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Uvod

Napredek v razvoju sodobnih digitalnih tehnologij prinaša velike koristi 
na vseh področjih življenja in dela. Z uporabniškega vidika za starejšo 
generacijo pa lahko pomeni velik izziv. Za lažje soočanje s tem izzivom 
nudi projekt Di-FIT (»Digitalni fitnes dolgožive družbe«) različne aktivnosti 
spoznavanja in usvajanja znanj in veščin za uporabo osnovne digitalne 
tehnologije. 

Projekt Di-FIT je namenjen krepitvi digitalnih veščin starejših. Podpira 
in zadovoljuje potrebe po konkretnem znanju, uporabniški izkušnji 
in neposredni praktični uporabnosti glede računalniških programov, 
pametnih pripomočkov in aplikacij ter spletnih storitev za komunikacijo, 
ki so v današnjem času potrebne.

Časovni okvir projekta je od 1.1.2022 do 31.12.2023, financira pa ga Ministrstvo 
za javno upravo iz sklada za razvoj NVO. Partnerstvo sestavljajo tri nevladne 
organizacije (NVO) iz Mestne občine Velenje: Društvo NOVUS, ki ima vlogo 
prijavitelja in konzorcijska partnerja Andragoško društvo Univerza za III. 
življenjsko obdobje Velenje ter Društvo upokojencev Velenje, sam projekt 
pa s pomočjo pridruženih partnerjev pokriva večji del Slovenije. Več o 
projektu si lahko preberete na tej povezavi.  

Pred vami je pregled in predstavitev vsebin različnih usposabljanj ter 
delavnic v sklopu projekta Di-FIT. S pomočjo opisa na vsaki strani v 
glavi dokumenta lahko dobite takojšen vpogled v katerO kategorijo se 
uvršča usposabljanje: a) digitalna tehnologija ali/in b) digitalno aktivno 
staranje. Opis v nogi dokumenta pa omogoča vpogled na kateri medij se 
usposabljanje nanaša oziroma s katerimi mediji se usposabljanje izvaja.

»Gradivo izraža mnenje avtorjev/-ic in ne predstavlja uradnega stališča 
Ministrstva za javno upravo.«
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KAZALOUVOD

UVOD

SPLETNI IZOBRAŽEVALNI IN INTERAKTIVNI 
PORTAL ZA STAREJŠE http://www.e-tecaji.com

CILJI:
– spoznati platformo e-tecaji.com
– osvojiti uporabnost platforme e-tecaji.com
– aktivno spremljanje platforme
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi

VSEBINE
– iskalnik ali brskalnik iskanje e-tecaji.com
– osnovna predstavitev platforme, izgled, premikanje, lokacija vsebin 
– pomen gumbov in zavihkov
– različni pogledi
–iskanje po platformi 

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 1,5-3 pedagoške ure

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, demonstracija

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenje

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA

OSNOVNA UPORABA PAMETNEGA TELEFONA 

CILJI
– pridobiti konkretno znanje za rokovanje s pametnim telefonom
– usposobiti udeležence za uporabo osnovnih funkcij pametnega telefona
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi

VSEBINE
– osnove uporabe pametnega telefona
– osnovne funkcije uporabe pametnega telefona
– osnovne nastavitve pametnega telefona 
– varnost ter zaščita pametnih telefonov

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 1,5-3 pedagoške ure

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, demonstracija

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
lasten pametni telefon
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON  

DIGITALNA TEHNOLOGIJA

OSNOVNA UPORABA TABLIČNEGA 
RAČUNALNIKA/TABLICE 

CILJI
– ogledati nekaj osnovnih napotkov za delo s tablico 
– spoznati kako je pametna naprava zgrajena
– predstaviti po korakih: vklop, polnjenje, zakleniti, izklopiti
– s kakšnimi dotiki lahko ukazujemo pametni napravi
– za začetek spoznati domači zaslon (možnost oblikovanja bližnjic do 
   uporabnih in priljubljenih aplikacij)
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi

VSEBINE
– osnovni napotki in začetni koraki za delo s tablico
– s kakšnimi dotiki lahko ukazujemo pametni napravi
– domači zaslon
– uporaba tipkovnice
– dodajanje oziroma kot možnost izbire povezati se s svojimi računi 
  (Google, Facebook, Instagram,...)
– kako dodati nov račun v pametno napravo
– kako nastaviti možnosti sinhronizacije

