
BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
 

POKLICNI IN SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI  
PROGRAMI TER POKLICNI TEČAJI 

Tehnik računalništva 
Računalnikar 

Predšolska vzgoja 
Logistični tehnik 

Trgovec 
Administrator 

Ekonomski tehnik 
Gastronomija in turizem 

Gastronomija 
Gastronomske in hotelske storitve 

Hortikulturni tehnik 
Vrtnar 

Cvetličar 
Bolničar - negovalec 

Pomočnik v biotehniki 
 

SPLOŠNI SREDNJEŠOLSKI  
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

Gimnazija 
Priprave na maturo 

 

POSEBNI PROGRAMI ZA ODRASLE 
UŽU - Most do izobrazbe 

UŽU - Jaz in moje delovno mesto 
UŽU - Beremo in pišemo skupaj 

RPO - Računalniška pismenost za odrasle 
 

JEZIKOVNI TEČAJI 
Nemščina - začetni tečaj 

Nemščina - nadaljevalni tečaj 
Angleščina - osnovni tečaj 

Angleščina - nadaljevalni tečaj 
Slovenščina kot drugi in tuji jezik 

 

USPOSABLJANJA 
Knjigovodstvo - osnovna raven 

Knjigovodstvo - poglobljena raven 
Zavarovalni posrednik 
Desetprstno tipkanje 

 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
Pomočnik/-ca kuharja 

Pomočnik/-ca natakarja 
Knjigovodja/-kinja 

Socialni oskrbovalec/-ka 
Računovodja/-kinja 

Varuh/-inja predšolskih otrok 
 

ŽIVLJENJSKE VEŠČINE 
Feng shui 
Grafologija 

Telefon: +386  (0)1  583 92 70 

E-pošta: info@cdi-univerzum.si 

Spletna  stran: www.cdi-univerzum.si 

Facebook: @CDI.Univerzum 

Twitter: @CDI_Univerzum 

 

BREZPLAČNI  
 

tečaji, delavnice,  
predstavitve in 

individualna svetovanja     

v okviru dejavnosti: 

 

  

Grošljeva ulica 4 

1000 Ljubljana 

Središča za samostojno učenje 

 

Tedna trajnostnega razvoja  
(29. 5.—3. 6. 2017) 

 

Tedna vseživljenjskega učenja  
(12. 5.—30. 6. 2017)  

 

Parade učenja  
(17. 5. 2017) 

NA 

 
Dejavnosti se izvajajo od podpori: 

Več informacij na: 

http://www.cdi-univerzum.si/ 

Pri nas dobite odgovore na vprašanja o naslednjih temah: 

aktualni poklici, prekvalifikacija, brezplačno učenje, izobraževalni 
programi, tečaji, nacionalne poklicne kvalifikacije, strokovno 

izpopolnjevanje,  financiranje izobraževanja, razpisi, vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja, prošnje za zaposlitev. 

CDI UNIVERZUM 



vabi vse zainteresirane na brezplačne dejavnosti. 
 

Kdaj in kje potekajo dejavnosti in  
kako se lahko prijavimo nanje?  

 
Za natančne informacije in prijave kontaktirajte:   

 
Tel.: 01/583 92 70  

E-pošta: info@cdi-univerzum.si 
Naslov: Grošljeva 4, 1000 Ljubljana 

Posodobite svoja znanja in spretnosti 
na področjih, ki vam bodo koristila v 
vsakdanjem življenju in na poklicni poti: 

Desetprstno tipkanje   
18. 4.; 9. 5.; 16. 5.; 23. 5. 2017 (9.00—10.30) 

Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo naučiti slepega  
desetprstnega tipkanja. 

 
 
 
 
 

Udeleženci boste spoznali različne možnostmi, ki nam jih omogoča upo-
raba interneta pri iskanju delodajalca na skritem trgu dela. Iskanje podje-

tji, njihovih vizij, kontaktnih oseb … 
 
 
 
 
 

Pismena je tista oseba, ki je zmožna sodelovati v vseh življenjskih dejav-
nostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v družbeni 
skupnosti, zato se bomo v delavnici ukvarjali z branjem, razumevanjem in 

pisanjem različnih besedil. 
 
 
 
 
 

Na delavnici bodo udeleženci spoznali pomen dobro napisane  
prijave. Pridobili bodo informacije, kako se pripraviti na pisanje  

prijave, kaj v prijavah izpostaviti ter kako vsebino prijave prilagoditi  
posameznemu delovnem mestu. 

