
TUDI EDISONU JE ZNANJE DAL UNIVERZUM.
ZAKAJ GA NE BI TUDI VAM?

cdi univerzum

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
ZA DELO Z BREZPOSELNIMI OSEBAMI: 

dolgotrajno brezposelnimi in mlajšimi od 30 let

KOMU JE NAMENJENO?
Organizatorjem izobraževanja odraslih in izobraževalcem pri izvajalcih 
izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti 
programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje.

CILJI PROGRAMA
Razvoj kompetenc za krepitev socialnih veščin in spretnosti, pridobivanje znanja in 
informacij, krepitev moči in motiviranosti, aktivni pristop k reševanju socialne in 
zaposlitvene situacije brezposelnih oseb.

KJE IN KDAJ?
Na CDI Univerzum (Grošljeva 4, Ljubljana), in sicer v dveh terminih:
A: 28. september ter 8. in 15. oktober 2019 (dopoldanski termini) ali
B: 28. september ter 10. in 16. oktober 2019 (dva popoldanska termina).

PREDAVATELJICE
Katarina Veselko, univ. dipl. psihologinja
Tanja Grünfeld, univ. dipl. psihologinja
Helena Hercog, univ. dipl. psihologinja

VSEBINA PROGRAMA
Uporaba transakcijske analize v izobraževanju odraslih.
Razumevanje življenjske zgodbe.
Analiza nezavednih vzorcev komunikacije.
Psihološki učinki brezposelnosti.  
Zmanjševanje frustracij pri delu z brezposelnimi.
Tehnike naprednega sistema komunikacijskih orodij za vzpostavljanje kakovostnih 
odnosov – nevrolingvistično programiranje.
Razvijanje sposobnosti učinkovitega in nekonfliktnega komuniciranja z različnimi 
posamezniki oz. ciljnimi skupinami.
Tehnike za vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom in ciljno vodenje komunikacije.
Aktivno poslušanje, učinkovito podajanje informacij in preverjanje sporočila.
Konstruktivni način podajanja povratnih informacij.
Osredotočenost na posameznikove potrebe in vrednote kot pomemben vidik 
motiviranja posameznikov. 
Še mnoge druge aktualne teme (delo od doma).

PRIJAVE
Prijavite se lahko TUKAJ.
Ali nam pišite na: info@cdi-univerzum.si.
Prijave zbiramo do torka, 24. 9. 2019. 

URNIK USPOSABLJANJA
Urnik si lahko ogledate na spodnji povezavi:
Urnik A – dolgotrajno brezposelni,
Urnik B – mlajši od 30 let.

TRAJANJE PROGRAMA
Program traja 30 ur:
- 22 ur predavanj in delavnic,
- 8 ur samostojnega dela od doma.

FINANCER
Ministrstvo za izobr., znanost in šport.
Javni razpis za financiranje podpornih
dejavnosti v izobr. odraslih v letu 2019.

NOVO ZNANJE, DA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMNDxEd8Qf-QC3NzBPiB-_3HG3BM1bG-f_yzZLqlqdZU47sg/viewform
http://www.cdi-univerzum.si/files/2019/09/Urnik-A.pdf
http://www.cdi-univerzum.si/files/2019/09/Urnik-B.pdf

