
Ljubljana, 2011 



Kaj je projekt                 ? 



Vrhunec projekta bo v tednu med 17. in 

21. oktobrom,  ko bodo na različnih 
lokacijah po vsej Sloveniji mladi 
brezplačno učili starejše uporabe 
računalnika.  



GRE ZA NACIONALEN PROJEKT … 

 

Več kot: 

 

• 250 lokacij 

• 125 občin 

• 500 info točk 

 

 

 

 

   



KORISTI IN GLAVNI CILJI PROJEKTA 

• Sodelovanje in prenos znanja med generacijami 

• Spodbujanje prostovoljstva 

• Spodbujanje vseživljenjskega učenja 

• Dvig pozornosti in zanimanje za učenje e-veščin 

• Pomoč pri prvem stiku z računalnikom, internetom 

• Pozitivna energija NA NACIONALNEM NIVOJU 

 



PODPORNIKI PROJEKTA 

ČASTNI POKROVITELJI: 4 predsedniki (države, državnega zbora, vlade in 
državnega sveta) in evropska komisarka za digitalno agendo gospa Neelie 
Kroes 

 

 

PARTNERJI:  
-Združenje splošnih knjižnic 

-Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve 

-ZSKSS (Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov) 

-ŠOU  
-Zveza tabornikov Slovenije 

-Zveza ljudskih univerz Slovenije 
-Ekonomsko poslovna fakulteta 

Maribor 
-Slovenska filantropija 

 
 

 
-Mestna občina Ljubljana 

-Čebelarska zveza Slovenije 
-ŠOUM 

-Zlata leta 
-Zveza združenj borcev za vrednote 

NOB Slovenije 
-Slovenska univerza za tretje 

življenjsko obdobje 
-Ideje, koncepti in zgodbe, Vojka 

Žgavec s.p.  
-Zavod mladinska mreža Mama 

 



 Tehnološki partner: Microsoft 

Generalni pokrovitelj: Telekom Slovenije 

 Zlati pokrovitelj: Loterija Slovenije 

 Bronasti pokrovitelj: Studio Moderna 

 
 

PODPORNIKI PROJEKTA 



dan 
9.00 - 11.00 16.00 - 18.00 

Ponedeljek M1 M1 

Torek M2 M2 

Sreda M3 M3 

Četrtek M1 M2 

Petek M2 M3 

POTEK DELAVNIC IN INFORMACIJE 

• Na lokalnem nivoju imamo: 

– Info točke (splošne informacije o projektu) 

– Vpisna mesta (informacije z možnostjo vpisa) 

– Simbioz@ učilnice (učilnice, kjer se bodo izvajale 
delavnice) 

Potek delavnic v tednu 
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• Kaj je računalnik. Kratka zgodovina in praktična uporaba računalnika v tipičnih situacijah. 

• Predstavitev vseh zunanjih delov računalnika, razlaga zakaj se uporabljajo. 

• Navigacija miška, tipkovnica - preko igre. 

• Zagon računalnika, namizje - ikone, datoteke in mape. 

• Kako odpremo program Word. 

• Napišemo nek sestavek (npr. vabilo). Urejanje besedila - sprememba pisave, barve, velikosti 
besedila. 

• Shranjevanje besedila. 

• Kako se ugasne računalnik. 

MODUL 1: Računalnik moj prijatelj 

• Kaj je internet? Za kaj se ga uporablja- konkretni primeri iz življenja (dostop do informacij- kdaj je 
odprta pošta, brezplačna komunikacija- e-pošta, klepet, poslovanje) 

• Kako iščemo podatke. Uporaba iskalnika. 

• Shranjevanje zaznamkov. 

• Različna uporabna znanja: do kdaj je odprta pošta, spletni nakupi preko interneta, plačilo položnic, 
kako dobim telefonsko številko, ki jo iščem, recept za neko jed, vrtnarski nasveti, … 

MODUL 2: Klik v svet 

• Elektronska pošta. Način delovanja e-pošte. 

• Etika. Varnost. Opozorimo na pazljivost pri posredovanju osebnih podatkov. Kaj so varne povezave. 

• Odpremo svoj nov elektronski naslov. 

• Napišemo sporočilo, pošljemo in prejmemo pošto. Jo preberemo. Odgovorimo pošiljatelju. 
Posredujemo sporočila naprej. 

MODUL 3: Brez e-pošte ne gre 



PROMOCIJSKI MATERIALI 

Utrinek iz snemanja TV oglasa. 
Ogledate si ga lahko tukaj:  

http://youtu.be/UoqEvt4iAHU  

Radio oglas lahko poslušate tukaj:  
http://youtu.be/Wzmms1vYgQ0  

http://youtu.be/UoqEvt4iAHU
http://youtu.be/UoqEvt4iAHU
http://youtu.be/UoqEvt4iAHU
http://youtu.be/UoqEvt4iAHU
http://youtu.be/Wzmms1vYgQ0
http://youtu.be/Wzmms1vYgQ0
http://youtu.be/Wzmms1vYgQ0


KAJ SMO ŽE DOSEGLI? 

• prisotost v več kot 125 slovenskih občinah 

• identificiranih več kot 500 info točk in 250 
računalniških učilnic po Sloveniji 

• uspešna tiskovna konferenca in pojavljanje v 
vseh večjih slovenskih medijih pa tudi v mnogih 
lokalnih 

• 13 uspešnih poskusnih delavnic 



Za nami je že 13 uspešnih poskusnih delavnic … 



../../../Videos/Simbioza.wmv


Verjamemo v Simbiozo, saj …  



Verjamemo v moč 
medgeneracijskega sodelovanja … 



… prostovoljskega srca … 



… ter vztrajnost organizacijske 
ekipe! 



Veseli smo, kadar osrečimo starejše 
… 



… in oni nas! 



Skupaj zmoremo marsikaj! 



www.simbioza.eu 

info@simbioza.eu 

080 47 47 


