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S spletnimi izobraževanji do zaposlitve
..Za obisk tečaja programiranja se odločimo iz več razlogov, prevladuje pa zanimanje za tehnologijo, že pridobljene določene izkušnje pri
uporabi računalniške opreme in seveda želja po stabilni in redni zaposlitvi oziroma uspešni karieri..

Trenutno je na trgu več povpraševanja po programerjih kot pa je programerjev na voljo. Trend
se nagiba v smer vedno večjega primanjkljaja
tega kadra. S tem se seveda pogoji za strokovnjake, programerje, drastično izboljšujejo. Računalniške fakultete ne »proizvedejo« več dovolj
programerjev, ki bi jih podjetja lahko zaposlila in
zaradi trenutnih razmer sprememb na tem področju še nekaj časa ne bo. Če želimo sami pridobiti ustrezno znanje, imamo na voljo samoučenje, ki pa je dolg, mučen proces in pogosto
pomanjkljivo izveden. Lahko se udeležimo tudi
samoplačniških tečajev programskih jezikov, kjer
pa se osnovne cene gibljejo okrog 500 evrov ali
več, poleg tega pa urniki niso prilagojeni našemu delavniku oz. časovnim možnostim. Zato
udeleženci pogostokrat koristijo dopust oziroma izostajajo pri drugih obveznostih.

Neomejeno izobraževanje
v slovenščini za 12.99 € na mesec
Izobraževalni center Housing se je z novo izobraževalno platformo MojeZnanje.si lotil reševanja te težave na enostaven in cenovno dostopen način za vsakogar. Vsem uporabnikom je
omogočil dostop do vseh spletnih izobraževanj
za le 12.99 evrov na mesec. Pri tem se lahko udeležite tako tečajev v živo kot pregledujete posnetke tečajev po že izvedenih predavanjih. Pri
izvajanju v živo poteka dvosmerna komunikacija, ki daje enako dobre rezultate, kot na tečaju v
klasični učilnici.
Na MojeZnanje.si pa niso na voljo le programerski tečaji, temveč številne druge vsebine iz naslednjih področij:

• tuji jeziki,
• mehke veščine, komunikacije,
• zdravje in zdrava prehrana,
• osebnostna rast,
• otroški kotiček,
• osnovne računalniške veščine in IT,
• itd.
S sklenitvijo mesečne naročnine dobite popoln
dostop do vseh vsebin in videoteke.
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Ko zaključite z udeležbo na tečaju in menite, da
ste znanje dodobra utrdili, so vam na voljo preverjanja znanja. Ko preverjanje znanja uspešno
opravite, prejmete diplomo, ki jo izstavi izobraževalni center Housing in jo lahko priložite k življenjepisu ob iskanju zaposlitve. V 25 letih izobraževanja je potrdilo oz. diploma o opravljenem izobraževanju v Housingu prepoznavno in
cenjeno pri večini gospodarskih in javnih subjektih.

Učne poti
V primeru, da želite popolnoma spremeniti karierno pot in postati spletni razvijalec, JAVA programer, razvijalec Android aplikacij itd., so za to na voljo t.i. učne poti, kjer se lahko v 3 mesecih priučite
popolnoma novih veščin in programskih jezikov.
Namen učne poti je, da imate vnaprej določen cilj
in tako že od samega začetka uporabe portala
MojeZnanje.si veste, katera izobraževanja boste
potrebovali v naslednjem letu dni ali več za doseg
tega cilja. Kompetenčni cilj je zelo pomemben dejavnik pri uspešnosti izobraževanja in gradnji kariere, kar kaže praksa pri številnih uporabnikih.

Kdo se lahko udeleži spletnih izobraževanj?
Izobraževalna platforma MojeZnanje.si je odprta za vse, ki želijo pridobiti nova znanja. Cena
12.99 evrov je enaka za vse, saj želijo znanje in s
tem dostop do boljše zaposlitve omogočiti
vsem, ne glede na mesečni dohodek.
Vsi tečaji in dodatne informacije so vam na voljo
na www.mojeznanje.si.
(P. R.)
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