Splošne delavnice in tečaji za posameznike in podjetja
OSEBNA RAST: • Javno nastopanje za srednješolce • Z NLP-jem do osebne rasti

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest,
samostojnost

posameznika •Meditacija: Občutenje notranjega telesa

Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase.

obraza • Salsa za pare •Refleksna masaža stopal in dlani• Uvod v kromoterapijo •
Aromaterapija za domačo rabo • Urejanje doma • Plesna delavnica za posameznike
Latino ritmi
USTVARJALNOST: • Kreativno pisanje •Keramika in uporabno lončarstvo

splošni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine
… • poslovni tečaji • konverzacijski tečaji • individualni tečaji
• jezikovni tečaji za podjetja in posameznike po meri • stopenjsko preverjanje
znanja tujih jezikov • izpiti iz slovenščine na osnovni ravni - priprave na izpit

NOVO - Paket AMBICIOZNI in Paket TEMELJITI

DOBRO POČUTJE: • Delavnica ličenja – Make up za vsak dan • Japonski naravni lifting

DIGITALNE VSEBINE: • Tečaji računalništva za skupine • Individualni računalniški tečaji

Darilo: Ob odločitvi za paket prejmete 2 uri individualne jezikovne obravnave GRATIS

po meri • Kratki računalniški tečaji: Preko meja Excela, Worda, Outlooka • Uporaba
družabnih omrežij • Začetni tečaj fotografije

Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja

KLJUČNE KOMPETENCE ZA USPEH NA DELOVNEM MESTU: • Učinkovita pisna

Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija): • Socialni

oskrbovalec na domu • Računovodja • Knjigovodja • Vodja projekta •
Pomočnik kuharja • Mladinski delavec • Aromaterapevt - NOVO

komunikacija • Obvladovanje stresa • Učinkovito upravljanje svojega časa

Univerza za starejše

Brezplačna informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenja
neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj

• Jezikovni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine,
ruščine • Umetnostna zgodovina •Moderna umetnost • Razgibajmo se s plesom

• ugotavljanje in vrednotenje znanja angleščine, nemščine in računalništva z izdajo
potrdila • znanja za poklic ali osebni razvoj • prekvalifikacije ali pridobitev višje

• Raba pametnih telefonov • Učenje kitare in citer • Keramika in uporabno
lončarstvo • Začetni fotografski tečaj
• Začetni tečaj računalništva (12 ur)- NOVO • Spletno nakupovanje in
e- zdravje (8 ur) - NOVO • Spletne rezervacije (8 ur)- NOVO
• Fotografski tečaj - nadaljevalni NOVO • Sprehodi s filozofijo - NOVO
• Psihologija za vsak dan - NOVO • Latino ples za posameznike - NOVO

izobrazbe • osebni izobraževalni načrt • podpora pri učenju • Europass
življenjepis • izdelava osebne zbirne mape dosežkov • Nacionalne poklicne
kvalifikacije • sofinanciranje programov usposabljanja in izobraževanja
• individualni svetovalni razgovori • svetovanje na terenu po dogovoru

