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Osvojite nova znanja
...Živimo v digitalnem času, v katerem se tehnologija razvija z bliskovito hitrostjo. Zato je pomembno, da smo v koraku s časom in ves čas
širimo svoja obzorja z novimi znanji..

Računalniki, tablice, telefoni, kamere, fotoapara
ti, internet … To so stvari, ki danes poganjajo
svet. Vse se vrti okoli tehnologije in tehnološke
ga napredka. Zato je pomembno, da smo o teh
stvareh poučeni in predvsem, da znamo z njimi
delati. Vse bolj namreč postajajo integrirane v
delovno okolje, delodajalci pa v prvi vrsti iščejo
računalniško oziroma digitalno pismenost.
Če vam manjka teh znanj in iščete način, kako bi
lahko razširili svoja obzorja in nadgradili svoje
obstoječe znanje, je odličen naslov Center za
dopisno izobraževanje Univerzum. Tam nudijo
bogato paleto tečajev, seminarjev, izobraževanj
in usposabljanje na področju računalništva ozi
roma sodobnih digitalnih platform. Spodaj
predstavljamo nekaj njihovih programov …

Program “Računalnikar”
Gre za triletni program, ki je primeren za vsako
gar, ki ga zanima delo na področju informatike.
Računalništvo je področje tehnike, na kateri te
melji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj sodob
ne družbe. Računalniška tehnologija v industrijah
vseh vrst, kot so telekomunikacije, storitvene de
javnosti, promet in svet zabave, prodira hitro ter
odpira veliko možnih razsežnosti. Kandidat se bo
v sklopu šolanja naučil oblikovati spletne strani,
programirati, računalniško oblikovati dokumente,
vzdrževati komunikacijske in informacijske siste
me ter vzdrževati in nameščati certifikate.

mu izvajajo 3 vrste programov računalniškega teh
nika (kandidati v vseh pridobijo V. stopnjo izo
brazbe). V vseh programih bodo usvojili veliko
računalniškega znanja – znali bodo dograjevati
obstoječi informacijski sistem v podjetju, skrbeti
za digitalno varnost, delati z bazami podatkov in
seznanjeni bodo s programskimi jeziki.
• program Tehnik računalništva SSI (4-letni pro
gram) – Vanj se lahko vključi vsak, ki uspešno
zaključi OŠ.
• program Tehnik računalništva PTI (2-letni
program) – Vanj se lahko vključijo tisti, ki so
uspešno zaključili enega od teh 3-letnih izo
braževalnih programov: elektrikar, elektrikar
energetik ali elektronik, računalnikar, meha
tronik operater, avtoserviser, avtomehanik.
Lahko pa se vpišejo tudi tisti, ki so zaključili
3-letne izobraževalne programe drugih sme
ri in imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na po
dročju računalništva.
• program Tehnik računalništva, poklicni tečaj (1
leto) – Vanj se lahko vključi, kdor je uspešno kon
čal vsaj 4. letnik gimnazije ali druge 4-letne sre
dnje šole. Opravljeni matura ali poklicna matura
nista pogoj za vpis v izobraževalni program.
Več o programih: http://bit.ly/cdi-univerzum-tehnik-racunalnistva

Delavnica “Kako posnamem video”

Program “Tehnik računalništva”

Pri CDI Univerzumu imajo tudi krajše delavnice.
Na eni od njih, ki je zelo primerna za današnji
čas, se naučite vse kar morate vedeti o snema
nju videa. Videovsebine so danes prevladujoče
medijsko orodje. Uporabljajo jih tako velike me
dijske hiše za poročanje zgodb, oglaševalske
agencije in tudi posamezniki “vloggerji”, ki na vi
deoposnetkih dokumentirajo svoje aktivnosti.
Nekateri od njih seveda s tem tudi precej zaslu
žijo, k čemur močno pripomore priljubljenost
spletnih platform kot so YouTube, Facebook in
Instagram. Če ste si torej od nekdaj želeli postai
režiser, je ta delavnica kot nalašč za vas. Naučili
se boste osnov izdelave video klipov, pisanja
scenarija in celotnega procesa video produkcije.

Še en celosten program, kjer bo kandidat osvo
jil kopico računalniških znanj. NA CDI Univerzu

Več o delavnici: http://bit.ly/cdi-univerzum-video

Več o programu: http://bit.ly/cdi-univerzum-racunalnikar

www.racunalniske-novice.com

Delavnica “Obdelava slik”
Tako kot narašča priljubljenost videoposnetkov,
bi enako lahko rekli tudi za slike. Vendar danes ni
dovolj, da sliko le posnamete s fotoapratom,
ampak občinstvo zahteva da jo še dodatno
estetsko obdelate. Poznate priljubljeni program
za obdelavo slik Adobe Photoshop? Čeprav gre
za najbolj razširjen tovrstni program, pa njegova
uporaba niti pod razno ni mačji kašelj. Če bi se
radi tudi sami bolj podrobno podučili v Photo
shopu in drugih programih za obdelavo slik, ne
odlašajte s prijavo na to delavnico.
Več o delavnici: http://bit.ly/cdi-univerzum-slike
V izobraževalnem centru CDI Univerzum
imajo na voljo še številna druga “digitalna”
izobraževanja:
• Osnove digitalne fotografije: http://bit.ly/cdi
-univerzum-fotografija.
• Uporaba računalnika in delo z datotekami:
http://bit.ly/cdi-univerzum-racunalnik.
• Uporaba tablice: http://bit.ly/cdi-univerzum
-tablica.
• Slepo tipkanje: http://bit.ly/cdi-univerzum
-slepo-tipkanje.
Več informacij o programih izobraževanja lah
ko dobite na e-poštnem naslovu info@cdi
-univerzum.si in telefonski številki 01/583-92-90
(Irena Natek), ali pa če sami pobrskate po njiho
vi spletni strani www.cdi-univerzum.si
. (P. R.)
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