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Darovanje znanja je vez med ljudmi. 
 
 

Učenje računalništva v dvoje 
 

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA 
 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje začenja z novim slovenskim prostovoljnim 
gibanjem računalniškega učenja v dvojicah. 
 
Starejši, ki uporabljajo računalnik, bodo svoje računalniško znanje prenašali na kolege, ki se 
želijo naučiti samostojne uporabe računalnika. Prostor učenja določita udeleženca sama. 
 
Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje smo utemeljili na darovanju znanja in na 
prostovoljnem prenašanju znanja in kulture. Tradicijo prostovoljnega prenašanja znanja 
nadaljujemo z gibanjem Znaš, nauči drugega. Vzajemno računalniško usposabljanje bo 
potekalo po načelu toliko kot znaš, prenesi na drugega. 
 
Zakaj? 
 
Računalniška pismenost starejših odraslih je še vedno nizka. Statistični podatki kažejo, da 
računalnik v EU uporablja le 8% moških in žensk v starosti med 54 in 64 letom. 
(EUROSTAT za leto 2007) 
 
Računalniško znanje potrebujemo v vsakdanjem življenju zato, da vzdržujemo stike s 
prijatelji in družino, da poglobimo znanje, zadovoljimo vedoželjnost, da rešujemo vsakdanja 
vprašanja kar od doma, plačamo račune, kupimo vozovnice za vlak, naročamo dokumente, 
pošiljamo fotografije svojim najbližjim… 
 
Ozrite se okrog sebe! Kdo v vaši študijski skupini ima več in kdo manj ali nič računalniškega 
znanja? Povabite jih, da se pridružijo prostovoljskemu gibanju računalniškega učenja v 
dvojicah. Vsakdo, ki se bo na ta način naučil uporabljati računalnik, bo lahko pridobljeno 
znanje prenašal naprej. 
 

Sodelovanje 
 
Prosimo, da pripravljenost za sodelovanje sporočite na sedež Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje po telefonu na številko 03 587 20 50 ali po elektronski pošti na naslov  
info@uni-tri-velenje-drustvo.si. 
 

Toplo vabljeni! 
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PRIJAVNICA 

 
 
 

1. UČITELJ 
 

Ime in priimek:_____________________________________________________________ 
Prebivališče:________________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
e-mail:_____________________________________________________________________ 
Kraj pri četka:______________________ Datum:____________________Čas:_________ 
 
Lastnoročni podpis:_________________ 
 
 

2. UČENEC 
 

Ime in priimek:_____________________________________________________________ 
Prebivališče:_______________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
e-mail:_____________________________________________________________________ 
Kraj pri četka:______________________ Datum:__________________________Ura:____ 

 
Lastnoročni podpis:_________________ 
 
 
 
OPOMBA: 
 
 
Velenje,__________________________ 