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 1,5-3 pedagoške ure

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, demonstracija

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
tablica
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA

OSNOVNA UPORABA RAČUNALNIKA 

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– kako zagnati računalnik
– stik in upravljanje z miško - funkcionalnost in sledilne plošče (prenosni
  računalnik)
– z uporabo namizja, ikon in dodatnih (osnovnih) menijev na namizju
  (spoznavanje, brskanje in odpiranje ikon/map/programov)
– razumeti oznake na delo z okni (podčrtaj, kvadratek, križ/z obrazložitvami
  in delo na primeru)
– z uporabo tipkovnice (spoznavanje tipk in pomen posameznih oznak na 
  tipkovnici, kjer so oznake kaj drugega kot črke, številke in simboli); način 
  vnosa znakov

VSEBINE
– zagon računalnika
– uporaba miške in uporaba sledilne plošče (na prenosnem računalniku)
– uporaba namizja in ikon
– uporaba tipkovnice

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 pedagoški uri

METODE DELA:  predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
stacionarni in/ali prenosni računalnik, miško (s podlago) in tipkovnico.
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PRIPOMOČEK: RAČUNALNIK

DIGITALNA TEHNOLOGIJA

OSNOVNA UPORABA INTERNETA

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo:
– kaj je globalno omrežje internet  in čemu služi 
– uporabljati spletni brskalnik
– iskati po spletu raznolike in poljubne vsebine
– vsestransko uporabniško izkušnjo
– kako varno in ustrezno »postopati« po spletu

VSEBINE
– osnove interneta
– razumevanje, izbor in uporaba spletnega brskalnika
– vsestransko brskanje po spletu v vlogi uporabnika
– varna raba interneta
– spletni bonton

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 - 4 pedagoške ure

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, skupinske vaje

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

DELO Z APLIKACIJAMI IN PRIPOMOČKI NA 
PAMETNI NAPRAVI (TABLICA/TELEFON) 

(VEČ IZBIRNIH VSEBIN)

CILJI
– usposobiti udeležence za uporabo osnovnih funkcij aplikacij pametnega
  telefona/tablice
– spoznati poljuben izbor odličnih brezplačnih aplikacij za pametni
  telefon/tablice
– približati uporabne in aktualne kategorije aplikacij udeležencem (npr. 
  produktivnost, prijaznost do uporabnika, dostopnost, vzdrževanje,  
  zabava, dober spanec)
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi
– pridobiti pregled nad aplikacijami za spremljanje aktivnosti/zdravja, ki
   jih lasten telefon že sistemsko ponuja
– refleksija lastnega uporabniškega profila

VSEBINE
– Modul 1: Delo z aplikacijami in pripomočki
 o kako zagnati, uporabljati in zapustiti aplikacijo
 o odpiranje aplikacij na domačem zaslonu – postavljanje bližnjic
 o urejanje poljubne aplikacije
 o ustvarjanje mapic in ustrezno poimenovanje
 o brisanje določenih ikon iz mape
 o dodajanje pripomočkov na domači zaslon

– Modul 2:  Dostop in uporaba aplikacij
 o posodobitev, prisilna ustavitev in/ali odstranitev določene aplikacije  
           in/ ali vseh aplikacij
   
– Modul 3: Iskanje in nameščanje aplikacij 
 o Google Play, App Store 
 o spoznavanje določene oziroma poljubne aplikacije (po izboru)

– Modul 4: Individualna analiza
 o analiza individualnega koriščenja pripomočkov za prostočasne 
          aktivnosti (analogno) in nabor primernih digitalnih pripomočkov
           (npr. analogni in digitalni sudoku)
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: vsak posamezni modul 2 - 3 pedagoške ure. 
Moduli se lahko izvedejo samostojno ali v poljubni kombinaciji.

