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 Vsebine delavnic in predavatelji 

5-urni 
nadaljevalni tečaj 

MS Excel 

 

- prenašanje podatkov iz zunanjih podatkovnih virov (tekstovnih datotek, podatkovnih baz) 

- obdelovanje in analiza večjih količin podatkov s pomočjo vrtilnih tabel 

- priprava večjih tabel za tisk (oblikovanje prelomov, glave in noge dokumenta) 

- uporaba naprednejših funkcij; scenariji »what-if« analiza 

- vizualizacija podatkov (grafikoni) 

- osnove makrov 

- zaščita podatkov, nadzor vnosa podatkov in morebitne druge funkcije primerne za ciljno publiko študentov 

- delavnica naj poleg teoretičnih izhodišč vsebuje tudi praktične vaje. 
 

6-urni tečaj  
Excel pivot table 

Nadgradite svojo spretnost uporabe Excell-a! 

Na delavnici boste v kratkem času osvojili nadvse uporabno znanje izdelave vrtilnih tabel, s čimer boste občutno pohitrili in 

izboljšali analize velikih količin podatkov. 

Po delavnici boste usposobljeni za: 

- izdelavo vrtilnih tabel za učinkovito analiziranje podatkov, 

- napredno filtriranje in razvrščanje podatkov ter delo s seznami, 

- hitro izdelavo kakovostnih poročil in predstavitev želenih podatkov, 
 

in tako bistveno bolj uspešni tako v študiju kot v delovnih sodelovanjih! 
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Intenzivni 
začetni tečaj 

nemščine (30 ur) 

 

Več jezikov znaš, več veljaš!  

Začetna tečaja nemščine in francoščine sta namenjena vsem, ki se boste na svoji poklicni poti srečali s podjetji s teh govornih področij 

in vam bo znanje jezika prineslo dodatno prednost pri delodajalcih. Na začetnem tečaju (raven A1) se boste naučili osnovne (poslovne) 

komunikacije, tako pisne kot ustne, poudarek pa je na praktični rabi in obvladovanju jezikovnih vzorcev pri telefonski in osebni 

komunikaciji ter pisanju elektronskih in drugih kratkih sporočil. Program poteka v obliki komunikacijskega treninga v uporabnih 

poslovnih situacijah. 

Izvajalec jezikovnih tečajev: Panteon College - šola za tuje jezike 

 

Intenzivni 
začetni tečaj 

francoščine (30 ur) 

IELTS - 
dvodnevna 

priprava za izpit 
iz angleškega 

jezika (2x4 ure) 

 

 

 

IELTS (International English Language Testing System) is the world’s most popular English language examination, taken by more 

than 2.9 million people each year. The IELTS certificate enables you to apply for studies and work abroad, since it is officially 

accepted by more than 10,000 institutions worldwide, even in the US. The 2-day workshop will focus on presenting the test format 

and structure, as well as providing practical advice and techniques for taking the test more efficiently.  

 

The lecturer will be Mr. Chris Bishop, an experienced IELTS examiner from the British Council. 
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Razumevanje 
odnosov in 
reševanje 

konfliktov z 
orodjem SDI (3 
ura delavnica 
spoznavanja 

sebe) 

Konflikti so eden od največjih povzročiteljev stresa. Na delavnici bomo spoznali, zakaj pride do konfliktov, kako jih prepoznati in 

kako se jim lahko izognemo. Seznanili se bomo s svetovno priznanim profiliranjem SDI, ki vam bo omogočilo, da bolje spoznate 

sebe in svoje kolege ter to znanje uporabite za boljše razumevanje, medsebojno sodelovanje in izogibanje ter razreševanje konfliktov. 

Delavnica je namenjena vsem, ki si želite pri svojem delu uspešnega in konstruktivnega sodelovanja z drugimi. 

 

Obvladovanje 
stresa in tehnike 

sproščanja 
(5-urna 

delavnica) 

Delavnica Obvladovanje stresa in tehnike sproščanja je namenjena krepitvi veščin prepoznavanja in obvladovanja stresa. Na 

delavnici boste imeli priložnost ozavestiti lastne vzroke za stres in znake stresa ter ozavestiti svoje avtomatske reakcije na stresne 

dogodke.   

 

Predvsem pa se boste naučili učinkovitih sprostitvenih tehnik, ki vam bodo po delavnici pomagale zmanjševati vsakodnevni stres. 

Spoznali boste: 

- čuječnost 

- dihalne tehnike 

- postopno mišično sproščanje 

- vodeno imaginacijo. 
 

Z rednim izvajanjem naučenih sprostitvenih tehnik boste v svojem vsakdanu stres prej prepoznali, se lažje sprostili, na stresne 

situacije bolj zavestno odzvali ter povečali svojo zmožnost za koncentracijo.      

 

Delavnico bo vodila Tina Jereb, univ. dipl. kom., specializantka integrativne psihoterapije. 
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Trening 
asertivnosti 

(5-urna 
delavnica) 

»Na delavnici boste lahko spoznavali, kaj je asertivnost ter razliko med agresivnostjo in asertivnostjo v komunikaciji. Spoznali boste, 

zakaj se obnašamo tako, kot se, kdaj razvijamo občutke zadovoljstva v sebi, kdaj in zakaj doživljamo občutke krivde. Pomembne del 

delavnice bo namenjen spoznavanju in preizkušanju asertivne komunikacije, izražanju neprijetnih čustev v komunikaciji ter dajanju 

učinkovite povratne informacije.« 

 

Delavnico bo vodila Ana Domenis Cankar, Inštitut Car. 

Govorica telesa 
na zaposlitvenem 

razgovoru 
(6-urna 

delavnica) 
 

 

Na delavnici bomo prepoznavali elemente govorice telesa, kaj sporočajo, kaj nam in kaj mi sporočamo v stresu in tremi:  

- prosemika položaj in gibanje v prostoru – življenjski pasovi (intimni, osebni, družbeni/socialni, javni prostor) 

- mimika (izrazi na obrazu – čustva – povezana z dogajanjem in vsebino povedanega – poslovni pogled, prijateljski in intimni),  

kaj naredimo? Kako se odzovemo? 

- gestika (gibi rok: emblemi, ilustratoji, čustveni prikazi, regulatorji in adapterji – zavedno in nezavedno delovanje ) kaj 

naredimo? Kako se odzovemo?  

- videz človeka (obleka, barva oblačil, urejenost – odnos do sebe) Na kaj biti pozoren/a?  

- drža telesa (samozavest, dvom, odklanjanje, sprejemanje), kaj nam sporoča? 

- dotik (sebe in drugih – izražanje zavednega in nezavednega – pomen rokovanja ali ne rokovanja – osebni ali poslovni odnos). 
Rokovanje je znak pozdrava, sprave, soglasja in/ali sklenjenega dogovora. (Benedetti, 2008)  Kako se odzovemo?   

 


