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Spoštovani obiskovalci spletne strani Mladinskega centra Jesenice! 
 

Znanja ni nikoli dovolj. To v današnjem času še posebno velja za znanja iz uporabe 
informacijske tehnologije, torej tudi praktične uporabe računalnika. Vemo, da taka 
izobraževanja potekajo že kar nekaj let in da veliko ljudi uporablja računalnik že 
vsakodnevno. Vendar praktičnih znanj in novih spretnosti, ki se jih še lahko naučimo 
in pridobimo, ni nikoli preveč.  

Tako bo Mladinski center Jesenice v okviru sodelovanja med Mladinskim 
informativnim svetovalnim središčem (MISSS) Ljubljana in Microsoft 
Slovenija na osnovi pogodbe med Mladinskim centrom Jesenice in MISSS v 
okviru projekta »Učimo se za življenje« izvajal za uporabnike brezplačne 
tečajev programov zbirke Microsoft Office.  

Tečaje bomo izvajali v času od novembra 2005 do maja 2006. 
 
 
Nekaj podatkov o tečajih: 

� Tečaji so namenjeni vsem: otrokom, mladim, odraslim, upokojenim, takim, 
ki še nikoli niso sedeli za računalnikom kot takim, ki imajo že povsem 
konkretna vprašanja in potrebe po dodatnih znanjih in spretnostih. 

� Skupine bodo štele do 5 tečajnikov. 

� Izobraževanje bosta vodila prijazna trenerja.  

� Skupine bomo oblikovali glede na starost, predznanje in interese.  

� Vsebino oziroma obseg tečaja bomo prilagodili predznanju in interesom 
posamezne skupine. 

� Tečaji trajajo 10, 12 ali 18 šolskih ur – odvisno od vsebin, želja in potreb 
posamezne skupine.  

� Tečaji se odvijajo v naših prostorih na Kejžarjevi 22. 

� Tečajniki ob koncu prejmejo potrdilo (število opravljenih ur in vsebina 
tečaja). 

 

Dodatne informacije in prijave: 

04 5884 680 ali 041 258 427 ali dmcj@siol.net 
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Seznam tečajev, trajanje in predvidene vsebine…  

 
T1-A: Osnove dela z računalnikom in osnove oblikovanja besedil (MS 
Windows, MS Word) 
Trajanje tečaja: 12 pedagoških ur  

Spoznajte okolje Windows, organizacijo podatkov na disku, naučite se osnov uporabe 
programa Word za urejanje besedil in preprostejšega oblikovanja krajših dokumentov.  
 

T1-B: Oblikovanja daljših dokumentov (MS Word) 
Trajanje tečaja: 18 pedagoških ur  
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom, osnove oblikovanja besedil 

Naučite se samostojnega organiziranja podatkov na disku, spoznajte možnosti, ki vam 
jih nudi urejevalnik Word pri oblikovanju daljših dokumentov kot so oblikovanje s 
strani in odsekov, vstavljanje slik, delo s slogi, delo z več dokumenti hkrati, spoznajte 
razna orodja, ki pohitrijo delo in olajšajo oblikovanje…  
 

T2: Predstavitve z računalnikom (Power Point) 
Trajanje tečaja: 10 pedagoških ur 
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom, osnove oblikovanja besedil 

Naučite se narediti privlačno in učinkovito predstavitev določene teme z uporabo 
elektronskih prosojnic programa Power Point, z uporabo animacijskih učinkov nad 
elementi prosojnice, z dodajanjem grafike…    
 

T3–A: Delo s preglednicami (MS Excel) 
Trajanje tečaja: 12 pedagoških ur 
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom, osnove oblikovanja besedil 

Excel je enkraten program za učinkovito delo nad številskimi podatki: omogoča 
uporabo formul in funkcij nad podatki, učinkovite grafične prikaze številskih podatkov. 

 
T3–B: Dodatno delo s preglednicami (MS Excel) 
Trajanje tečaja: 12 pedagoških ur 
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom, osnove dela v Excelu 

Excel je enkraten program za učinkovito delo nad številskimi podatki: poleg različnih 
preračunavanj s formulami in osnovnimi funkcijami omogoča učinkovito delo s 
seznami, razvrščanje in filtriranje le teh, pripravo različnih povzetkov tabel. 

 
T4: Osnove dela z računalnikom, Internet in elektronska pošta 
Trajanje tečaja: 12 pedagoških ur 

Spoznajte okolje Windows, organizacijo podatkov na disku, naučite se hitrega iskanja 
informacij preko Interneta, pošiljanja in sprejemanja elektronske pošte… 

 
T5: Osnove dela z računalnikom, pisanje dopisov, Internet in elektronska 
pošta 
Trajanje tečaja: 18 pedagoških ur 

Tečaj je namenjen brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti osnovna znanja pri delu 
z računalnikom, osnovna znanja za sestavo in oblikovanje dopisov ter vedenja, kako 
si preko omrežja Internet lahko pomagamo pri iskanju zaposlitve kot znanje 
elektronskega komuniciranja. 



Microsoft Slovenija – MISSS Ljubljana – Mladinski center Jesenice 
Projekt »Učimo se za življenje« 2005/2006  

 

Zavod za šport Jesenice,   Ledarska 4, Jesenice;   račun: UJP urad Kranj: 01241-6030726206;   davčna številka: 33564540;   matična številka: 1638629     

tel: (04) 5884 – 662;   dir: (04) 5884 660;   fax: (04) 5863 – 365;    E-mail: sport-jesenice@g-kabel.si;   http://www.zsport-jesenice.si 

Mladinski center Jesenice,   Kejžarjeva 22, Jesenice;    tel.: (04) 5884 680;    E-mail: dmcj@siol.net;    http://www.mc-jesenice.si 

 

 
T6: Digitalna fotografija 
Trajanje tečaja: 10 pedagoških ur 
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom 

Spoznajte čarobni svet digitalnega fotografiranja in možnosti, ki jih nudijo že preprosti 
programi za obdelavo digitalnih fotografij.  
 
T7: Program Outlook 
Trajanje tečaja: 12 pedagoških ur 
Potrebno predznanje: osnove dela z računalnikom 

Outlook je program, s katerim lahko pošiljamo in beremo elektronsko pošto, 
vzdržujemo osebni adresar, si beležimo koledar aktivnosti (dnevni, tedenski, mesečni) 
in seznam nalog in se na tak način izognemo množici listkov… 
 

 