METODE      DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, demonstracija

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 do maksimalno število 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
lasten pameten telefon ali tablico.
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

SPLETNO NAKUPOVANJE

CILJI
– ozaveščanje glede varnega opravljanja nakupov po spletu
– razlikovanje med »navideznimi« spletnimi trgovinami in verodostojnimi
  ponudniki
– zavedanje glede posledic oglasov (»clickbait«) in registracije kot uporabnik
  pri izbranem spletnem trgovcu
– samostojna izvedba (simuliranega) spletnega nakupa

VSEBINE
– varno spletno nakupovanje
– certifikati spletnih trgovin
– izvedba spletnega nakupa
– možnosti vračila
– osebni podatki in spletni trgovec

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 – 6 pedagoških ur

METODE DELA:  predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

SPLETNO BANČNIŠTVO

CILJI
– predstavitev prednosti in posledice spletnega bančništva
– ozaveščanje glede varnega opravljanja transakcij
– spoznavanje različnega obsega storitev izbranih bank v Sloveniji

VSEBINE
– storitve spletnih bank (npr. NKBM, NLB, DH)
– sistematizacija postopka
– varnostni nasveti
– pridobivanje potrdil plačil/nakazil
– kontaktni organi v primeru težav

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 – 6 pedagoških ur

METODE DELA: predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– kaj je in kako deluje portal zVEM
– dostop do portala e zdravje (za eRecept, eNaročanje)

VSEBINE
– seznanitev kaj je portal zVEM (https://zvem.ezdrav.si/domov)
– kaj vse najdemo na portalu zVEM
– kvalificirano digitalno potrdilo
– kako pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo
– prijava v portal zVEM

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 pedagoški uri

METODE DELA:  predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.

UPORABA PORTALA ZVEM
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DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

PRIDOBITEV DIGITALNEGA POTRDILA 

(SMS PASS)

CILJI
– spoznavanje kvalificiranega digitalnega potrdila ali SMS PASS-a
– izdajatelji kvalificiranega digitalnega potrdila/ SMS PASS
– pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila/SMS PASS

VSEBINE
– kaj je elektronsko digitalno potrdilo in zakaj ga potrebujemo in SMS 
  PASS
– kako pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo/SMS PASS
– kako namestiti kvalificirano digitalno potrdilo /SMS PASS
– uporaba in nadaljnje delo.

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 pedagoški uri

METODE DELA: predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica 

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON,TABLICA, RAČUNALNIK 

DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

CILJI  
– spoznavanje platforme e-Davki
– razumevanje delovanja platforme
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi
 
VSEBINE
– iskanje platforme v iskalniku/brskalniku
– pregled osnovne strani
– pomen posameznih korakov
– uporaba portala 
– pregled vsebin
– potrebno za dostop/registracijo

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 1,5 - 3 pedagoške ure

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, 
demonstracija, delo na lastnih primerih

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.

DRŽAVNI DAVČNI PORTAL E-DAVKI 
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DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

MS OFFICE POWERPOINT – IZDELAVA 
PREDSTAVITEV

CILJI
– spoznavanje funkcionalnost in uporabnost PPT prezentacij v praksi
– priprava in seznanitev z osnovno uporabo PPT predstavitev
– ustvarjanje lastnih prezentacij diapozitivov z dodajanjem raznolikih
  animacij
– dopolnjevanje želene (krajše) vsebine z izbranimi fotografijami (lastne 
  fotografije in/ali po lastnem izboru s spleta)
– predstavitev lastne (krajše) PPT predstavitve znotraj skupine s kratko 
  odprto diskusijo po koncu posamezne predstavitve 

VSEBINE
– osnovno poznavanje programa in ključnih uporabnih funkcij
– delo v programu in spoznavanje možnosti kreiranja prezentacij
– izbor primernih in želenih tem na diapozitivih, glede na vsebino, ki se jo
  predstavlja
– urejanje animacij in prehodov v PPT predstavitvi
– predvajanje kratke ustvarjene PPT predstavitve

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 – 15 pedagoških ur; glede na potrebe, želje 
in predznanje udeležencev

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo; praktična naravnanost 
in usmerjenost, glede na potrebe udeležencev; vodena demonstracija 
tekom predavanja s sočasnim ustvarjanjem

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z naloženim MS PPT programom.
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PRIPOMOČEK: RAČUNALNIK 

DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

CILJI
Udeleženci v programu
– osvojijo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere pojme
  IKT tehnologije
– pridobijo osnovno znanje za izdelavo enostavne preglednic
– dojamejo bistvo uporabe in osnov programa Excel pri pisanju in
  oblikovanju preglednic
– razumejo in znajo ustvariti enostaven dokument, ga oblikovati in shraniti

VSEBINE
– kopiranje celic, listov in dokumentov
– uporaba posebnega lepljenja
– osnovni grafikoni - črtni, tortni in stolpčni
– oblikovanje celic - številka, tekst, datum, valuta
– priprava dokumenta za tisk
– razvrščanje in filtriranje podatkov

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 – 15 pedagoških ur; glede na potrebe, želje 
in predznanje udeležencev

METODE DELA:  
– predavanje z odprto diskusijo, delo s pisnimi viri; delo v podskupinah; 
vodeno (istočasno) delo na praktičnemu primeru

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z naloženim MS Excel programom.

