BI SE RADI IZOBRAŽEVALI, pa ne veste KJE, KDAJ, KAKO?
Želite postati bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve, vendar ne veste, kaj ukreniti?
Se želite naučiti česa novega, vendar ne veste, kje iskati?
Potrebujete informacijo ali dober nasvet glede učenja ali izobraževanja?
Potrebujete brezplačno ali zaupno svetovanje?
Želite ovrednotiti neformalno pridobljena znanja?
Sodobno življenje zahteva, da si nenehno pridobivamo in izpopolnjujemo znanje, da bi lahko
delovali v osebnem, poklicnem in družbenem življenju.
Vsi, ki želite pridobiti znanja, se naučiti, kako se kaj naredi, se spreminjati, se vključiti v delo,
izobraževanje in za vse, ki protrebujete nasvet glede učenja ter izobraževanja, boste v
Svetovalnem središču Ljubljana našli pozorno uho svetovalcev, ki vas bodo spremljali na poti
učenja in vam svetovali brezplačno.

PRIDITE V SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA
Svetovalno središče Ljubljana nudi kakovostno informiranje in svetovanje za učenje in
izobraževanje odraslih. Je eno od 17 središč v Sloveniji.
Pri nas se lahko informirate o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali
za prosti čas, vpisnih pogojih v različne izobraževalne programe, o možnostih prekvalifikacije,
načinih preverjanja znanja, o možnostih za nadaljnje izobraževanje ter glede učne pomoči.

Svetujemo pri odločanju za izbiro primernega
izobraževanja in pri premagovanju učnih in
drugih težav, povezanih z izobraževanjem ter
načrtujemo in spremljamo izobraževanje.

BREZPLAČNO IN ZAUPNO SVETOVANJE

POMOČ IN PODPORA PRI UČENJU IN IZOBRAŽEVANJU

ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 9.00 do 11.30 ure,
ali
ob sredah od 14.30 do 17.00.

Včasih se znajdemo v situaciji, ko ne vidimo poti naprej.

Na pogovor se prej naročite preko:
telefonske številke: 01/510-22-70 ali

Če se vam je zataknilo pri učenju ali kje drugje, se lahko oglasite na
pogovor.
Morda skupaj najdemo pot naprej.

e-pošte: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si
spletna stran: www.isio.si
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva 4
1000 Ljubljana
01/583-92-70
info@cdi-univerzum.si
http://www.cdi-univerzum.si
facebook: @Svetovalno.sredisce.Ljubljana
twitter: @ISIO_Ljubljana

Dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po pogodbi
št. C3330-18-054003/3 o sofinanciranju dejavnosti informiranja in svetovanja v
izobraževanju odraslih v letu 2018.

