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INFORMACIJE ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Individualno in skupinsko svetovanje za brezposelne:

Albert Štrancar, tel.: 01 / 583 92 85, e-pošta: albert.strancar@cdi-univerzum.si
Mojca Sikošek Penko, tel.: 01 / 583 92 89, e-pošta: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

Informiranje in svetovanje za odrasle - ISIO:

Albert Štrancar, tel.: 01 / 583 92 85, e-pošta: albert.strancar@cdi-univerzum.si
Mojca Sikošek Penko, tel.: 01 / 583 92 89, e-pošta: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

INFORMACIJE IN SVETOVANJE O PROGRAMIH IZOBRAŽEVANJA

Formalno izobraževanje:

Mateja Vurnik, tel.: 01 / 583 92 86, e-pošta: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si
Metka Košir, tel.: 01 / 583 92 74, e-pošta: metka.kosir@cdi-univerzum.si

Neformalno izobraževanje:

Albert Štrancar, tel.: 01 / 583 92 85, e-pošta: albert.strancar@cdi-univerzum.si
Mojca Sikošek Penko, tel.: 01 / 583 92 89, e-pošta: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom 
določilo sofinanciranje podpornih dejavnosti za brezposelne ter 

informiranje in svetovanje za odrasle v letu 2014.
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PODPORNE DEJAVNOSTI ZA BREZPOSELNE

INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE

Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje v okviru programa Insti-
tucionalno usposabljanje omogoča 
brezposelnim osebam različna usposablja-
nja za opravljanje konkretnih del in 
nalog. Na ta način lahko udeleženci 
pridobijo dodatna znanja, veščine in 
spretnosti, ki jih lahko uporabijo na 
delovnem mestu. Tako si povečajo 
svoje zaposlitvene možnosti.

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja 
možnost ovrednotenja in potrditve 
spretnosti in znanj, pridobljenih z 
neformalnim učenjem. Kandidat z 
NPK ima več možnosti, da najde za-
poslitev ali napreduje v poklicu.

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje de-
luje od leta 2000 in je na voljo tako 
udeležencem izobraževanja  na CDI 
Univerzumu in vsem prebivalcem, ki 
iščejo informacije in različna znanja.

V središču je na voljo informator, ki 
udeležence usmerja in svetuje pri sa-
mostojnem učenju. Udeleženci imajo 
na voljo računalnike in druga gradi-
va za učenje in iskanje informacij. 
Učenje v središču je brezplačno.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE CDI UNIVERZUM

SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA 
deluje od leta 2004 v mreži svetoval-
nih središč Slovenije, ki izvajajo in-
formativno-svetovalno dejavnost v 
izobraževanju odraslih. Sledijo dve-
ma globalnima ciljema:

• vsem odraslim zagotoviti 
kakovostno, strokovno in celostno 
informiranje ter svetovanje kot 
podporo njihovemu izobraževanju 
in učenju,

• povezati čim več ponudnikov 
izobraževalnih in svetovalnih 
storitev za odrasle v  lokalnem 
okolju v omrežje ter tako 
zagotoviti kakovostno, celostno 
in usklajeno delovanje vseh 
subjektov na področju informiranja 
in svetovanja v izobraževanju 
odraslih

V svetovalnem središču vam bodo 
svetovalci nudili informacije in 
svetovali o možnostih izobraževanja 
za poklic, strokovno izpopolnjevan-
je ali za prosti čas, vpisnih pogojih 
v različne izobraževalne programe, 
o možnostih prekvalifikacije, načinih 
preverjanja znanja, o možnostih za 
nadaljnje izobraževanje ter glede 
učne pomoči.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA BREZPOSELNE je namenjeno 
zlasti brezposelnim in tistim katerih delovna mesta so ogrožena, da 
se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma usposabljanje v 
programih za odrasle, kot so:

• programi za dvig splošne izobraženosti in pismenosti, 
• programi za pridobivanje oziroma izboljšanje temeljnih zmožnosti,
• programi za potrebe dela, ki vključujejo tudi pridobivanje in izboljšanje 

poklicnih zmožnosti.

