
BREZPLAČNA
RAČUNALNIŠKA
IZOBRAŽEVANJA

 

Brezplačna računalniška izobraževanja potekajo v okviru operacije Digitalne rešitve ZA
izzive podeželja, prijavljene na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za
vsebino je odgovoren vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov
SI.ENERGIJA. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.



SKLOPI IZOBRAŽEVANJ

SKLOP 1: Delo s podatki, tabelami, grafi (Excel) - osnovno 
osnovne funkcije,
oblikovanje celic,
vnašanje podatkov ...

 
SKLOP 2: Delo s podatki, tabelami, grafi (Excel) - napredno

uporaba zahtevnejših funkcij,
oblikovanje vrtilnih tabel,
analiza podatkov ...

 

SKLOP 3: Promocija in trženje lokalnih produktov
temelji promocije,
internetna prodaja,
orodja za učinkovito prodajo ...

 

SKLOP 4: Fotografiranje in snemanje ter njihova obdelava
 spoznavanje temeljnih funkcij fotoaparata,
 osnove snemanja posnetkov, 
 delo na terenu ...

 

SKLOP 5: Uporaba interneta in iskanje informacij
osnove interneta,
seznanitev s spletnimi brskalniki in iskalniki,
varnost pri uporabi interneta ...

 

SKLOP 6: Uporaba e-storitev
eUprava,
eDavki,
eZdravstvo (e-naročanje),
spletno bančništvo ...



SKLOP 7: Računalniško oblikovanje (izdelava letakov, vizitk,
predstavitev ...)

uporaba brezplačnih programov za oblikovanje,
oblikovanje vabil, letakov, vizitk,
priprava predstavitev v PowerPointu ...

 

SKLOP 8: Oblikovanje besedil - osnovno
spoznavanje okolja Word,
oblikovanje besedila,
izdelava tabel, grafikonov ...

 

SKLOP 9: Oblikovanje besedil - napredno
napredno oblikovanje v okolju Word ...

 

SKLOP 10: Uporaba e-pošte
odpiranje elektronskega računa Gmail,
sestavine elektronskega sporočila,
dodajanje priponk ...

 

SKLOP 11: Izdelava in urejanje spletnih strani
postavitev spletne strani,
objavljanje prispevkov,
namestitev in uporaba vtičnikov ...

 

SKLOP 12: Osnovna uporaba računalnika
vklop in izklop računalnika,
gumb Start,
delo v okolju Windows ...

 
SKLOP 13: Uporaba socialnih omrežij

spoznavanje socialnih omrežij (Facebook,Instagram, Pinterest ...),
osnove varne uporabe ...



SKLOP 14: Uporaba zunanjih pomnilnikov in shranjevanje v oblaku
spoznavanje zunanjih pomnilnikov (USB ključ, trdi disk, CD, DVD ...),
shranjevanje v oblaku (Google Drive, Dropbox, OneDrive ipd.) ...

 
SKLOP 15: Uporaba pametnega telefona

nakup pametnega telefona (karakteristike),
delo v operacijskem sistemu Android,
osnovne aplikacije,
povezava z internetom ...

 
SKLOP 16: Spletne aplikacije za kmetovanje

GERK,
zemljiška knjiga,
ostale uporabne aplikacije ... 

 

Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu
jasmina@las-pdl.si ali na telefonski številki 02 538 16 63.