MS OFFICE EXCEL - IZDELAVA PREGLEDNIC
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MS OFFICE WORD - IZDELAVA 
DOKUMENTOV/VABIL

CILJI
Udeleženci v programu
– osvojijo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere pojme
  IKT tehnologije
– pridobijo osnovno znanje za izdelavo enostavnega dokumenta
– dojamejo bistvo uporabe in osnov programa Word pri pisanju in
  oblikovanju besedil
– razumejo in znajo ustvariti enostaven dokument, ga oblikovati in shraniti

VSEBINE
– spoznavanje in uporaba osnovne orodne vrstice programa Word
– izdelava dokumenta - preprosto: urejanje in oblikovanje besedila - 
    poljubno vabilo Oblikovanje besedila - preprosto: izbor raznolikih možnih
  oblik pisav ter spreminjanje in izbor tem pisave in velikosti
– spreminjanje in izbor možnih barv besedila
– poljubno označevanje izbranega besedila in izbor poravnave
– vstavljanje želenega izbora fotografije znotraj dokumenta s primerno
   postavitvijo oz. njenim položajem
– shranjevanje ustvarjenega dokumenta - poljubno vabilo na namizje 
  računalnika

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 – 15 pedagoških ur; glede na potrebe, želje 
in predznanje udeležencev

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, delo s pisnimi viri; delo v 
podskupinah; vodeno (istočasno) delo na praktičnemu primeru

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z naloženim MS Word programom.



21

PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK  

DIGITALNA TEHNOLOGIJA

D
i-F

IT
 K

u
rik

u
lu

m

stran

PRIPOMOČEK: RAČUNALNIK  

DIGITALNA TEHNOLOGIJA  

CILJI
– predstavitev različnih digitalnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, 
  Snapchat, TikTok,  ipd.) 
– pomen družbenih omrežij in razlog za njihov razmah v zadnjem desetletju
– spoznavanje osnovnih funkcij najbolj razširjenih družbenih omrežij

VSEBINE
- digitalna družbena omrežja
- starejši in vključevanje v digitalne socialne mreže
- osnovne funkcije aplikacij: Facebook, Instagram, TikTok, ipd. 

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  1 - 3 pedagoške ure

METODE DELA: predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.

DIGITALNA DRUŽBENA OMREŽJA
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON  

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

CILJI
Udeleženci v programu se glede na izbrani modul naučijo:
– namestiti program Viber
– spoznati izgled osnovnega zaslona aplikacije
– pregledovati zavihek Stiki “Contacts” in urediti shemo z označitvijo
  priljubljenih
– kako vnesti nov stik/deliti stik
– telefonirati (znati sprejeti klic in seznaniti z drugimi možnostmi v tem
  sklopu, pregledati zgodovino preteklih klicev, izbrisati pretekle klice, 
  razbrati obvestila - zgrešeni klici in/ali sms sporočilo)
– znati poslati sms sporočilo/poljubno fotografijo/videoposnetek/datoteko
  (na različne načine) izbranemu stiku oz. osebi
– kako ustvariti/spremeniti skupino 
– znati preveriti svojo zgodovino klepetov in izbrisati pretekle klepete

VSEBINE
– MODUL 1: Osnove aplikacije Viber
o prvi koraki v programu Viber
o osnovni zaslon aplikacije
o stiki
o telefoniranje
o sporočila

– MODUL 2: Napredne funkcije aplikacije Viber
o pošiljanje direktno posnete fotografije in poljubno izbrane z galerije 
o načini pošiljanja fotografije in predstavitev možnosti (po korakih)
o načini pošiljanja video posnetkov in predstavitev možnosti (po korakih)
o pošiljanje poljubne datoteke iz pametnega telefona
o pošiljanje izbrane telefonske številke stika shranjene v aplikaciji Viber
   “Share contact”
o možnost skupinskega klepeta

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: vsak posamezni modul 2 - 3 pedagoške ure. 
Moduli se lahko izvedejo samostojno ali v poljubni kombinaciji.

