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KI SE BODO
V OKVIRU
Evropski teden trajnostnega razvoja
–ODVILI
ETTR
(European Sustainable Development Wee
Tednovjevseživljenjskega
Dnevov
svetovalnih središč
in Tedna
trajnostnega razvoja
ESDW)
vse-evropskaučenja,
pobuda
za spodbujanje
in večjo
predstavljivost
aktivnosti, projekt
trajnostni razvoj. ETTR bo gradil na lanskem uspehu 6.704 aktivnosti v 28 deželah in se bo
– 8. oktober 2020.

ETTR 2020 se bo navezoval na cilje trajnostnega razvoja.

15 let

SVETOVALNEGA SREDIŠČA LJUBLJANA

VABILO
na dogodek

VOZNI RED DOGODKA:
1. Potopis središča (Albert Štrancar, direktor CDI Univerzum)
2. Govor predstavnice Andragoškega centra Slovenija (mag. Tanja Vilič Klenovšek)
3. Predavanje “Varnost na spletu” (Maja Vreča, Arnes) v živo in prenos preko videokonference

ob 15. obletnici delovanja
SVETOVALNEGA SREDIŠČA LJUBLJANA

4. Pogos�tev

!

Prosimo, da se na dogodek prijavite,
tako da nam pišete na
info@cdi-univerzum.si
ali pa izpolnite spletno prijavo.

od svetovanja do znanja

SVETOVALNO SREDIŠČE
LJUBLJANA
nudi kakovostno informiranje
ter svetovanje za učenje in
izobraževanje odraslih.

STROKOVNI DOGODEK
bo potekal
v sredo, 23. 9. 2020,
ob 12. uri
v prostorih
Mestne knjižnice Ljubljana
(Kersnikova 2, Ljubljana)

Vljudno vabljeni!

15 let
SVETOVALNO
S R E D I Š C E
LJUBLJANA
Foto: freepik.com

cdi univerzum

Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
01 / 583 92 70
info@cdi-univerzum.si
www.cdi-univerzum.si

Datum
9. 9. 2020
14. 9. 2020
16. 9. 2020

Ura
16.30 –
17.30
9.00 –
12.00

Lokacija
CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje
CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Dejavnost

Opis

Informativni dan

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vljudno vabi na informativni dan. Več informacij o
programih študija najdete na: http://www.fini-unm.si/.

Kakovost ustvarjamo vsi

Srečanje je namenjeno zaposlenim na CDI Univerzumu na temo, kako izboljšati kakovost naših storitev.

10.30 –
11.30

CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Predstavitev programa
osnovne šole za odrasle

Na srečanju se bomo pogovorili o vsebini, o oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta in možnih
prilagoditvah v izobraževanju odraslih, pogojih za vpis in dokončanje šolanja ter možnostih za nadaljnjo
šolanje. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 15. 9. 2020.

18. 9. 2020

8.30 –
11.30

JZ Cene Štupar –
CILJ

Dan za kakovost na
Cenetu Štuparju

1. Predstavitev notranjega sistema kakovosti Cene Štupar – CILJ.
2. Analiza in rezultati uvedene izboljšave ugotavljanja zadovoljstva udeležencev in učiteljev – sistem
Artur.
3. Samoevalvacija zavoda 2020–2021.
4. Prvi korak samoevalvacije: predstavitev rezultatov ankete za zaposlene na tematiko spodbujanja
prenosa znanja v kolektivu in posebni strokovni usposobljenosti zaposlenih.
5. Kako kakovost posameznega zaposlenega vpliva na kakovost celotnega zavoda – razprava med
zaposlenimi.

22. 9. 2020

10.00 –
12.00

CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Kreativna delavnica
oblikovanja Das mase

Na delavnici boste pridobili napotke in osnovne veščine oblikovanja Das mase v dekorativne predmete –
podstavke, krožničke, živali, slike, okvirje za slike … Pustite se presenetiti, kaj vse se lahko ustvari s
spretnimi prsti in domišljijo. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 21. 9. 2020.

22. 9. 2020

10.00 –
12.00

CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Teden trajnostnega
razvoja: Igra »Turnir«

Otroci tekmujejo, kdo prej pride do cilja. S pomočjo poučnih družabnih iger na temo trajnostne energije
lahko pridobijo dodatna znanja. Za zaprto skupino otrok (v sodelovanju s podjetjem Borzen).

22. 9. 2020

16.30 –
18.00

CDI Univerzum,
učilnica 47/klet

Energetska učinkovitost
in obnovljivi viri energije
za gospodinjstva

Predavanje: Borzen, d.o.o. (predavatelj: Tomi Vargec).
Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije za gospodinjstva, subvencije, menjava dobaviteljev
elektrika in plin … Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 21. 9. 2020.

