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:
Kaj spremeniti, da bi bilo drugače?
Motivacijska delavnica

Urejanje besedila s pomočjo računalnika
Pošiljanje e-pošte in komuniciranja
Osnove uporabe e-storitev
Koliko in kdaj sem digitalno pismen?
Osnove poslovnega sporazumevanja
Vsakdanje aktivnosti so poti do lažje zaposlitve
S samoiniciativnostjo in podjetnostjo do uspeha

Kako se učinkovito učiti?
Kako v teh časih do novih znanj in zaposlitve izdelajte svoj karierni načrt

Osnove konverzacije v angleščini
Komunikacija po e-pošti v angleščini
Možnosti zaposlitve v Veliki Britaniji

4.9. in 11.9.,
ob 9.00
18. 9. 2015,
ob 10.00
25. 9. 2015
ob 11.00
23. 9. 2015
ob 11.00
8. 9. 2015
ob 9.00
21. 9. 2015
ob 9.00
10. 9. 2015
ob 9.00
15. 9. 2015
ob 9.00
17. 9. 2015,
ob 9.00
22. 9. 2015,
ob 9.00
24. 9. 2015,
ob 10.00
30. 9. 2015,
ob 10.00
16. 9. 2015,
ob 10.00

2.10. in 9.10.,
ob 9.00
9. 10. 2015,
ob 10.00
16. 10. 2015,
ob 11.00
14. 10. 2015,
ob 11.00
1. 10. 2015,
ob 9.00
21. 10. 2015,
ob 9.00
6. 10. 2015,
ob 9.00
8. 10. 2015,
ob 9.00
13. 10. 2015,
ob 9.00
15. 10. 2015,
ob 9.00
20. 10. 2015,
ob 10.00
22. 10. 2015,
ob 10.00
7. 10. 2015,
ob 10.00

individualno informiranje in
svetovanje

Katere poti vodijo do novih znanj in
poklicev?

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. 3330-15-054003/3 o določitvi sofinanciranja podpornih dejavnosti
za brezposelne ter informiranja in svetovanja za odrasle v letu 2015.
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.

PORTAL

osnovne spretnosti in veščine

OSV

BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLE
NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE
pomočnik/-ca kuharja,
pomočnik/-ca natakarja,
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
telefona: 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,
ruski jezik od I. do VI. stopnje,
ruski jezik - osvežitveni tečaj,
slepo tipkanje,
zavarovalni zastopnik,
zavarovalni posrednik,
nemščina kot priprava za zaposlitev
v tujini - začetni tečaj,
nemščina kot priprava za zaposlitev
v tujini - nadaljevalni tečaj,
prodajna akademija,
UŽU - Most do izobrazbe,
NOVA USPOSABLJANJA V
LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
priprava na strokovni izpit s
področja socialnega varstva in
strokovni izpit za strokovne delavce
na področju socialnega varstva,
šola carinskega in zunajtrgovskega
poslovanja,
izdelovanje prostorskih risb AUTOCAD 3D,
usposabljanje s področja IKT za
delo s starejšimi,
Ali sem za podjetništvo?,
Od A do Ž o socialnem omrežju,
Želim postati podjetnik - ali znam
tržiti sebe?,
priprava poslovnega načrta z
analizo trga.

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

