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CDI Univerzum – tudi starega psa lahko 
naučimo novih trikov
Ta pregovor je v veljavi že sToleTja in močno podcenjuje sposobnosTi prilagajanja odrasle 
generacije na spremembe. na cdi univerzum v Ta pregovor ne verjamejo. želiTe pridobiTi 
nova znanja? nikoli ni prepozno!

Vsakih nekaj let se zgodi večji premik v 
tehnološkem razvoju. V prvih dvajsetih letih 21. 
stoletja smo bili priča razvoju 3D tiskanja, 
blockchain tehnologije, podatkovne znanosti, 
virtualne in obogatene resničnosti in še več. 
Težko je slediti vsakemu napredku, še posebej 
če posameznik na tem področju ni aktiven. Res 
je, da je digitalizacija omogočila 24-urni dostop 
do vseh potrebnih informacij, vendar jih je treba 
znati pravilno dekodirati. Sami to v večini prime-
rov težko storimo, zato potrebujemo pomoč.
Pridobivanje novega znanja bi moralo biti 
vseživljenjsko. Pogosto pa se ljudje po 
določenem letu (40. ali 50. letu starosti) ustavijo 
in napredke zgolj opazujejo. Zakaj ne bi raje 
vstopili na digitalno igrišče? Učenje je lahko 
zabavno in predvsem nagrajujoče! Ni boljšega 
občutka od osvojitve novega znanja, ne glede 
na to, ali ste stari 30 ali pa 50 let. Kam po znanje? 
Izobraževalni zavod CDI Univerzum že od leta 
1957 uresničuje idejo o vseživljenjskem učenju.

sveT brez računalnikov ne more obsTajaTi

Ker vse poteka prek pametnih naprav in 
internetnega protokola, je smiselno razmišljati o 
pridobivanju novega znanja na področju 
informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT). 
Nihče si ne želi »outsourcati« nalog, ki bi jih 
lahko z malo znanja naredili sami. To velja tako 
za zasebno kot tudi poslovno življenje. Ali ne bi 
bilo bolje, hitreje in ceneje, če bi lahko sami 
popravili računalnik, telefon ali katerokoli drugo 
elektronsko napravo? Kaj pa nekaj bolj 
vsakdanjega, kot je spletni nakup izdelka? Nekaj 

bolj zahtevnega: programiranje enostavnega 
programskega vmesnika (API), ki bo pohitril 
nekatere vsakdanje procese v vašem podjetju? 
Ste naveličani, da ste eden redkih v podjetju, ki v 
času korone ni osvojil potrebnega znanja za 
uporabo sodelovalnih platform Zoom in Teams? 
Ali pa koncept računalništva v oblaku?
Niste edini. CDI Univerzum vsako leto opazi porast 
obiska računalniških izobraževalnih programov. 

brezplačni in plačljivi računalniški Tečaji 
na cdi univerzum

Lahko ste strokovnjak IKT tehnologije ali 
začetnik, skupni sovražnik je samozadovoljnost. 
Mnogi strokovnjaki menijo, da so s 15 ali 20 leti 
izkušenj osvojili vse, kar se da osvojiti. A še 
zdaleč ni tako. To je past samozadovoljnosti. 
Podobno velja za začetnike. Na začetku boste 
hitro osvajali nova znanja in sposobnosti. 
Pomembno je, da nadaljujete v tem ritmu in se 
ne ustavite. Znanje je neskončno, nikoli ne boste 
osvojili vsega, vendar vsaka nova stopnička 
pomeni večje osebno zadovoljstvo in boljšo 
konkurenčnost na delovnem trgu.
CDI Univerzum ponuja mesečne brezplačne 40 
ali 60-urne računalniške tečaje z različnimi 
programi (Računalniška pismenost, Microsoft 
Word, Excel, spletna stran, socialna omrežja, 
delo v oblaku …). Skupinam nad 10 oseb v 
podjetjih prilagodijo pristop in termine delavnic. 
Njihovi svetovalci in predavatelji se posvetijo 
vsakemu posamezniku in njegovim potrebam. 
Delavnice in seminarje v primeru nadaljnjih 
protikoronskih omejitev izvajajo tudi na daljavo.

izobraževalni programi, prilagojeni 
pridobivanju najbolj iskanih kompeTenc

CDI Univerzum vsako leto sprejme novo 
generacijo odraslih, ki želijo zasijati v enem 
izmed najbolj iskanih poklicev: bolničar-
negovalec, eko nomski tehnik, administrator, 
trgovec, vzgojitelj predšolskih otrok, 
računalnikar in tehnik računal ništva. 
Računalnikar lahko postanete že po končanem 
3-letnem formalnem izobraževalnem 
programu, tehnik računalništva pa po 4 letih. 
Brez skrbi, čeprav ste zamudili vpis (običajno 
poteka do sredine septembra), imajo odrasli 
možnost vpisa tudi med šolskim letom. Na 
začetku boste morali nadoknaditi zamujeno, 
vendar na poti ne boste sami. Ob strani vam 
bodo stali svetovalci CDI Univerzum, ki vam 
bodo sestavili izobra ževalni načrt in vas 
spremljali do konca izobra ževanja. Termini 
izobraževanj so prilagodljivi izobraževanju 
odraslih.
CDI Univerzum poleg formalnih izobraževalnih 
programov ponuja različne krajše brezplačne 
delavnice: Uspešna komunikacija in 
obvladovanje konfliktov, Z boljšo koncentracijo 
do učnih uspehov, Mediacija – mirno reševanje 
sporov, Poslovni načrt na kratko, Delavnica za 
karierni razvoj, Finančna pismenost, Slepo 
desetprstno tipkanje, Poslovna slovenščina … 
Nudijo tudi usposabljanja in certificiranja za 
pridobitev NPK-jev, ki jih v Sloveniji zdaj lahko 
pridobite že za skoraj 300 poklicev.
Več o CDI Univerzum in njihovih izobraževalnih 
programih na www.cdi-univerzum.si.  (P.R.)

Center za dopisno 
izobraževanje Univerzum 
• Odrasle uspešno izobražujemo že 63 let. 
• Imamo več kot 250.000 zadovoljnih strank. 
• Prvi v Sloveniji smo izobraževali na daljavo. 
• Nudimo brezplačno svetovanje in pomoč. 
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