hortikulturni tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje
Zakaj vpis v program HORTIKULTURNI TEHNIK?
Hortikulturni tehniki se usposobijo za oblikovanje, urejanje in
vzdrževanje zelenih površin, za opravljanje različnih del v vrtnarski
pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v
skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in
okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za prodajo izdelkov
in storitev.
Delo HORTIKULTURNEGA TEHNIKA
Hortikulturni tehnik pri svojem delu pripravlja tla za setev in sajenje
vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin, izbira ustrezne substrate za
posamezno vrtnino in izračunava in uporablja
Predmetnik
ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne
A - splošnoizobraževalni predmeti
zelnate rastline in pripravlja semensko blago,
oznaka programske enote
1. letnik
2. letnik
P1
Slovenščina
13 sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Biologija
Kemija
Informatika
Športna vzgoja

10
13
2
2
2
2
2
2
2
2
7

Naziv strokovne izobrazbe
hortikulturni/-a tehnik/-ica
Pogoji za vpis
- uspešno zaključen program
osnovnošolskega izobraževanja
ali
- nižje poklicno izobraževanje
ali
- enakovredno izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

B - strokovni moduli
oznaka
programske enote
1. letnik
M1
Podjetništvo in trženje
M2
Trajnostni razvoj
M8
Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev
M9
Osnove vrtnarske tehnologije
M11
Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum
Poklicna matura
Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz hortikulture.

2. letnik

KT
5
5
12
8
15
12
3
4
11
4

Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Izbirni del:
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematika,
- izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dodatne informacije
info@cdi-univerzum.si
01/583-92-70

ZAKAJ CDI UNIVERZUM?

Izobraževanje pri nas je prilagojeno odraslim in odraslemu načinu življenja.
Med izobraževanjem pridobite veliko izkušenj in znanja.
Nudimo posebne ugodnosti, če se kandidat udeležoi drugih dejavnosti v okviru CDI Univerzuma.
K širjenju znanja pristopamo s sodobnimi metodami tako poučevanja kot učenja preko spletnih učilnic in ostalih možnosti v
spletu.
Za pomoč pri izbiri izobraževalnega programa, samem učenju in načrtovanju izobraževanja se lahko oglasite v
Svetovalnem središču Ljubljana.
Prisluhnemo mnenju in potrebam posameznega kandidata.
Vsak dan sta na razpolago prostor in pomoč pri uporabi IKT v Središču za samostojno učenje.
Brezplačna osnovna šola za odrasle!
Vpisujemo celo šolsko leto.

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNEGA ZNANJA
BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
USPOSABLJANJA
knjigovodstvo - osnovna raven
knjigovodstvo - poglobljena raven
ruski jezik od I. do VI. stopnje
ruski jezik - osvežitveni tečaj
slepo tipkanje

NOVA USPOSABLJANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
zavarovalni zastopnik
zavarovalni posrednik
nemščina kot priprava za zaposlitev v tujini - začetni tečaj
nemščina kot priprava za zaposlitev v tujini - nadaljevalni tečaj
prodajna akademija

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI TER POKLICNI TEČAJI
tehnik računalništva
računalnikar
NOVI PROGRAMI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
predšolska vzgoja
bolničar - negovalec
logistični tehnik
pomočnik v biotehniki
trgovec
administrator
gastronomija in turizem
SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
gastronomija
gimnazija
gastronomske in hotelske storitve
priprave na maturo
ekonomski tehnik
hortikulturni tehnik
vrtnar
RAZLIČNE BREZPLAČNE DELAVNICE IN TEČAJI
cvetličar
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO
pomočnik/-ca kuharja
pomočnik/-ca natakarja
knjigovodja/-kinja
strokovni/-a sodelavec/-ka za programske aplikacije in podatkovne baze
strokovni/-a sodelavec/-ka za računalniške sisteme in omrežja
izdelovalec/-ka aranžerskega materiala
oblikovalec/-ka cvetličnih vezav in dekoracij
socialni oskrbovalec/-ka
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
računovodja/-kinja
Grošljeva 4
varuh/-inja predšolskih otrok
1000 Ljubljana
izdelovalec/-ka spletnih strani
programer/-ka
skrbnik/-ca informacijskih sistemov
01/583-92-70
vzdrževalec/-ka programske opreme
info@cdi-univerzum.si
oblikovalec/-ka spletnih strani
pomočnik/-ca oskrbnika
http://www.cdi-univerzum.si