23. 9. 2020

9.00 –
11.00

CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Karierni e-portfolijo

Se želite svojemu trenutnemu ali bodočemu delodajalcu čim bolje predstaviti? Pomagamo vam pripraviti
vašo predstavitev vseh znanj in izkušenj, ki ste si jih pridobili tekom življenja tako v formalnih oblikah
izobraževanja, neformalnih ali priložnostnih. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 22. 9. 2020.

23. 9. 2020

10.00 –
12.00

CDI Univerzum,
učilnica 55/klet

Risanke za otroke na
tematiko trajnostnega
razvoja

Učenje angleščine za otroke. Otroci se preko gledanja risank učijo angleščine (tematika: trajnostni razvoj).
Za zaprto skupino (v sodelovanju s podjetjem Borzen).

23. 9. 2020

9.00 –
12.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Kje ste zasidrani?

Če želite vedeti, kje je vaša motivacija zasidrana in kaj vam je v karieri pomembno, se lahko pri nas
brezplačno testirate in dobite povratno informacijo o vaših rezultatih. Rezultati vam lahko pomagajo in
olajšajo iskanje zaposlitve. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 22. 9. 2020.

1/4
Kontakt
07/39 32 206
referat@fini-unm.si
Samo za zaposlene na
CDI Univerzum
Polona Franko
01/583 92 83
info@cdi-univerzum.si

Samo za zaposlene na
Cene Štupar – CILJ

Janja Štefan
01/583 92 95
info@cdi-univerzum.si
Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si
Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si
Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si
Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si
Maja Rotar
030 704 364
maja.rotar@cenestupar.si

Datum

Ura

23. 9. 2020

10.00 –
12.00

Lokacija
Javni zavod Cene
Štupar – Center za
izobraževanje
Ljubljana

Dejavnost

Opis

Kako dober je vaš
spomin

Izvedba vaj za spomin, mnemotehnike, vaje za koncentracijo in za krepitev možganov. Potrebne so
predhodne prijave najkasneje do 22. 9. 2020.

Varnost na spletu

Predavanje bo v živo, omogočen tudi prenos preko video konference.
Pridobite veščine, ki vam bodo pomagale pri prepoznavanju nevarnosti na spletu. Udeležbo priporočamo
predvsem učiteljem, ki znanje predajo mlajšim. Seznanite se z zaščito vaših naprav, zaščitite vašo
zasebnost in digitalno identiteto, poskrbite za svoje zdravje. Potrebne so predhodne prijave najkasneje
do 21. 9. 2020.

23. 9. 2020

12.30 –
14.00

Mestna knjižnica
Ljubljana,
Kersnikova ulica 2

23. 9. 2020

12.00 –
16.00

Preddverje Mestne
knjižnice Ljubljana,
Kersnikova ulica 2

Stojnica znanja

Na stojnici bo potekala predstavitev ponudbe izobraževanja skupaj s partnerji, Svetovalnega središča
Ljubljana ter različni dogodki: informiranje in svetovanje za vključitev v izobraževanje, izvedeli boste vse o
aktualnih izobraževanjih, zavrteli kolo znanja, ugotovili, kako dober je vaš spomin, testirali različne
kompetence (učni tipi …).

23. 9. 2020

16.30 –
18.00

CDI Univerzum,
učilnica 4/pritličje

Katere subvencije so možne (npr. za okna, avtomobile, hiše, fasade, stanovanja …). Predstavitev bo
potekala v sodelovanju s podjetjem Borzen. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 22. 9. 2020.

23. 9. 2020

10.00 –
12.00

JZ Cene Štupar –
CILJ, izvedba v
Uradu za delo
Domžale

Predstavitev možnosti za
pridobitev kreditov in
subvencij Eko sklada

24. 9. 2020

Jezikovna integracija
priseljencev (predstavitev

programov in svetovanje)

Različne dejavnosti
(glej spodaj)

Dan za znanje

Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za ciljno skupino
brezposelnih priseljencev – zakonodajne novosti, možnosti brezplačnega učenja slovenščine, karierna
orientacija, ugotavljanja, vrednotenje in priznavanja predhodno pridobljenega znanja …
V sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in dejavnostjo projekta bomo organizirali različne
dogodke za zaposlene in podjetja za promocijo in vključitev zaposlenih v različna izobraževanja ter
usposabljanja.

24. 9. 2020

9.00 –
11.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Ugotavljanje poklicnih
interesov pri iskanju
zaposlitve

Ugotavljanje poklicnih interesov z vprašalnikom Johna L. Hollanda. Potrebne so predhodne prijave
najkasneje do 23. 9. 2020.

