitev (1,5
ure)
Slepo tipkanje (18 ur)

Osnove konverzacije v angleščini
(1,5 ure)
Motivacija in komunikacija - ključ
do sprememb (4,5 ur)
Ali sem za podjetništvo? (1,5 ure)
Osnove Linuxa in kako uspešno
uporabljati brezplačne
računalniške programe (1,5 ure)

3. izvedba
/
/

/

17.6.2016,

7.10.2016,

od 9.00 do 10.30

od 9.00 do 10.30

/

24.5., 31.5. (ob 13.30), 7.6. (ob
13.30), 14.6., 21.6., 28.6.
2016, od 9.00 do 10.30

/

/

4. izvedba
/

Pri nas dobite odgovore na vprašanja o
naslednjih temah:
aktualni poklici, sprememba poklica,
prekvalifikacija, brezplačno učenje, izobraževalni
programi, tečaji, nacionalne poklicne kvalifikacije,
strokovno izpopolnjevanje, financiranje
izobraževanja, razpisi, vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja, prošnje za zaposlitev.
Dejavnost se izvaja ob podpori:
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

/

Pogodba št. C3330-16-054003/3 o sofinanciranju
podpornih dejavnosti za brezposelne ter informiranje in

/

svetovanja za odrasle v letu 2016.

/

27.5. 2016,

17.6. 2016,

23.9. 2016,

21.10. 2016,

od 9.00 do 10.30

od 9.00 do 10.30

od 9.00 do 10.30

3.6., 10.6., 17.6. 2016,

7.10., 14.10., 21.10. 2016,

od 9.00 do 10.30

od 9.00 do 10.30

/

27.5.2016,

24.6.2016,

od 11.00 do 12.30

od 9.00 do 10.30

/

/

/

/

/

13.6.2016,
od 9.00 do 10.30

Katere poti vodijo do novih znanj in poklicev?

/

od 9.00 do 10.30

/

Individualno informiranje in svetovanje

PORTAL

osnovne spretnosti in veščine

OSV

PORTAL - OSNOVE SPRETNOSTI IN VEŠČINE je namen
brezposelnim in vsem, ki želite pridobiti ali izboljšati temeljne
in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in
digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in
samoinciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti.

BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLE
NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE
Pomočnik/-ca kuharja,
Pomočnik/-ca natakarja,
Pomočnik/-ca oskrbnika,
Knjigovodja/-kinja,
Socialni oskrbovalec/-ka,
Računovodja/-kinja,
Varuh/-inja predšolskih otrok,
Izdelovalec/-ka spletnih strani,
Strokovni/-a sodelavec/-ka za
programske aplikacije in podatkovne
baze,
Strokovni/-a sodelavec/-ka za
računalniške sisteme in omrežja,
Vzdrževalec/-ka programske opreme,
Oblikovalec/-ka spletnih strani.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
telefon: 01/583-92-70
e-pošta: info@cdi-univerzum.si
spletna stran: http://www.cdi-univerzum.si
facebook: @CDI.Univerzum
twitter: @CDI_Univerzum

USPOSABLJANJA
Knjigovodstvo - osnovna raven,
Knjigovodstvo - poglobljena raven,
Zavarovalni zastopnik,
Zavarovalni posrednik,
Prodajna akademija,
Izdelovanje prostorskih risb - AUTOCAD
3D,
Usposabljanje s področja IKT za delo s
starejšimi,
Od A do Ž o socialnem omrežju,
Podjetniška delavnica,
Retorika in komunikacijske veščine,
Mediacija,
Desetprstno tipkanje.
ŽIVLJENJSKE VEŠČINE
Feng shui,
Grafologija.
JEZIKOVNI TEČAJI
Ruski jezik od I. do VI. stopnje,
Ruski jezik - osvežitveni,
Nemščina kot priprava za zaposlitev v
tujini - začetni tečaj,
Nemščina kot priprava za zaposlitev v
tujini - nadaljevalni tečaj,
Poslovna angleščina - osnovni tečaj,
Poslovna angleščina - nadaljevalni tečaj,
Španščina za potovanje,
Slovenščina kot drugi tuji jezik,

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
TER POKLICNI TEČAJI
Tehnik računalništva,
Računalnikar,
Predšolska vzgoja,
Logistični tehnik,
Trgovec,
Administrator,
Ekonomski tehnik,
Gastronomija in turizem,
Gastronomija,
Gastronomske in hotelske storitve,
Hortikulturni tehnik,
Vrtnar,
Cvetličar,
Bolničar - negovalec,
Pomočnik v biotehniki.
SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Gimnazija,
Priprave na maturo
POSEBNI PROGRAMI ZA
ODRASLE
UŽU - Most do izobrazbe,
UŽU - jaz in moje delovno mesto,
UŽU - beremo in pišemo skupaj,
Računalniška pismenost za
odrasle

