PREDSTAVITEV

Učinkovito znanje - boljši uspeh
..Z osvojenim znanjem in izkušnjami boste pridobili tisto, kar
potrebujete za večjo zasebno in poslovno uspešnost..

Podjetje Agora iz Ljubljane se ukvarja z izobraževanjem ter svetovanjem uporabnikom in poslovnim osebam. Svoje področje dela
imajo razdeljeno na tri osnovne dejavnosti, in sicer: strokovnoračunalniška izobraževanja, treninge komuniciranja in ustvarjalnosti
ter podjetniška svetovanja. Nas sta zanimali predvsem prvi dve.

izobraževanju računalnik in pridobljeno znanje samostojno uporabljajo. Delovanje programov spoznavajo ob oblikovanju dokumentov,
s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Na koncu ne
pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za
nadaljnje delo. Uporabniki namreč skozi ves proces izobraževanja
kreirajo rešitve, ki so jim blizu in jih uporabljajo v praksi - predloge za
delo so prilagodljive zahtevam in ciljem izobraževanja posameznika
ali skupine. Predavatelji delujejo tudi kot moderatorji in motivatorji,
vzdušje na skupinskih izobraževanjih je namreč izrednega pomena.

Razvoj sodelovanja in vodenja svetovanja in treningi

Strokovno-računalniška izobraževanja
Agora je izobraževalni in svetovalni center za obvladovanje računalniško-elektronskih informacij. O strokovnosti seminarjev ter
delavnic priča tudi zaupanje partnerjev, saj je omenjeno podjetje
avtorizirani trening center za podjetje AutoDesk, MCP partner
podjetja Microsoft in tudi pooblaščeni center za izdajo evropskih
računalniških spričeval - ECDL. Programi seminarjev so prilagojeni
predznanju uporabnikov, kjer ustvarjalna komunikacija vzpodbuja
k prijetnejšemu pridobivanju znanj ter obvladovanju življenjskih
izzivov in so usklajeni s standardi kakovosti ISO 9001.

Programi svetovanj in treningov so vedno izvirni, prilagojeni naročnikovim ciljem ter tudi potrebam in reakcijam udeležencev. Z
ustvarjalnostjo udeležencev se izboljšajo lastne in skupne zmogljivosti za učinkovito obvladovanje informacij v različnih sodelovanjih
ter doseganje zastavljenih osebnih in poslovnih razvojnih ciljev. V
varnem in prijetnem okolju se prenašajo osebne razvojne vzpodbude na vse udeležence za obvladovanje in preseganje stresnih
komunikacij in izzivov. Delavniški način dela povezuje teorijo in
prakso. Vaje potekajo med udeleženci, ki se po potrebi razdelijo
tudi v pare ali trojke in rešujejo naloge iz prakse. Pomemben je
rezultat, ustrezno pot do njega pa najde vsak udeleženec sam
- seveda tudi ob pomoči predavatelja. Običajno so treningi povezani s svetovanji v daljšem časovnem obdobju.

Podjetniško svetovanje
Podjetniki skupaj s strokovnjaki podjetja Agora preverjajo lastne
podjetniške ideje, pripravljajo poslovne načrte, investicijske programe ... Nudijo pomoč pri ustanovitvi podjetja, začetku poslovanja
in organizaciji dela.
(P.R.)

Agorina izobraževanja se od konkurence ločijo po tem, da je velik poudarek na pridobivanju praktičnih znanj, ki jih uporabniki potrebujejo
pri svojem vsakodnevnem delu - pa naj gre za osnovno delo z računalnikom (temeljni tečaji) ali zahtevnejša opravila v digitalnem svetu
(napredna izobraževanja). Vzemimo za primer temeljno računalniško
delavnico - osnove dela z datotekami in urejevalniki dokumentov so
namreč temeljni kamen vsakega uporabnika računalnika. Z osvojenim znanjem in izkušnjami uporabniki pridobijo vse, kar potrebujejo
za večjo zasebno in poslovno uspešnost. Izobraževalni programi
trajajo dovolj dolgo (36 ur v šestih dneh), da lahko po končanem
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