Izvajalci izobraževanj
Za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Več o ciljih, vsebinah in izvedbah izobraževanj si lahko
preberete v »Katalogu brezplačnih izobraževalnih
programov«, ki je objavljen na: http://www.cdiuniverzum.si/files/2016/09/Katalog-izobrazevanj.pdf

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Suzana Gradič
01/280 76 21, suzana.gradic@bic-lj.si

Glotta Nova
mag. Bernarda Potočnik
01/520 06 74, bernarda.p@glottanova.si

PROJEKT
»Pridobivanje
temeljnih in
poklicnih
kompetenc v
izobraževanju
odraslih od
2016 do 2019«.

za zaposlene

Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Vesna Mielitz
01/583 92 96, vesna.mielitz@cdi-univerzum.si

S stališča organizacije je izobraževanje
zaposlenih pomembno, saj prispeva k:
 večji produktivnosti,
 lojalnosti podjetju,
 boljši kakovosti dela,
 večji gospodarnosti,
 boljši organizaciji dela,
 izboljšanju medosebnih odnosov,
 povečanju prilagodljivosti in
 večji mobilnosti zaposlenih.

Izobraževanja
Za pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc

2016- 2019

Brezplačno izobraževanje je namenjeno

zaposlenim.
Prednost imajo starejši (45 let in več)
z manj kot V. stopnjo izobrazbe.

Agora, d.o.o.
Janko Lah
01/280 16 20, 031 603 396; agora@agora.si

tpk

Za več informacij kontaktirajte:

»Vreča znanja je vaša
najboljša naložba.«

CDI UNIVERZUM

Gospodarska zbornica Slovenije,
Center za poslovno usposabljanje
Sonja Novak
01/589 76 68, sonja.novak@cpu.si

Grošljeva ulica 4
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 583 92 70
E-pošta: info@cdi-univerzum.si
Spletna stran: www.cdi-univerzum.si

brezplačno
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
:

Izobraževalni programi Centra za dopisno izobraževanje Univerzum
ALI ZNATE UPORABLJATI URBANO, PARKIRNI AVTOMAT, BANKOMAT, BRSKATI VARNO PO INTERNETU?
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DIGITALNO KOMPTENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA

Vsebina: kartica Urbana, parkirni avtomat
(uporaba avtomata), E-uprava (uporaba spletnega portala), E-zdravje (uporaba spletnega portala), bankomat, varnost na internetu …

Vsebina: osnove dela z računalnikom, pisanje
z računalnikom, preglednice za vodenje evidenc, s svetovnim spletom do ažurnih informacij, elektronska pošta mi pomaga pri komunikaciji ...

Izvedbe: 2016, 2017, 2018, 2019

Izvedbe: 2016, 2017, 2018, 2019

PAMETNI TELEFON – BREZ NJEGA DANES NE
GRE
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Vsebina: uvod pametnih telefonov, zgradba
mobitela, klicanje in sms sporočila, prenos in
uporaba aplikacij, uporaba fotoaparata in video kamere, SOS pripomočki …

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
(RDO), JAVNO VELJAVNI PROGRAM
Vsebina: osnovne komponente računalnika in
nekateri osnovni pojmi informacijske tehnologije, osnovne funkcije osebnega računalnika in
operacijskega sistema, organiziranje in upravljanje z nosilci podatkov in datotekami, oblikovanje
in tiskanje besedil, glavne spletne storitve in
elektronska pošta …
Izvedbe: 2016, 2017, 2018
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Učenje je potovanje
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Vsebine izobraževanj je možno prilagajati
željam delodajalcev in udeležencev.
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Vsebina: temeljno znanje in spretnosti: obnavljanje in
pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij, spoznavanje učnih metod, temeljno računalniško
opismenjevanje …; socialne spretnosti, vseživljenjsko
učenje; aktivno državljanstvo ...

Izvedbe: 2016, 2017, 2018

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST –
MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM),
JAVNO VELJAVNI PROGRAM

ZNANJE TUJEGA JEZIKA – POT DO USPEHA
Vsebina: besedišče, slovnica, poslovno komuniciranje, izgovorjava. Vsebine programa se prilagodijo
glede na predznanje udeležencev ...
Izvedbe: 2016, 2017, 2018, 2019
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USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST –
BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS), JAVNO VELJAVNI PROGRAM

SLUŽBE SE VESELIM, SAJ TAM NEKAJ ZA SVOJE
ZDRAVJE NAREDIM
»
.

Izvedbe: 2016, 2017, 2018

Vsebina: Posamezna področja, ta program jih predlaga 14, niso
ostro razmejena, so presečna in se pogosto prepletajo, posamezne podkategorije so lahko celo prekrivne (npr. področje osebne
identitete se tesno povezuje z osebnimi razmerji, izobraževanje z
delom in poklicem; podkategorijo družbena problematika je
mogoče povezati s področji delo in poklic, zdravje in telesna
nega, družba, politika in gospodarstvo itd.).

Izvedbi: 2017, 2018

Vsebina: prepoznavanje stresa, z gibanjem in telesno
in ni tehnika;
disciplina.
vadbo Ni
do spretnost
boljšega zdravja,
prehranaje– naše
zdravilo,
preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi, kako najti
Je način gledanja na svet.
pravo informacijo na spletu za več zdravja, preventiva
– ključ doJe
ohranitve
zdravja,
odkrivanje raka,
področje
rastizgodnje
in odkrivanja.«
predstavitev programov SVIT, DORA, ZORA ...

Izvedbe: 2016, 2017, 2018

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK, JAVNO
VELJAVNI PROGRAM
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Vsebina: računalništvo, osebno vodenje financ, sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in tujem jeziku,
aktivno državljanstvo, komunikacija; človek, okolje,
znanost in tehnologija ...
Izvedba: 2018