24. 9. 2020

9.00 –
11.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Mini tečaj slepega
tipkanja

Seznanitev s pripomočki za učenje slepega tipkanja in nekaj koristnih napotkov, kako začeti. Potrebne so
predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.

24. 9. 2020

9.00 –
10.30

JZ Cene Štupar –
CILJ

Pogovorne urice v
slovenskem in tujih
jezikih

Pogovorne urice v slovenskem in tujih jezikih. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.
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Kontakt
Dragica Glažar
030 642 425
dragica.glazar@cenestupar.si
Janja Štefan
01/583 92 95
info@cdi-univerzum.si
Svetovalni središči
Ljubljana LUR in
Osrednje slovenske
regije
Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si
Za brezposelne v
sklopu v Urada za delo
Domžale in Kamnik
Projekt Svetovanje v
izobraževanju
odraslih, skupaj s
partnerji
Maja Rotar
030 704 364
maja.rotar@cenestupar.si
Rok Trdan
031 729 904
rok.trdan@cenestupar.si
Jana Mlačnik
031 729 908
jana.mlacnik@cenestupar.si
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Datum

Ura

Lokacija

Dejavnost

Opis

24. 9. 2020

10.00 –
12.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Vitalnost na delovnem
mestu

Vaje za pisarniško raztezanje, vaje za sprostitev oči, za prekrvavitev ob sedečem delu, vaje za hrbtenico,
ramena, roke, noge in meča ipd. Pomen zdrave prehrane. Pomen športno gibalnih dejavnosti. Higiena in
obvladovanje stresa. Vaje za čuječnost. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.

24. 9. 2020

11.00 –
12.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Predstavitev in izvajanje
informativno svetovalne
dejavnost v IO

Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za vse ciljne
skupine: možnosti izobraževanja, dvig izobrazbene ravni, možnost brezplačnega izobraževanja,
vseživljenjska karierna orientacija, možnosti zaposlovanja, možnosti ugotavljanja, vrednotenja in
priznavanja predhodno pridobljenega znanja … Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.

24. 9. 2020

12.00 –
13.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Predstavitev projekta
KORAK – Kompetence za
razvoj kariere 2018–2022

Predstavitev projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere 2018–2022 – predstavitev brezplačnih
programov, ciljne skupine, primerov dobrih praks. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9.
2020.

24. 9. 2020

13.00 –
14.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Dan za znanje:
Ugotavljanje učnih tipov

Ugotavljanje učnih tipov z vprašalnikom ter individualno svetovanje za izboljšanje učnega stila. Potrebne
so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.

24. 9. 2020

13.00 –
15.00

JZ Cene Štupar –
CILJ, izvedba v
podjetju Don Don

Dan za znanje:
Jezikovna integracija na
delovnem mestu

V podjetju Don Don (Grosuplje) bo potekala predstavitev Svetovalnega središča Osrednjeslovenske regije
in svetovanje za zaposlene priseljence, ki se soočajo z jezikovno bariero na delovnem mestu. Predstavili
jim bomo možnosti brezplačnega učenja slovenščine. Za zaprto skupino.

Za zaposlene v
podjetju Don Don

CDI Univerzum,
učilnica 15/
1. nadstropje

Dan za znanje:
Emocionalna inteligenca
na delovnem mestu

Mojca Sikošek Penko
01/583 92 89
info@cdi-univerzum.si

24. 9. 2020

17.00 –
19.00

CDI Univerzum,
učilnica 54/klet

Dan za znanje:
Spajanje dokumentov z
bazo narejeno v Excelu in
5 najuporabnejših
ukazov v Excelu

Čustva pomembno vplivajo na naše odločitve, vedenje in delovanje. Na delavnici boste izvedeli, kakšno
vlogo ima pri tem naš sistem čustvovanj, razmišljanj in vedenj ter kako ravnati s čustvi za dobre odnose s
sodelavci. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati odnose, načine komuniciranja ter spoznati
temeljne spretnosti emocionalne inteligence. Delavnica bo potekala po certificiranem programu
Emocionalna inteligenca na delovnem mestu podjetja Genos Internaltional. Potrebne so predhodne
prijave najkasneje do 23. 9. 2020.
Še vedno na roke pišete naslove na ovojnice? Spoznali bomo, hitro in učinkovito orodje, ki ga ponuja MS
Word za izdelavo nalepk in sestavljenih dokumentov. Spoznali bomo Excelovo pogojno oblikovanje,
vrtilno tabelo, posebno lepljenje, dodajanje več vrstic naenkrat. Potrebne so predhodne prijave
najkasneje do 23. 9. 2020.