CILJI informiranja in svetovanja za brezposelne so:

• brezposelne motivirati za vključitev v izobraževanje oziroma us-
posabljanje, svetovati pri napredovanju, vrednotiti predhodno 
pridobljeno znanje, usmerjati v postopke pridobivanja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij in v certificiranje drugih programov;

• preprečevati socialno izključenost, negativne učinke brezposelnosti 
in prispevati k večji zaposljivosti.

E-PODPORA ZA BREZPOSELNE Z ODPRTIM DOSTOPOM DO SPLETNIH 
UČILNIC obsega:

• izdelavo odprtega dostopa do spletnih učilnic, ki vsebujejo video 
vodiče, učna e-gradiva, vire podatkov in druge dokumente;

• promocijo in spodbujanje brezposelnih za aktivno uporabo spletnih 
učilnic.

CILJ je pomoč brezposelnim pri pridobivanju oziroma izboljšanju 
temeljnih in poklicnih zmožnosti s poudarkom na krepitvi digitalne 
pismenosti, podjetnosti in samoiniciativnosti, kar prispeva k večji 
zaposljivosti.

INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

JEZIKI

RAČUNALNIŠTVO

ŽIVLJENJSKE VEŠČINE

UČIMO SE SKUPAJ
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Za doseganje ciljev bo CDI Univerzum izvajal individualno in skupinsko sveto-
vanje:

• Individualno informiranje in svetovanje bomo izvajali v obdobju od 18. 8. do 
30. 10. 2014 vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Priporočamo predhodno najavo.

• Skupinsko svetovanje/delavnice bo potekalo po razporedu. Po predhodnem 
dogovoru so možni tudi drugi termini.

NASLOV DELAVNICE TERMINI IZVEDBE

Urejanje besedila s pomočjo računalnika 21.8. 5.9. 23.9. 14.10.

Pošiljanje e-pošte in komunikacija 22.8. 11.9. 25.9. 9.10.

Osnove uporabe e-storitev 20.8 9.9. 26.9. 8.10.

Koliko in kdaj sem digitalno pismen? 20.8. 22.9. 7.10. 17.10.

Osnove poslovnega sporazumevanja 19.8. 16.9. 30.9. 21.10.

Vsakdanje aktivnosti so pot do lažje zaposlitve 21.8. 18.9. 8.10. 15.10.

S samoiniciativnostjo  in podjetnostjo do uspeha 22.8. 21.9. 15.10. 16.10.

Nova znanja za današnji čas 18.8. 15.9. 29.9. 24.10.

Kako se učinkovito učiti? 22.8. 19.9. 26.9. 10.10.

Kako v teh časih do novih znanj in zaposlitev – izde-
lajte svoj karierni načrt

22.8. 19.9. 26.9. 10.10.

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE CDI UNIVERZUM

V okviru formalnega izobraževanja CDI Univerzum izvajamo programe za odrasle 
in sicer osnovno šolo (7., 8. in 9. razred) ter srednješolske programe s področja 
nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega izobraževanja, poklicnega tehničnega izobraževanja, poklicnih teča-
jev ter gimnazije. Izvajamo tudi pripravo na maturo.

Nacionalno
preverjanje

znanja
OSNOVNA ŠOLA (OŠ)

7., 8. in 9. razred osnovne šole 

Zaključni
izpit

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)
Pomočnik pri biotehniki in oskrbi 

Poklicna
matura

POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Tehnik računalništva 

Gastronomija  
Ekonomski tehnik 
Logis�čni tehnik 

Hor�kulturni tehnik

Zaključni
izpit

Bolničar - negovalec 
Trgovec  

Administrator 
Računalnikar 

Gastronomske in hotelske storitve, smer kuhar 
Gastronomske in hotelske storitve, smer natakar 

Vrtnar 
Cvetličar

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Poklicna
matura

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
Tehnik računalništva 

Gastronomija in turizem - smer turizem 
Gastronomija in turizem - smer gastronomija 

Logis�čni tehnik 
Ekonomski tehnik (prenovljeni)

