Potrebujete »detek�va« za iskanje črk na
�pkovnici? Vpišite se v tečaj desetprstnega
�pkanja. Naučili se boste hitrega in natančnega
�pkanja brez iskanja pravih �pk.

25 ur
Termini: 22. 10., 24. 10., 5. 11., 7. 11., 12. 11.,
14. 11., 19. 11., 21. 11., 26. 11. (po 3 šolske ure,
zadnje srečanje 1 šolska ura)
Izvajalka: Mateja Vurnik
Cena: 150,00 € (možnost plačila na 2 obroka)

Ponudba tečajev in delavnic 2019

Slepo desetprstno �pkanje

Kako do ugodnega
popotovanja na
željeno des�nacijo?
Kako do informacij, ki ponujajo
v danem trenutku najugodnejša potovanja.
Vključitev v FB skupino, iskanje ugodnih
letalskih vozovnic na različnih portalih SkyScanner, iskanje ugodnih names�tvenih
kapacitet po različnih rezervacijskih sistemih,
AirBnB, Booking.com … pa še kaj.

15 ur
Izvajalec: Sašo Skočir
Termini: 11. 11., 13. 11., 15. 11., 18. 11. in
20. 11. (po 3 šolske ure)
Cena: 80,00 € (možnost plačila na 2 obroka)

cdi univerzum
izobraževanje odraslih
Osnovni tečaj računalništva
Se boste prvič srečali z računalnikom?
Želite obnovi� svoje znanje ali izgubi�
strah pred njim? Tečaj bo potekal v manjši
skupini. Ob zaključku boste znali vklopi�
in pravilno izklopi� računalnik; uporablja�
miško in �pkovnico; ustvari�, preimenova�, premika�, izbrisa� datoteke; oblikova�
in na�sni� dokument in uporablja�
internet.

20 ur
Termini: 5. 11., 13. 11., 19. 11., 27. 11.,
4. 12., 11. 12. in 17. 12. (po 3 šolske ure,
zadnje srečanje 2 šolski uri)
Izvajalka: Tatjana Babić
Cena: 90,00 €
(možnost plačila na 2 obroka)

Nadaljevalni
tečaj

Ali osnove računalništva
že obvladam? Ja.
Kaj pa naprej?

Si želite pridobi� dodatne digitalne kompetence
na področju uporabe sodobnih spletnih storitev?
Spoznajte: Word, osnovno oblikovanje besedil,
odstavkov, razmikov med vrs�cami, vstavljanje
slik, izdelava tabele, �skanje dokumenta; uporaba Googla in Gmaila; graﬁčno oblikovanje s
spletnim orodjem CANVA – priprava in izdelava
različnih promocijskih sporočil. Poskrbeli bomo
za interak�ven in dinamičen pristop, saj boste
izdelali graﬁčne izdelke za socialna omrežja.

20 ur
Termini: 8. 1., 15. 1., 20. 1., 23. 1., 28. 1., 30. 1. in
3. 2. (po 3 šolske ure, zadnje srečanje 2 šolski uri)
Izvajalka: Tatjana Babić
Cena: 90,00 € (možnost plačila na 2 obroka)

Jezikovni tečaj – ANGLEŠČINA
Spoznajte se z jezikom, njegovimi osnovami in
uporabnostjo. Predava izkušena, potrpežljiva in
iznajdljiva predavateljica z izkušnjami pri
poučevanju jezika odraslih oseb.

40 ur

Jezikovni tečaj – NEMŠČINA
Spoznajte se z jezikom, njegovimi osnovami in
uporabnostjo. Predava izkušena, potrpežljiva in
iznajdljiva predavateljica, ki ima že več kot 20 let
izkušenj pri poučevanju jezika odraslih oseb.

Termini: november in december
(po 4 šolske ure)

40 ur

Izvajalka: Anja Oman

Termini: november in december (po 4 šolske ure)

Cena: 180,00 €

Izvajalka: Mirjana Trbič

Začetni tečaj

Cena: 180,00 € (možnost plačila na 3 obroke)

Začetni tečaj
poPOLNO življenje
Na delavnici boste izvedeli, kako ustvarja� in ohranja�
izpolnjujoče odnose, kako skrbe� zase – bodi kovač
svoje sreče. Spoznali boste pozi�vno psihologijo, komunikacija je namreč temelj naše interakcije s svetom.

30 ur
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Termini: november in december (po 4 šolske ure)
Izvajalka: Helena Hercog
Cena: 180,00 € (možnost plačila na 3 obroke)

?????
Umovadba za krepitev spomina

Roka – podaljšek možganov
Ročne spretnos� je pomembno krepi�
vse življenje, saj se z roko razvija tudi
um. Na krea�vni delavnici boste negovali
ﬁno motoriko, saj boste izdelovali izdelke
iz papirja, kartona, Das mase … Nastale
bodo novoletne voščilnice, okraski, darila
ipd. Material je vštet v ceno delavnice.

12 ur

Želite tes�ra� in izboljša� spomin? Tudi možgani
potrebujejo “telovadbo”, da delujejo brezhibno celo
življenje. V delavnici boste spoznali vaje za krepitev
spomina.

12 ur

Termini: november in december (po 4 šolske ure)
Izvajalka: Mojca Sikošek Penko
Cena: 40,00 €

Termini: 19. 11., 26. 11. in 3. 12.
(po 4 šolske ure)
Izvajalka: Janja Štefan

PRIJAVE ZBIRAMO NA:

Cena: 40,00 €

Telefon: 01/583 92 70 ali 01/583 92 75
E-naslov: info@cdi-univerzum.si

