VABLJENI V BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE TEČAJE NA CIK!
V oktobru 2017 bomo ponovno pričeli z izvajanjem enega izmed naših najkoristnejših in najbolj
priljubljenih tečajev Računalniška pismenost za odrasle (RPO). Program RPO je namenjen
zaposlenim odraslim, ki so računalniški začetniki in si želijo pridobiti temeljno znanje za potrebe
poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
Kaj boste pridobili s tečajem
1. spoznali boste osnovno zgradbo računalnika in razumeli nekatere osnovne pojme
informacijske tehnologije,
2. naučili se boste uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema
Windows,
3. naučili se boste organizirati in upravljati z USB ključem ter datotekami,
4. naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
5. znali boste uporabljati glavne spletne storitve - internet in elektronsko pošto.
Za več informacij in prijavo smo vam na voljo po elektronski pošti sabina.tori-selan@ciktrebnje.si ali
po telefonu 07 3482 104.
Brezplačno informiranje in svetovanje za zaposlene in brezposelne
Učimo se vse življenje, pa naj bo to za potrebe dela, ki ga opravljamo ali za preživljanje prostega časa.
Če razmišljate o nadaljnjem izobraževanju, potrebujete dodatna znanja in spretnosti, pa ne veste
natančno kako bi do njih prišli, se lahko oglasite na našem centru. V postopku svetovanja boste lažje
sprejeli odločitve glede izobraževanja, se odločali glede karierne orientacije, izdelali svojo »mapo učnih
dosežkov« ali portfolijo, se vključili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega
znanja. Več informacij dobite v svetovalni pisarni na našem centru ali po telefonu 07 34 82 108, 031
745 575.
Izobraževalni program za zaposlene (RPO) kot tudi informiranje in svetovanje so za udeležence
brezplačni, ker jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.
Na našem centru se lahko vpišete tudi v srednješolske programe s področja ekonomije, trgovine,
gostinstva in predšolske vzgoje; pridobite poklicno usposobljenost za delo – s pripravami in preverjanji
za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, varuh predšolskih otrok, pomočnik kuharja in
pomočnik natakarja, dietni kuhar, čistilec prostorov; vključite v program Začetna integracija
priseljencev; ali pa postanete član Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Več o izobraževalni
ponudbi in projektih dobite na www.ciktrebnje.si ali nas spremljajte na CIK Facebook strani.
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