Spoštovani sodelavci in kolegi izobraževalci v neformalnih programih za odrasle!
Vabimo vas na praktično izobraževanje: INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Canva & video za
izobraževanja. Tečaj bo potekal na daljavo.
Zakaj sta Canva in video uporabna pripomočka pri načrtovanju izobraževanj in učenju?
•
•
•
•
•
•

Lažja konzumacija vsebin, posebno pri mlajši generaciji
Natančna navodila – odpravimo dvome
Konzumiramo „on the go“
Prihranek časa – številna podjetja izobraževalne vsebine selijo v video format
Smotrno za enostavna in repetitivne naloge, ki z ustnim prenosom izgubljajo informacije
Z video vsebinami bomo v veliki prednosti pred drugimi

PROGRAM:

Predavanje

1.

3

Samostojno
delo

1

DATUM

12.10.2021

OD

14:00

DO

16:15

VSEBINA PROGRAMA

1. srečanje: Spoznajmo Canvo
• Osnove grafičnega oblikovanja in celostne
grafične podobe
 uporaba urejevalnika Canva
 za kaj vse lahko uporabljamo Canvo
 spoznavanje orodij in ukazov znotraj
urejevalnika
 Spoznavanje pisav, barv, učinkov in
dostopov do gradiv/elementov in ostalih
uporabnih funkcij
 Možnost skupnega dela/dostopa
2.


2.

3

1

19.10.2021

14:00

16:15




srečanje: Kreative objave za FB
/IG/Linkedin
Kako ustvariti objave za našteta družbena
omrežja (objave in banner)
Na kaj moramo biti pozorni
Primeri dobrih kreativ/dizajnov (dizajn,
tekst in animacije)

3.

3.

3

2

2.11.2021

14:00

16:15



4.
4.

3

1

9.11.2021

14:00

16:15



5.



5.

3

16.11.2021

14:00

16:15




srečanje: Izobraževalne vsebine
Kako ustvarimo infografiko in zakaj so tako
uporabne ter popularne
Kako naredimo carousel (slideshow za
IG/FB ali Linkedin) za izobraževalne teme
ali dogodke
srečanje: PDF gradiva ter video
prezentacije
Kako ustvarimo PDF gradiva za tisk ali splet
(delovne liste, e-knjige)
Možnosti video prezentacij v Canvi – od
prezentacij do izobraževalnih vsebin
srečanje: Snemanje in urejanje videa
Osnovne zakonitosti snemanja video
posnetkov (tekst, svetloba, priprave)
Kako umestimo video v objavo ali
prezentacijo
Kako shranimo in jih uporabimo za objavo
na vseh platformah
Dodatna orodja s katerimi si lahko
pomagamo za snemanje in postprodukcijo

OBVEZNA OPREMA: pri tečaju boste uporabljali lastno opremo, svetujemo uporabo prenosnikov.
Glede na situacijo si pridružujemo, da bomo vsa predavanja izvedli na daljavo. Tako boste potrebovali tudi
internetno povezavo, predlagamo vam miren prostor, ali pa uporabo slušalk.
PREDAVATELJICA
Predavala vam bo odlična strokovnjakinja vsebinskega marketinga, ki poučuje Canvo in njeno vsestransko
uporabo, ga. Jerneja Milost. Tečaj bo naravnan praktično in bo potekal v živo, s 4 urami samostojnega dela,
kjer se boste naučili izdelave videa in dizajnov. Delali bomo na primerih, ki jih potrebujete za poučevanje in
vaše projekte.
Jerneja je v zadnjih 4-ih letih pridobivala izkušnje v različnih vlogah,
poslovnih okoljih, imela čast sodelovati z izjemnimi podjetnicami ter
mentorji in z njimi ustvarili kar nekaj nepozabnih zgodb #Awesome
Poleg tega ima znanja s področja:
* B2C prodaje
* spletne prodaje
* javnega nastopanja
* vizualnega marketinga
* castinga in izbora talentov
* ustvarjanja kreativ in vsebin na IG in FB
*pisanja prodajnih tekstov za pristajalne strani
* organizacije manjših in večjih dogodkov/delavnic
* postavitve spletne strani (WP) in urednikovanja vsebin
* projektnega dela na področju kariernega mentorstva mladih in
podjetnic začetnic
Poleg tega pa v lastni akademiji izobražuje podjetnike in podjetnice in
jim pomaga k dvigu prepoznavnosti njihovih blagovnih znamk.

Velikost skupine: 15 udeležencev.
Ciljna skupina – zahteve za vključitev v izobraževanje:
- Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili
- Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle –
ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo
- Udeleženec mora opraviti celotno izobraževanje.
- Udeleženec mora imeti bivališče v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija
Izobraževanje je brezplačno in poteka v okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS
2020-2022. Udeležba je obvezna, po končanem šolanju, bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo o pridobljenih
kompetencah.

PRIJAVA NA TEČAJ
Oziroma za prijavo kliknite na povezavo:
https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=5865
Prijave možne do 3.10. do 24:00 ure, v kolikor se prijave na tečaj ne zapolnijo že prej.
Za več informacij sem vam z veseljem na voljo na: sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.
Pripravila:
Sanda Jerman, Koordinator projekta

