
središče za samostojno učenje
Središče za samostojno učenje (SSU) na Centru za dopisno izobraževanje deluje že od leta 2000 in je na voljo 
tako udeležencem Centra dopisnega izobraževanja Univerzum kot tudi zunanjim obiskovalcem. Učenje v 
Središču je brezplačno, sofinancira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

V času odprtja je obiskovalcem na voljo tudi informator, ki udeležence usmerja in svetuje pri samostojnem 
učenju ter hkrati skrbi za tehnično podporo, učno gradivo ter udobje učilnice.

Središče za samostojno učenje (SSU) je s sodobno učno tehnologijo opremljen učni prostor, namenjen 
pridobivanju, utrjevanju ali nadgradnji znanja. Učenje poteka individualno in samostojno, čas, ritem in način 
učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim. Prednost Središča? Dostopnost, fleksibilnost, dosegljivost 
v vsakem času, lastni ritem učenja, možnost preverjanja lastnega napredka v znanju, samostojna vsebina 
učenja ter individualna pomoč informatorja in dostopnost do gradiva in opreme. 

Komu smo namenjeni?
 -  vsem, ki si želite pridobiti računalniško znanje,
 -  vsem, ki si želite pridobiti znanje tujih jezikov,
 -  vsem, ki potrebujete znanje slovenskega jezika,
 -  vsem odraslim, ki se želite učiti,
 -  vam ustreza prilagajanje lastnim potrebam – prosta izbira vsebin, ritma in  
    tempa učenja,
 -  vam fizični ali časovni pogoji preprečujejo, da bi se vključevali v običajne  
    oblike izobraževanja,
 -  vam primanjkuje lastnih sredstev za izobraževanje (učenje v središčih je 
    brezplačno).

Učenje tujih jezikov vam je na voljo v 
obliki računalniških jezikovnih tečajev  
za samostojno učenje ter s pomočjo 
nekaterih učbenikov, delovnih zvezkov, 
slovarjev in leposlovja. 

Udeleženci SSU imajo v uporabo na voljo sodobno računalniško opremljeno učilnico ter gradiva za samostojno 
učenje. Slednje obsega tako multimedijsko in avdiovizualno gradivo kot tiskano gradivo. Na računalnikih je 
nameščena najsodobnejša programska oprema z vsem potrebnim za samostojno učenje.

Za informacije, dogovore in nasvete se obrnite:

Naslov:  CDI Univerzum, Grošljeva 4,1000 Ljubljana

Odprtost: od ponedeljka do petka, od 9.15 do 16.15 ure

Kontaktna oseba: Vesna Mielitz

Telefon: 01/ 583 92 96 ali 01/ 583 92 82

E-pošta: vesna.mielitz@cdi-univerzum.si



SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

gimnazija
priprave na maturo

BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA 
ODRASLE

RAZLIČNE BREZPLAČNE DELAVNICE IN TEČAJI

INŠTRUKCIJE ZA MATEMATIKO

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE 
NEFORMALNEGA ZNANJA

UČNA POMOČ

Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grošljeva 4

1000 Ljubljana

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

http://www.cdi-univerzum.si

knjigovodja/-kinja
strokovni/-a sodelavec/-ka za programske aplikacije in podatkovne baze
strokovni/-a sodelavec/-ka za računalniške sisteme in omrežja
socialni oskrbovalec/-ka
računovodja/-kinja
varuh/-inja predšolskih otrok
izdelovalec/-ka spletnih strani
programer/-ka
skrbnik/-ca informacijskih sistemov
vzdrževalec/-ka programske opreme
oblikovalec/-ka spletnih strani

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

pomočnik/-ca kuharja
pomočnik/-ca natakarja

brezplačne delavnice

USPOSABLJANJA

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI TER POKLICNI TEČAJI, ki jih izvajamo 
na CDI UNIVERZUMU

tehnik računalništva
računalnikar
predšolska vzgoja
logistični tehnik
trgovec
administrator
gastronomija in turizem
gastronomija
gastronomske in hotelske storitve
ekonomski tehnik
hortikulturni tehnik
vrtnar
cvetličar
bolničar - negovalec
pomočnik v biotehniki

Kdaj in kje potekajo brezplačne delavnice in kako se lahko prijavite nanje?
Za natančne informacije in prijave pokličete  tel: 01 /583 92 70, e-pošta: info@cdi-univerzum.si, 
naslov: Grošljeva 4, 1000 Ljubjana, učilnica 11 (pritličje)

Posodobite svoja znanja in spretnosti na področju, ki vam bodo koristila v vsakdanjem življenju in na poklicnih 
poteh:

SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA


