Na CIK Trebnje brezplačno svetovanje in izobraževanje
Na Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje vam brezplačno svetujemo o možnostih
izobraževanja in usposabljanja za pridobitev drugega poklica/poklicne usposobljenosti (vzgojitelj
predšolskih otrok, ekonomski tehnik, kuhar, natakar, čistilec,…), jezikovnega in računalniško digitalnega izobraževanja, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (socialni oskrbovalec na domu, varuh
predšolskih otrok, pomočnik kuharja, … ) in drugih certifikatih (Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Začetna
integracija priseljencev). Pomagamo vam lahko pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku
učenja ter načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti. Lahko se vključite tudi v postopek ugotavljanja in
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, kjer skozi svetovalni pogovor in s pomočjo različnih
svetovalnih pripomočkov ovrednotimo vaša »skrita« znanja in spretnosti. »Glede na prvotno odločitev,
ki bi bila z moje strani zmotna, so mi informacije odprle pogled in na podlagi tega sem naredila analizo,
zakaj ne in zakaj da, tako sem se odločila za program, ki mi ustreza glede na voljo, izkušnje in uporabnost
pri moji dejavnosti.« je povedala gospa Andreja D., starost 44 let.
Projekt »Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene osrednja JV regija 2016-2022« sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Do konca novembra 2017 pa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira še dejavnost informiranja in svetovanja v
izobraževanju odraslih (ISIO), ki je namenjeno vsem odraslim, ki niso zaposleni.
CIK Trebnje je bil uspešen tudi na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
izvajanje programov za brezposelne v letu 2017. Za brezposelne, ki jih bo v izobraževanje napotil
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, bomo izvedli naslednje programe:
-

Računalniška pismenost za odrasle, 60 ur, ena skupina

-

Word nadaljevalni, 30 ur, ena skupina

-

Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka, 25 ur, ena skupina

Foto (K.J.): Računalniško – digitalno izobraževanje
Več o izobraževalni ponudbi na www.ciktrebnje.si ali na tel. št. 07 34 82 100. Spremljajte nas tudi na
Fb stani CIK Trebnje.
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