
 

 

25-31 marec 2019  

DATUM/URA Delavnica/kratek opis Ciljna skupina 

   

26. 3. 2019 
16:30 – 18:00 

LEGO KODE KIDS  
Skupaj bomo raziskovali, modelirali in oblikovali rešitve, kritično razmišljali ter spoznavali 
naravoslovjo, tehniko in tehnologijo skozi praktične primere in pridobili osnovno znanje 
programiranja. 

6-12 let 

26. 3. 2019 
16.30-18.00 

ZAČETNI TEČAJ MS OFFICE EXCEL 
Izdelovanje tabel, poročil in kalkulacij lahko postane ne le bliskovito in lahkotno, temveč tudi v užitek! 
Spoznajte samodejne izračune v Excelu in se naučite oblikovati prepričljive grafikone. 

15+  

27. 3. 2019 
13.00-15.00 

VEŠČINE IN NAROČANJE INTERNETNIH IN MOBILNIH STORITEV 
Spoznali boste pasti na trgu telekomunikacij in se naučili, kako lahko sami na enostaven način 
poskrbite, da imate vedno najboljšo ponudbo in telekomunikacijske storitve plačujete le toliko kot je 
potrebno.  

18+  

29. 3. 2019 
16.30-18.00 

WORD TRIKI 
Ste prepričani, da bi se dalo določne postopke pri delu z besedili izvesti še hitreje in še bolj 
preprosto? Prav imate, obstaja cela množica drobnih skrivnosti, ki niso opazne na prvi pogled. 
Spoznajte male skrivnosti in bližnjice pri delu z besedili v urejevalniku besedil MS Office Word. 

15+ 

28. 3. 2019 
16.30-18.00 

PHOTOSHOP ZA RADOVEDNE 
Vas je kdaj zanimalo, kako bi izgledali z drugačno barvo las?  Bi radi odstranili nepravilnosti s svojega obraza, 
spremenili barvo svojih oči? Adobe Photoshop nam omogoča, da zlahka odpravimo nepravilnosti s fotografij 
ali odstranjujemo posamezne elemente. Delavnica je namenjena vsem, ki si želite kratkega uvoda v delo z 
Adobe Photoshopom in pridobiti osnovna znanja za retuširanje fotografij. 

15+ 

Več terminov 
11:30 - 13.00 

OBNOVITVENI  TEČAJ UPORABE RAČUNALNIKA, (4., 11., 18. in 25. 3. 2019) 
Na tečaju bomo preko nalog iz različnih tematik računalništva in speltnih storitev, obnavljali in 
nadgrajevali znanje za koristno uporabo računalnika. 

55+ 

Več terminov 
9:30 - 11:00  

NAPREDNI TEČAJ UPORABE RAČUNALNIKA, (5., 12., 19. in 26. 3. 2019) 
Na naprednem tečaju uporabe računalnika se bomo seznanili z besedami kot so drive, shranjevanje 
v oblak, google stiki in koledar. Spoznali se bomo s skype spletno spletno klepetalnico in pogledali še 
druge interaktivne plati družbenih omrežij. 

55+  

Več terminov 
15:00 - 16:30 

NADALJEVALNI TEČAJ PAMETNI TELEFON, (5., 12., 19. in 26. 3. 2019) 
Naučili se bomo uporabljati Google Play Store (trgovino), spoznali uporabne aplikacije, kot so: 
Urbana, LPP vozni redi, Zemljevidi, Viber in Google foto ter druge aplikacije po vaših željah. 

 55+  

Več terminov 
9:30 - 11:00 

ZAČETNI TEČAJ - PAMETNI TELEFON, (6., 13., 20. in  27. 3. 2019) 
Spoznali bomo sestavne dele prenosnega telefona, princip delovanja, operacijske sisteme, osnovne 
nastavitve, mobilni internet, klicanje, pošiljanje SMS/MMS sporočil, uporaba budilke in koledarja, 
fotografiranje ter uporaba ostalih uporabnih aplikacij telefona. 

55+  

Več terminov 
11:30 - 13:00 

NADALJEVALNI TEČAJ PAMETNI TELEFON, (6., 13., 20. in 27. 3. 2019) 
Naučili se bomo uporabljati Google Play Store (trgovino), spoznali uporabne aplikacije, kot so: 
Urbana, LPP vozni redi, Zemljevidi, Viber in Google foto ter druge aplikacije po vaših željah. 

55+ 

Več terminov 
9:30 - 11:00   

TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE, (8., 15., 22. in  29. 3. 2019) 
Na delavnici bomo spoznali osnove uporabe digitalnega fotoaparata/mobilne kamere, naučili se 
bomo kako se fotografije prenese na računalnik, kako le-te smiselno razporediti in hraniti na 
računalniku. Slike bomo obdelali, da bodo izgledale kot iz naslovnic revij ter jih razvili kar iz naše 
učilnice. 

55+  

Več terminov 
9:30 - 11:00 

NADALJEVALNI TEČAJ PAMETNI TELEFON (14., 21.in 28. 3. 2019) 

Naučili se bomo uporabljati Google Play Store (trgovino), spoznali uporabne aplikacije, kot so: 
Urbana, LPP vozni redi, Zemljevidi, Viber in Google foto ter druge aplikacije po vaših željah. 

55+  

Več terminov  
11:30-13-00 

TEČAJ UPORABE TABLIČNEGA RAČUNALNIKA (14., 21. in 28. 3. 2019) 
Tablični računalniki postajajo čedalje bolj napredni, zmogljivi in dostopni. Udeležite se tečaja ter se 
naučite načinov, s katerimi si lahko olajšate ali popestrite vsakdan, dostopate do multimedijskih 
vsebin ter brezskrbno brskate po internetu po internetu iz naslonjača. 

55+  

 
Vse delavnice so brezplačne in potekajo v okviru kapanje ALL DIGITAL WEEK. 

Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti: 040-778-475, ePošta: 
info@simbioza.eu, preko prijavnega obrazca na www.e-simbioza.com. 

mailto:info@simbioza.eu