Sašo Skočir
01/583 92 75
info@cdi-univerzum.si

25. 9. 2020

10.00 –
11.00

CDI Univerzum,
učilnica 13/pritličje

Možnosti sofinanciranja
izobraževanja odraslih

Preverite, kako lahko zmanjšate stroške za izobraževanje ali se celo izobražujete brezplačno, predstavitev
različnih možnosti učenja ter izobraževanja tako v programih za pridobitev izobrazbe kot tudi v
neformalnih programih ter usposabljanjih za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za zaposlene in
brezposelne. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2020.

Mateja Vurnik
01/583 92 86
info@cdi-univerzum.si

24. 9. 2020

17.00 –
18.30

4/4
Datum

Ura

Lokacija

Dejavnost

Opis

29. 9. 2020

13.00 –
14.00

JZ Cene Štupar –
CILJ

Strokovni dogodek:
Razvoj kompetenc v novi
realnosti

Na dogodku se bomo pogovarjali o kompetencah, ki so ključne v novi realnosti; katere so tiste, ki smo jih
morali hitro nadgraditi (upskilling) in katere so tiste, ki se jih moramo na novo usvojiti (reskilling), katere
so kompetence prihodnosti in kako jih merimo ter razvijamo. Interes za dogodek izkažete na zgornjem
elektronskem naslovu, dogodek bo potekal »v živo« in hkrati online, prijave so možne na oboje.

13.30 –
18.00

Festival za tretje
življenjsko obdobje

Stojnica znanja Stojnica v
sodelovanju z
Andragoškim centrom
Slovenije

Na stojnici bo potekala predstavitev ponudbe izobraževanja skupaj s partnerji, Svetovalnega središča
Ljubljana ter različni dogodki : informiranje in svetovanje za vključitev v izobraževanje, izvedeli boste vse
o aktualnih izobraževanjih, zavrteli kolo znanja, ugotovili, kako dober je vaš spomin, testirali različne
kompetence (učni tipi …).

Svetovalno središče
Ljubljana LUR

1. 10. 2020

10.00 –
12.00

CDI Univerzum,
učilnica 27/
1. nadstropje

Priprava na zaposlitveni
razgovor

Delavnica je namenjena oblikovanju opomnika, na kaj vse je potrebno pomisliti pred razgovorom, kako se
pripravit na razgovor, kako narediti dober prvi vtis na razgovoru. Udeleženci bodo spoznali vpliv
neverbalne komunikacije na sogovornika ter se seznanili čemu dajati pozornost na razgovoru ter kako čim
bolje reagirati na neprijetna vprašanja/situacije. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 30. 9.
2020.

Polona Franko
01/583 92 83
info@cdi-univerzum.si

1. 10. 2020

9.00 –
13.30

Festival za tretje
življenjsko obdobje

Stojnica v sodelovanju z
Andragoškim centrom
Slovenije

Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za vse ciljne
skupine: možnosti izobraževanja, dvig izobrazbene ravni, možnost brezplačnega izobraževanja,
vseživljenjska karierna orientacija, možnosti zaposlovanja, možnosti ugotavljanja, vrednotenja in
priznavanja predhodno pridobljenega znanja …

5. 10. 2020

10.00 –
12.00

CDI Univerzum,
učilnica 27/
1. nadstropje

Oh, ta dvojina!
(Slovenščine za tujce)

Na delavnic boste s pomočjo vaj osvežili ali usvojili rabo dvojine v vsakodnevnih situacijah. Potrebne so
predhodne prijave najkasneje do 2. 10. 2020.

CDI Univerzum,
učilnica 15/
1. nadstropje

Delavnica za karierni
razvoj

Ljudje želimo v poklicu najti globlji smisel in pomen. Kariera je proces, ki sestoji iz vseh izkušenj osebe na
področju izobraževanja, usposabljanja, dela v različnih podjetjih, sprememb na poklicnem področju. Če
poznamo svoje karierno sidro, lažje načrtujemo spremembe na izobraževalnem ali zaposlitvenem
področju. Posameznikovo karierno sidro temelji na vrednotah, prepričanjih in dejanskih sposobnostih.
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo spremembo na kariernem področju. Potrebne so predhodne
prijave najkasneje do 5. 10. 2020.

30. 9. 2020

6. 10. 2020

(ura še ni
fiksna)

17.00 –
18.30

Center za dopisno izobraževanje Univerzum – CDI Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, JZ Cene Štupar – CILJ, Šmartinska 134a, Ljubljana

Kontakt
Maja Rotar
030 704 364
maja.rotar@cenestupar.si

Branka Bricl
041 606 285
branka.bricl@cenestupar.si
Janja Štefan
01/583 92 95
info@cdi-univerzum.si
Mojca Sikošek Penko
01/583 92 89
info@cdi-univerzum.si

