Poletna univerza v Ljubljani
Imate pametni telefon ali tablico, pa se na njem še ne znajdete?
Želite s pomočjo pametne naprave komunicirati s prijatelji in družino?
Se želite naučiti prenašanja datotek med računalnikom in pametno napravo?
Odrasle vseh starosti vabimo, da se vključijo v 15-urni izobraževalni program

UPORABA PAMETNIH TELEFONOV IN TABLIC
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, Ljubljana
5. do 7. junij 2018

Izobraževalna srečanja bodo potekala v majhnih skupinah (do največ deset udeležencev) in prijetnem mirnem okolju v
mestnem jedru. Povezalo nas bo sproščeno učenje ob strokovnem vodenju in spodbudah mentorja, specializiranega za
računalniško izobraževanje odraslih in starejših.
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VSEBINA: Kupili ste pametni telefon, pa ne veste, kaj vse lahko z njim počnete. Morda pa veste, kaj lahko z njim počnete,
pa ne veste kako. Morda pa se šele odločate za nakup pametne naprave in še niste povsem prepričani, če je to dobra ideja.
V programu se bomo naučili uporabljati pametne telefone in tablice, da boste lahko preprosto komunicirali z vašo družino
in prijatelji brez nepotrebnih stroškov.
KATERA ZNANJA BOSTE PRIDOBILI: Vašo napravo boste nastavili tako, da boste čim enostavneje našli svoje priljubljene
aplikacije in pripomočke. Uredili boste domači zaslon in se naučili vzpostaviti povezavo z brezžičnim ali podatkovnim
internetom. Naučili se boste varčevati z energijo na vaši napravi, da jo boste lahko uporabljali dalj časa. Pojasnili bomo, kje
lahko nastanejo nepričakovani stroški pri uporabi pametnih naprav ter kako se jim izognete. Naučili se boste pošiljati
elektronsko pošto, sms sporočila in mms sporočila. Pridobili boste nekatere nove veščine pri klicanju in odgovarjanju na
klice. Znali boste namestiti nove programe in jih po potrebi tudi odstraniti iz vaše naprave. Naučili se boste uporabljati
Bluetooth, prenašati datoteke (glasbo, slike, filme) iz pametne naprave v računalnik ali pa iz računalnika v pametno
napravo. Ogledali si boste, kako s pomočjo pametne naprave fotografirate ali snemate ter kako si lahko fotografije in
posnetke kasneje ogledujete.
KDO VODI PROGRAM: Robert Mlakar, univ. dipl. medijski komunikolog. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko v Mariboru. Že več let deluje kot mentor na področju računalniškega izobraževanja in
opismenjevanja starejših ter izvaja računalniške tečaje za podjetja.
KDAJ: 5. junija, 6. junija in 7. junija od 9.00 do 11.30 ure (vmes bo 15 minutni odmor) ter od 12.30 do 14.00 ure

KJE: Poljanska cesta 6, 1. nadstropje desno, predavalnica 8 (računalniška predavalnica)
KOTIZACIJA: 120,00 € (DDV že vključen)
PRIJAVE: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Poljanska cesta 6, Ljubljana. Vaše prijave sprejemamo na tel.
št. (01) 433 20 90 ali po e-pošti univerza3@siol.net. Prosimo, prijavite se najkasneje do srede, 30. maja.

