MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Poti do
novih
znanj
in
zaposlitev

načrtujte
prihodnost

karierni načrt

nova
zaposlitev

ovrednotite
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certifikat

nacionalna
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kvalifikacija
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današnji čas

tečaji,
usposabljanja

izobraževalni
programi,
prekvalifikacije

KOMU JE NAMENJENO SVETOVANJE ZA ODRASLE?
• zaposlenim (v starosti 45 let in več, z največ dokončano srednjo šolo),
• brezposelnim osebam (v starosti 50 in več, z največ dokončano srednjo šolo),
• osebam, ki so zgodaj opustile šolanje ter
• ostalim odraslim, ki potrebujejo svetovanje.
Projekt financirata Evropska unija iz evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izpeljuje v Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
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Svetovanje za
odrasle
• brezplačna, zaupna,
strokovna pomoč,
• poglobljeno, več
svetovalnih srečanj.

Koristi:

• izbira poklica za današnji
•
•
•
•

čas,
izbira ustreznega
izobraževalnega programa,
usposabljanja, tečaja,
izdelava osebnega
svetovalnega načrta,
vrednotenje predhodno
pridobljenega znanja,
pomoč pri iskanju
zaposlitve.

Ugotavljanje in
vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja
• voden intervju s svetovalcem,
• ugotavljanje/vrednotenje
znanja angleškega jezika,
digitalne kompetence,
kompetence učenje učenja,
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• izdelava zbirne mape.

Koristi:

• pridobitev certifikata ali

nacionalne poklicne kvalifikacije,

• razvoj poklicne kariere,
• lažje sprejemanje odločitev na
vseh življenjskih področjih,
• zbirna mapa s popisom delovnih
izkušenj in kompetenc kot pomoč
pri iskanju zaposlitve.

Kdo?

Vsak delovnik

Kje?

Kdaj?

Kako?
Za obisk se dogovorite po
telefonu ali e-pošti.
Več informacij
www.cdi-univerzum.si
facebook:@CDI.Univerzum
twitter: @CDI_Univerzum
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