
Računalnik, moj prijatelj

Na prvem modulu bomo izvedeli, 
- kaj je računalnik in za kaj se uporablja. 
- Spoznali bomo zunanje dele računalnika, 
- se učili navigacije z miško in uporabe tipkovnice. 
- Govorili bomo o zagonu računalnika, o namizju, datotekah in mapah. 
- V programu Word se bomo naučili napisati vabilo in osnove urejanja besedil. 

Znali bomo spremeniti barvo, velikost in tip pisave, uporabljali presledke. Tekst bomo 
znali označiti, izrezati, kopirati in prilepiti. Nato bomo besedilo še shranili in se 
naučili ugasniti računalnik.

Klik v svet

Na drugem modulu bomo izvedeli, 
- kaj je internet in za kaj se ga uporablja v vsakdanjem življenju. 
- Izvedeli bomo, kako dostopamo do informacij, 
- uporabljali bomo iskalnik, 
- predstavili pa vam bomo tudi brezplačne načine komunikacije na internetu. 
- Naučili se bomo shranjevanja zaznamkov, da boste lahko priljubljeno spletno stran 

lažje ponovno obiskali, in še mnoge druge stvari, ki jih boste uporabljali vsak dan.



Brez elektronske pošte ne gre

Na tretjem modulu bomo izvedeli, 
- na kakšen način elektronska pošta deluje, 
- dotaknili se bomo tudi spletne etike, 
- spletne varnosti in varnih povezav. 
- Opozorili vas bomo na pazljivost pri posredovanju osebnih podatkov. Nato bo 
- vsak odprl svoj novi elektronski naslov, se 
- naučili napisati sporočilo, poslati in prijeti pošto, jo pregledati in odgovoriti 

pošiljatelju. Sporočilo pa bomo nato še posredovali naprej.

Povežimo se!

Na željo udeležencev akcije Simbioz@ smo v kurikulum vključili tudi spoznavanje družbenih 
omrežij, s poudarkom na Facebook-u. Udeleženci se bodo 

- spoznali z družbenimi omrežji, kako delujejo in čemu so namenjeni. 
- Kreirali si bomo lasten Facebook profil in se ga naučili uporabljati. 
- Iskali bomo vnuke in prijatelje, napisali na Zid objavo itd.



Svet mobilne telefonije

V petem modulu se bomo naučili 
- kako uporabljati mobilne telefone. 
- Naučili se bodo pregledovati imenik, 
- pregledovati prejeta SMS sporočila, 
- jih pošiljati, 
- uporabljati fotoaparat, 
- pošiljati fotografijo preko MMS-a, 
- uporabljati druga dodatna orodja (štoparica, snemalnik zvoka, računalo, igre…).


