Več o ciljih, vsebinah in izvedbah izobraževanj si lahko
preberete v »Katalogu brezplačnih izobraževalnih
programov«, ki je objavljen na:
www.cdi-univerzum.si/TPK/Katalog

AGORA

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
LJUBLJANA (BIC)
Kontaktna oseba: Suzana Gradič
01/280 76 21,
suzana.gradic@bic-lj.si
www.bic-lj.si

Center za dopisno izobraževanje

PROJEKT
»Pridobivanje
temeljnih in
poklicnih
kompetenc v
izobraževanju
odraslih od 2019
do 2022.«

S stališča organizacije je izobraževanje
zaposlenih pomembno, saj prispeva k:

večji produktivnosti,

lojalnosti podjetju,

boljši kakovosti dela,

večji gospodarnosti,

boljši organizaciji dela,

izboljšanju medsebojnih odnosov,
povečanju prilagodljivosti in

večji zaposljivosti zaposlenih.

2019-2022

UNIVERZUM (CDI Univerzum)
Kontaktna oseba: Sašo Skočir
01/583 22 75
saso.skocir@cdi-univerzum.si
www.cdi-univerzum.si

Brezplačno izobraževanje je namenjeno

brezposelnim in zaposlenim z
izobrazbo ISCED 3 (nižja od 4 l. sr. šole)
Prednost imajo starejši (45 let in več).

CENTER ZA POSLOVNO
USPOSABLJANJE GZS (CPU)
Kontaktna oseba: Sonja Novak
01/589 76 68
sonja.novak@cpu.si
www.cpu.si

GLOTTA Nova
Kontaktna oseba: mag. Bernarda Potočnik
01/520 06 74
bernarda.p@glottanova.si
www.glottanova.si

Udeleženci bodo vključeni tudi v brezplačno

KARIERNO SVETOVANJE
Kontaktne osebe, svetovalke:
Mojca Sikošek Penko, 01/583 92 89, mojca.sikosek@cdi-univerzum.si
Mateja Vurnik, 01/583 92 86, mateja.vurnik@cdi-univerzum.si
Janja Štefan, 01/583 92 95, janja.stefan@cdi-univerzum.si
Polona Franko, 01/583 92 83, polona.franko@cdi-univerzum.si
mag. Marina Vodopivec, 01/280 76 18, marina.vodopivec@bic-lj.si

Brezplačno za udeležence z
izobrazbo ISCED 3 (nižja od 4
l. sr. šole) in več kot 45 leti.

Za zaposlene in brezposelne

Kontaktna oseba: Janko Lah
01/280 16 20, 031 603 396
agora@agora.si
www.agora.si

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV NPK in IZPITI
Vsebina: izdelovalec/izdelovalka kruha, potic,
peciva in testenin na tradicionalni način,
pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice,
izdelovalec/izdelovalka sladic,
izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov,
medičar/medičarka, picopek/picopekinja, …;
hišnik, vodja skupine v proizvodnji.

1

Nekateri izobraževalni programi
DIGITALNO KOMPTENTNI ZAPOSLENI
POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA

4

Vsebina: osnovni in napredni tečaj dela z
računalnikom, pisanje dokumentov (MS Word),
pisanje preglednice (MS Excel) za vodenje evidenc, s
svetovnim spletom do ažurnih informacij, elektronska
pošta mi pomaga pri komunikaciji ...

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK, JAVNO
VELJAVNI PROGRAM in IZPIT

7

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.).

Izvaja: AGORA, BIC, CDI Univerzum
Izvaja: CDI Univerzum

Izvaja: BIC (za pripravo živil); CPU, CDI Univerzum

POSLOVNA KOMUNIKACIJA /
MOJA MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU

2

Vsebina: temeljna načela komunikacije, ključne
komunikacijske veščine, trening;
Veščine samorefleksije, postavljanje osebnih
poklicnih ciljev, razvijanje »zmagovalnih« navad.
Izvaja: CDI Univerzum, Glotta Nova

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ECDL –
BESEDILO / PREGLEDNICE
Vsebina: uporaba računalnika, delo z dokumenti,
oblikovanje besedila, vstavljanje slikovnega in drugega
gradiva v dokumente, spajanje dokumentov, priprava
dokumenta na tiskanje;
delo s preglednicami, urejanje celic, urejanje delovnih
listov, oblikovanje izbora podatkov, izdelava grafikonov,
priprava izpisov.
Izvaja: AGORA

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
(RPO), 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 …
Izvaja: AGORA, CDI Univerzum

3

Vsebina: temeljno znanje in spretnosti: pridobivanje temeljnih
spretnosti povezanih s pismenostjo, usposabljanje za iskanje, izbiro
in rabo informacij, spoznavanje učnih metod, temeljno računalniško
opismenjevanje …; socialne spretnosti, vseživljenjsko učenje; aktivno
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Vsebine izobraževanj je možno prilagajati

državljanstvo ...

Izvaja: CDI Univerzum

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

željam delodajalcev in udeležencev.
TEČAJI TUJEGA JEZIKA
(ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA)
Vsebina: besedišče, slovnica, poslovno
komuniciranje, izgovorjava. Vsebina programa se
prilagaja glede na predznanje udeležencev.
Izvaja: BIC, CDI Univerzum

8

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST –
BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS), JAVNO
VELJAVNI PROGRAM

6

SISTEM HACCP IN ZAGOTAVLJANJE
VARNE HRANE – PRIPRAVA IN IZPIT

9

Vsebina: spoznavanje osnovnih higienskih dejavnikov,
dobre higienske in proizvodne prakse ter sledljivosti
izdelkov, obvladovanje tveganj v proizvodnji živil,
učinkovito čiščenje, …
Izvaja: BIC, CDI Univerzum

