
SIMBIOZ@ 2012 

Uspešno smo zaključili projekt  Simbioz@ 2012. Brezplačnih računalniških delavnic, ki smo jih izvajali 

v dopoldanskem in popoldanskem terminu,  se je na naši lokaciji udeležilo 46 udeležencev, pri 

pridobivanju znanja pa jim je pomagalo kar 35 učencev prostovoljcev. Vtisi tako udeležencev, kot tudi 

prostovoljcev, so izredno pozitivni: 

»Všeč mi je bilo to, da smo starejšim pomagali MI, saj so tudi oni nas naučili veliko stvari.« 

Pia 

Hvala in čestitke vsem prostovoljcem za njihovo pomoč, potrpežljivost in znanje, ki so ga delili s 

starejšimi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vtisi prostovoljcev 

 Sodelovanje v projektu Simbioza mi je bilo zelo všeč in zabavno, saj rada delam z 

ljudmi in jim pomagam. Ko smo se učili novih stvari, smo se veliko nasmejali. Bili so 

zelo prijazni in ljubeznivi. Nekateri pa so že na začetku veliko znali delati na 

računalniku. Upam, da so veliko odnesli od teh delavnic. Tajda Klopčič, 9.c 

 Pri projektu Simbioza sem zelo uživala, ko sem se družila s starejšimi ljudmi in jih tudi 

nekaj novega naučila. Seveda smo se tudi nasmejali na njihov račun (malo za hec, 

malo za res). Sara Knep, 9.a 

 Ko sem sodelovala pri projektu Simbioza, sem se imela zelo lepo. Všeč mi je, ko lahko 

pomagam starejšim ljudem. Bili so zelo prijazni in mislim, da so se veliko naučili. 

Mislim pa, da smo bili mi tudi dovolj potrpežljivi in so nam hvaležni, kot mi njim. Res 

je bilo lepo in zabavno delati z njimi. Teja Šabec, 9.c 

 Všeč mi je bilo to, da smo starejšim pomagali MI, saj so tudi oni nas naučili veliko 

stvari. Pia Gerbec, 8.a 

 Bilo je zabavno sodelovati s starejšimi ljudmi in jih učiti uporabe računalnika. Bilo je 

zanimivo in naučila sem se veliko stvari, ki jih prej še nisem vedela. Manca Kofol, 9.c 

 Pri projektu Simbioza sem se imela krasno. Znali so veliko več kot sem pričakovala in 

veliko smo se tudi nasmejali. Videlo pa se je tudi, da so nam bili za vse zelo hvaležni. 

Ajda Kankaraš 

 Všeč mi je bilo, da smo pomagali starejšim občanom in svoje znanje prenesli na njih. 

Upam, da so se v tem tednu kaj naučili. Pa tudi jaz sem spoznala precej novega. Laura 

Toni, 8.a 

 

Vtisi udeležencev 

 Imamo se čudovito. Od Simbioze upam, da bom kar nekaj dobrega odnesla. Ana 

 Tečaj je  v redu  manjka mi še veliko znanja, zato se bom moral še kar dosti naučiti. Za 

vaš trud na predavanjih se vam  lepo zahvaljujem in  vas lepo pozdravljam. Franc 



 Vesela sem, da mi je omogočeno spoznavanje računalnika in njegove uporabe. Mi je 

pa to spoznavanje zagotovo zelo prijetno, ker se z nami trudita vidve - Meti in Tanja 

ter vsi ti mladostniki iz OŠ Rodica. Še kdaj drugič, prosim! Majda  

 Obisk računalniškega tečaja mi je zelo všeč in osvojila sem mnogo novih 

izrazov,katere bom v nadaljevanju pridno uporabljala. Ko bomo nekatere stvari 

pozabili bi bilo dobro ponoviti in dodati kaj novega. Tonka  

 Hvala za vaš trud pri opismenjevanju stare generacije. Upam, da nismo preveč okoreli 

za nova znanja in da bomo naučene veščine  z veseljem uporabljali. Cvetka  

 Sem obiskovalka računalniškega tečaja simbioza, katerega ste pripravili na vaši šoli. 

Pohvaliti moram zelo dobro organizacijo in delo, vas in naših pomočnikov. Vaši učenci 

so nam bili v veliko pomoč,tako smo mi lažje in hitreje dojemali. Tonka 

 Hvala za vaše potrpljenje z nami. V tem tečaju sem se naučila zelo veliko, kar bo nam 

pomagalo, da smo bolje povezani  med generacijami. Anica  

 Zahvaljujem se vsem otrokom, ki so nam pomagali do lažjega razumevanja 
modernejših načinov sporazumevanja in vpogleda v svet! Frida 

 Tečaj je kar uredu, mogoče na momente malo prehiter. Hvala za to priložnost. Milan  

 Tečaj je zelo primeren za vse starejše, ki želimo v tem svetu računalniške tehnike 

obdržati stik s svetom. Hvala za pomoč vam in vsem mladim , ki so nam pomagali. 

drugo leto se spet vidimo. Vida 

 


