
                                                                                       
 
 
 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev 

zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 

zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev 

usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

DELAVNICA – DIGITALNE VEŠČINE – »RAZVIJAMO DIGITALNO PISMENOST: 

OSNOVE MICROSOFT OFFICE POWERPOINT & ZOOM«  - 21.10.2022  

 

 
Dnevno se srečujemo z  računalniškimi izzivi, ki jih moramo obvladati zato je KS 90 v okviru projekta 

»Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen Di@log«, dne 21.10.2022, organizirala  še tretjo 

delavnico/usposabljanje na temo digitalnih veščin (modul 7) - Razvijamo digitalno pismenost: Osnove 

Microsoft Office PowerPoint & Zoom. Vezano na temo si je moral vsak udeleženec zagotoviti računalnik 

oziroma dostop do računalnika. Delavnica je predvsem zaradi osebnih okoliščin prijavljenih potekala 

samo preko video povezave. Vsak udeleženec je prejel gradivo z vsebino, kjer so podrobneje opisani 

posamezni primeri. V gradivu je tudi prostor za zapiske in po dogovoru tudi konkretne naloge za 

ponovitev. 

 

Delavnico je, tako kot predhodne, vodil Janez Demšar, samostojni svetovalec na področju direktne 

prodaje, kar vključuje tudi učinkovito uporabo spletnih storitev in družabnih omrežij. Poleg navedenega 

pa še vedno aktivno izvaja izobraževanja in vodenje projektov z navedenih področij in področja uporabe 

ICT.  

 

Udeleženci so izključno na njihovo željo najprej ponovili oziroma osvežili že pridobljeno znanje iz 

uporabe in dela v MS Wordu in Excelu - osnovni postopki pri delu.  

V nadaljevanju pa so se seznanili še z  

- uporabo  in delom v MS PowerPoint – osnove in namen uporabe, primeri uporabe, izdelava enostavne 

predstavitve (naslovna stran, vsebina, kazalo, vsebina iz drugih orodij, prikazovanje predstavitve)  in 

 - uporabo orodja Zoom – organizacija sestanka, udeležba na sestanku, primeri uporabe. 

Za boljše razumevanje obravnavanega in izvedbe le-tega v praksi, je predavatelj predlagal določitev 

termina za dodatna Zoom vprašanja, na katera bo, brezplačno, podal odgovore oz. nudil dodatno 

pomoč. Enako tudi za delo in predstavitev v PowerPointu. Udeleženci delavnice bodo prejeli pisno 

nalogo z vsemi ključnimi podatki, na podlagi katere bodo morali izdelati svojo predstavitev v PowrPointu, 

ki jo bodo nato pregledali skupaj s predavateljem. Termini Zoom srečanj bodo dogovorjeni do 

31.12.2022.   
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