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Izobraževanja odraslih za poklic,
osebno rast in zabavo
Življenjska

doba se daljša, posledično

tudi delovna doba; aktivni smo precej
dlje, kot so bile prejšnje generacije.

Tudi po računalniška
Univerzum!

znanja na

CDI

Vseživljenjsko učenje?
Vseživljenjsko učenje je nujno za pridobivanje
novih znanj na delovnem mestu, pa tudi za
nove življenjske izzive. Daljša delovna doba in
vse hitrejši razvoj tehnologij od nas zahtevajo
vedno nova znanja. Kako slediti novim tehnologijam in vsem novostim v osebnem življenju?
Plačevanje položnic, zdravniške napotnice, nakupi – vse je že prek spleta. Računalniki pa vsak
dan ponujajo nove funkcije … Zmoremo? Moramo, če hočemo preživeti!

Vpis v srednješolske programe za
odrasle; tudi do naziva računalnikar ali
tehnik računalništva

22. avgusta na CDI Univerzumu začnejo vpisovati v srednješolske izobraževalne programe za
šolsko leto 2022/23. Odrasli se po prilagojenih
programih izšolajo za danes zelo iskane poklice
bolničarja-negovalca, ekonomskega tehnika,
vzgojitelja predšolskih otrok, logističnega in gastronomskega tehnika, natakarja, kuharja, gimnazijskega maturanta … Že po 3-letnem šolanju pridobite naziv računalnikar, po 4-letnem
programu po postanete tehnik računalništva.
Svetovalci na CDI Univerzumu z novimi udeleženci sestavijo t. i. izobraževalni načrt in jim nato
sledijo do konca izobraževanja. Ker vam nenazadnje priznajo predhodna izobraževanja, je
šolnina nižja. Šolanje je časovno prilagojeno potrebam odraslih (pouk v poznih popoldanskih

urah, možnost spremljanja predavanj s poslu
šanjem posnetkov).

Krajše brezplačne delavnice, NPK
usposabljanje in certificiranje

CDI Univerzum ponuja tudi različne krajše brez
plačne delavnice: Uspešna komunikacija in obvladovanje konfliktov, Mediacija, Poslovni načrt
na kratko, Delavnica za karierni razvoj, Finančna
pismenost … CDI Univerzum pa nudi tudi usposabljanja in certificiranja za pridobitev NPK-jev.
Postanete lahko nepremičninski posrednik, knjigovodja, računovodja, pomočnik kuharja, socialni oskrbovalec in varuh predšolskih otrok.

Tečaji za posameznike in podjetja
Podjetja od novozaposlenih pričakujejo tudi odlično računalniško pismenost, znanje tujih jezikov in druge kompetence. Na CDI Univerzumu
svetujejo podjetjem in posameznikom, kako
najhitreje do ustreznih znanj. Posameznikom, ki
izpolnjujejo pogoje, so na voljo tudi brezplačni
25-urni računalniški tečaji. 100 ur se usposabljate za vodjo projektov, podjetniška delavnica je
30-urna. Skupinam nad 10 oseb v podjetjih prilagodijo vsebine in termine delavnic. Seminarje
izvajajo tudi na daljavo.

Svetovanje za odrasle
Veliko neformalno pridobljenih znanj se pogosto niti ne zavedamo; nekatera lahko s pomočjo
izkušenih svetovalcev tudi certificirate. V današnjih vedno bolj stresnih časih so tudi mehke veščine tiste, ki nam pomagajo samozavestno naprej, tako v osebnem kot tudi v poslovnem življenju. Kaj pridobite podjetniki? Vaše zaposlene
svetovalci na CDI Univerzumu motivirajo za
večjo storilnost. Ohranjali boste dobre sodelavce in izkoristili skrite potenciale svojih zaposlenih. Pripravijo izobraževanja po meri posameznega podjetja. Dejavnost svetovanja v izobraževanju odraslih je brezplačna, sofinancirata jo
MIZŠ in ESS. 
(P.R.)
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