 
 
 
 
 

 
 

Internet - vstopnica na skriti trg dela 
19. 4.; 13. 6. 2017 (10.00—11.30) 

Moja prijava, predstavitveno pismo … moj prvi vtis 
26. 4.; 19. 7. 2017 (10.00—12.00) 

Stojnica znanja 
12. 5.—30. 6. 2017 

Na »Stojnici znanja«, ki bo postavljena v prostorih CDI Univerzum, boste 
našli promocijski material in informacije o različnih izobraževanjih. 

 
 
 
 
 

Obiščite nas na stojnicah na Kongresnem trgu ter si oglejte dogodke. 
 
 
 
 
 

Delavnica je namenjena oblikovanju opomnika, na kaj vse je potrebno 
pomisliti pred razgovorom, kako se pripravit na razgovor, kako narediti 

dober prvi vtis. Udeleženci bodo spoznali vpliv neverbalne komunikacije, 
čemu dajati pozornost na razgovoru ter kako reagirati na neprijetna  

vprašanja/situacije. 
 
 
 
 
 

Skozi reševanje vprašalnikov boste dobili odgovore o uspešnih načinih in 
pristopih k učenju, da se boste učili na načine, ki so bolj skladni z vašimi 

značilnostmi opazovanja in sprejemanja sveta. Dobili boste več informacij 
o lastni različnosti načinov učenja. 

 
 
 
 
 

Delavnica je namenjena razmisleku o vodilih, prepričanjih, motivaciji, ki 
nas peljejo do različnih delovnih in življenjskih izkušenj. Na naše življenje 

imamo sami več vpliva kot drugi ljudje. Z željo po spremembi se soočamo 
z vodili. Če želimo kaj spremeniti, potrebujemo svež pogled na vodila. 

 
 
 
 
 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki si želijo pridobiti osnovno zna-
nje za enostavno oblikovanje prijav. Na delavnici boste spoznali obliko 
poslovnega dopisa, kako oblikovati prijavo s pomočjo MS Worda, kako 

dokument poimenovati, shraniti ter kako si organizirati osebni  
arhiv - mapo za shranjevanje poslanih prijav. 

 
 
 
 
 
Udeleženci bodo iz recikliranih materialov oblikovali nove kreativne  

izdelke/dekoracije. 
 
  

Poti do novih znanj in zaposlitev: individualno svetovanje  
12.5.—30.6. 2017 (po dogovoru) 

Uspešna raba slovenščine v vsakodnevnem življenju za tujce 
20. 4.; 7. 9. 2017 (10.00 do 11.30) 

CDI UNIVERZUM 

 
PORTAL - OSNOVNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE  je namenjen 
brezposelnim in vsem, ki želite pridobiti ali izboljšati temeljne in 
poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in  
digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in  
samoiniciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti. 

Osnovno oblikovanje prijave na zaposlitev v Wordu 
24. 5.; 23. 8. 2017 (10.00—11.30) 

Delavnice 
In drugi dogodki 

Odkrijte nove priložnosti za mreženje in pospeševanje  

iskanja zaposlitve. 

Parada učenja  
17. 5. 2017 (10.00—17.00) 

Priprava na zaposlitveni razgovor  
17. 5. ; 5. 7. 2017 (10.00—12.30) 

Učni stili/učni tipi 
18. 5.; 14. 9. 2017 (10.00—11.30) 

Motivacija in komunikacija - ključ do sprememb  
19. 5.; 26. 5.; 2. 6. 2017 (9.00—10.30) 

Kreativnost brez meja 
1. 6. 2017 (12. 00—13.30);  21. 9. 2017 (10.00—11.30) 

Socialna omrežja - priložnost za poslovno mreženje in 
pospeševanje iskanja zaposlitve  1. 6. 2017 (10.00—12.00) 

Predstavitev vadbe: pilates 
1. 6. 2017 (9.00—10.00) 

Pridružite se zanimivi predstavitvi vadbe pilatesa. 

Branje in razumevanje etiket na različnih produktih 
15. 6. 2017 (10.00—11.30) 

Industrijsko pripravljena hrana mora biti obstojna, privlačna, primerne 
strukture in dobrega okusa. Za vse to poskrbijo dodatki živilom. Na 

deklaracijah živil in kozmetičnih izdelkov so podatki o dodatkih, ki nas 
lahko zbegajo: različni E-ji v živilih, kemične snovi v kozmetičnih izdelkih 

zapisane po starem, napačno prevedene iz angleščine ali zapisane kar v 

angleščini. Kako se rešimo iz te zagate? 

Ali sem za podjetništvo? 
30. 6. 2017 (9.00—10.30) 

Predstavitev je namenjena vsem, ki se odločate za samostojno  
podjetniško pot. 


