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VIOLIN TECH - zimski semester 2022 (online) 
 
 
 
Seminar bo potekal po platformi ZOOM in bo vključeval obvezno pošiljanje in medsebojno evaluacijo posnetkov z 
predpisanimi vajami. 
 
Možno je sodelovanje na tri načine: 
1.) Celotna udeležba zajema 11 tednov, vsak teden 3x75 minut ob torkih, sredah in četrtkih med 9:30 in 10:45, 
novoletne počitnice so proste.  
Cena: 280 EUR 
 
2.) Pasivna udeležba. Tisti, ki kot učitelji z nami sodelujejo, ali se njihovi učenci udeležujejo naših tečajev oz. se 
bodo udeležili tega seminarja, imajo možnost spremljanja seminarja zgolj pasivno. 
Cena: 140 EUR 
 
3.) Morning Starters. Tisti, ki polne udeležbe ne bi zmogli realizirati, a jih zanima razstava vaj, ki jih delamo na 
'Morning Starters', se lahko priključijo le temu kratkemu inspirativnemu uigravanju, ki se zgodi vsak drugi teden tri dni 
po 40 minut. 
Cena: 70 EUR 
 
 
 Več o seminarju si lahko preberete na tej povezavi: 
https://godalkanje.org/violin-tech-zimski-semester-2022/ 
 
Priznamo 10% popust za člane ESTA Slovenija in dodatni 10% popust za tiste šole ali učitelje, s katerimi že sodelujemo. 
Polni program obsega skupaj z internetnimi evaluacijami 44 polnih ur oz 14 polnih ur za udeležbo na 'Morning 
Starters'. Za udeležbo v izobraževanju bomo izdali potrdilo, ki ga učitelji lahko uporabijo za svoje napredovanje. 
 
Sam sem največji ljubitelj izobraževanj v živo in online predavanja težko spremljam inspiriran. A internet smo pri nas 
uporabljali kot orodje že pred pandemijo. Naša online srečanja niso zgolj enosmerno spremljanje predavanj, temveč 
tudi interaktivno medčloveško sodelovanje, za katerega vedno upamo, da se nadgradi s srečanji v živo in običajno je 
temu tudi tako. 
 
Lep pozdrav, 
Bojan Cvetrežnik 
040 729 729 
bojancv@me.com 
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