Predšolska vzgoja

Poklicna
matura

POKLICNI TEČAJ (PT)
Ekonomski tehnik 

Tehnik računalništva 
Predšolska vzgoja

Splošna
matura

SPLOŠNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (GIM)
Gimnazija

Priprava na maturo

2 le�

2 le�

1 leto

1 leto

3 leta

4 leta

4 leta

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA ODRASLE po modelu “Informativno 
svetovalna dejavnost za odrasle ISIO” – je namenjeno vsem ciljnim 
skupinam odraslih v regiji, ki se nameravajo ali so vključene v program 
izobraževanja oziroma usposabljanja, v postopek za pridobitev na-
cionalne poklicne kvalifikacije in drugega usposabljanja.

CILJI so: prispevati k vključitvi čim večjega števila odraslih v 
izobraževanje, oziroma usposabljanje, izboljšati učinkovitost in 
uspešnost v procesu učenja, preprečevati socialno izključenost.
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OSVosnovne spretnosti in veščine

PORTAL

PORTAL – OSNOVNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE

E-PODPORA ZA BREZPOSELNE Z ODPRTIM DOSTOPOM DO SPLETNIH 
UČILNIC 
Na spletišču bo vzpostavljen PORTAL – OSNOVNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE, v katerem 
bo pet spletnih učilnic z odprtim dostopom. 

Učni moduli, oziroma učna e-gradiva, bodo prirejeni za samostojno učenje brez 
neposrednega vodenja in pomoči učiteljev ali tutorjev. 

Pripravljena in zbrana bodo gradiva v obliki video vodičev, pisnih gradiv, in 
interaktivnih modulov z namenom, da uporabniki lahko pridobivajo različne 
informacije in  znanja.

Kaj bodo omogočale spletne učilnice ?

Samostojno učenje za pridobivanje osnovnih 
spretnosti in veščin  ob uporabi učnih modulov, 
oziroma e-gradiv na različnih  vsebinskih po-
dročjih.

Katera področja so vključena v spletne učilnice?

CILJ uporabe Portala OSNOVNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE je, da bodo lahko 
uporabniki s pomočjo vsebin, dostopnih  v spletnih učilnicah pridobili in izpopolnili 
osnovne spretnosti in veščine, ki so danes med najpomembnejšimi na trgu dela. 
S temi znanji bodo uporabniki lažje  vstopali v globalni trg dela in povečali svoje 
zaposlitvene možnosti.

Predstavitev in poskusno delovanje Portala OSV je
predvideno konec avgusta 2014.

FUNKCIONALNA PISMENOST                                                              

Gradiva bodo uporabnikom omogo- 
čala pridobitev znanj in spretnosti, 
ki so potrebna na trgu dela in 
iskanja  zaposlitev: pisanje pro-
šenj, življenjepisov, učinkovite pred-
stavitve itd.

INFORMACIJSKA IN DIGITALNA 
PISMENOST

Spletna učilnica bo uporabnikom 
omogočala samostojno pridobivanje 
znanj in spretnosti za iskanje ter 
kritično vrednotenje pridobljenih infor-
macij s pomočjo IKT tehnologije.

SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNIŠTVO

V spletni učilnici bodo uporabniki 
pridobivali  znanja in spretnosti, ki 
jih potrebujejo za ustanavljanje in 
vodenje podjetja, organiziranje last-
nega dela in časa, za analizo ponu-
jenih priložnosti na trgu dela itd.

UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ PRI 
DELU IN V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

• gradiva bodo uporabnikom 
omogočala pridobitev ter utrje-
vanje osnovnih znanj o socialnih 
omrežjih,

• o načinu njihove uporabe ter o 
prednostih in slabostih (priložnostih 
in nevarnostih) sodelovanja v ra-
zličnih virtualnih skupnostih.

TEHNIKE KOMUNIKACIJE MED
UPORABNIKI 

• pridobitev znanj in spretnosti 
pri pisni in ustni komunikaciji 
ter komunikaciji preko različnih 
medijev,

• izpopolnjevanje v različnih oblikah 
komuniciranja in izbiranja orodij 
za izmenjavo informacij.
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