METODE DELA: predavanje, praktični primeri, vaje 

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo 

APLIKACIJA »VIBER« NA PAMETNEM TELEFONU 
(VEČ IZBIRNIH VSEBIN) 
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
lasten pametni telefon z dostopom do interneta, e-povezavo.
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON  

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

CILJI
Udeleženci v programu
–  se seznanijo z najbolj priljubljenim spletnim mestom zadnjega desetletja
– spoznajo načine in možnosti želenega oziroma poljubnega iskanja
  video vsebin: TV-oddaje, glasbene video posnetke, kratke igrane in
  dokumentarne filme, zvočne posnetke, prenose v živo in druge vsebine
– usvojijo uporabniško izkušnjo za odkrivanje stvari, ki so jim všeč

VSEBINE
– predstavitev spletnega mesta YouTube
– katere so glavne funkcije 
– kako gledati video posnetke v YouTube-u - domača stran
– vsestranska funkcionalnost (kot brezplačna storitev za uporabo in prosti
  čas)
– varovanje zasebnosti, v primeru registriranega uporabnika

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 pedagoški uri

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja z odprto diskusijo, 
demonstracija

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.

APLIKACIJA »YOUTUBE«  
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

APLIKACIJA »FACEBOOK« (VEČ IZBIRNIH 
VSEBIN)

CILJI 
Udeleženci v programu se glede na izbrani modul naučijo:
– pridobiti znanje dostopa do Facebooka
– usposobiti udeležence za uporabo Facebooka preko računalnika 
– spodbujanje aktivne vloge v navezovanju stikov preko Facebook
– aktivno spremljanje in ustvarjanje socialnih stikov
– aktivne uporaba Facebook aplikacije telefon/računalnik
– objave slike/teksta na Facebook strani
– iskanja in delitve drugih spletnih strani, prispevkov na svoji strani
– načrtovanja objave

VSEBINE
– MODUL 1: Ustvarjanje strani Facebook
 o odpiranje strani 
 o ustvarjanje računa po korakih - vnašanje podatkov
 o pričetek uporabe z iskanjem prijateljev
 o ureditev svoje osnovne strani - slika, podatki
 o enostavna objava s tekstom in poljubno fotografijo

– MODUL 2: Uporaba in delovanje Facebook strani/profila
 o profilna slika
 o uredi ozadje
 o napiši objavo
 o izbriši objavo
 o nastavitve podatkov

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: vsak posamezni modul 2 - 3 pedagoške ure. 
Moduli se lahko izvedejo samostojno ali v poljubni kombinaciji.

METODE DELA: demonstracija, vodenje, preizkušanje, razlaga

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 – 10 udeležencev
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK 

DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK 
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USTVARJANJE GOOGLE RAČUNA IN 
ELEKTRONSKA POŠTA »GMAIL« 

(VEČ IZBIRNIH VSEBIN)

CILJI
Udeleženci v programu se glede na izbrani modul naučijo:
– spoznajo kaj je elektronska pošta in čemu generalno služi
– ustvariti in se vpisati (prijava) v svoj elektronski račun “sign up”
– dostopati do svojega elektronskega računa
– odpreti in brati elektronsko pošto
– odgovoriti na prejeto elektronsko pošto
– napisati in hkrati poslati elektronsko pošto na elektronski naslov nekoga, 
  ki ga poznajo
– preveriti odposlano elektronsko sporočilo 
– dodati izbrano priponko pri pošiljanju elektronskega sporočila
– vnesti/popraviti/izbrisati svoje stike z elektronskimi naslovi v Gmail
– ustvariti/preimenovati/izbrisati skupino stikov za elektronsko pošiljanje
– dodati/odstraniti želeni stik v ustvarjeno skupino stikov

VSEBINE
– MODUL 1: Račun in e-pošta
 o ustvarjanje Google računa (kako odpremo elektronski račun pri
           Gmailu)
 o e-pošta (predstavitev elektronske pošte)

– MODUL 2: Dostopanje do e-pošte in osnove funkcije
 o prijava v svoj Gmail račun
 o pošiljanje in odgovarjanje na elektronsko pošto (osnovna uporaba 
            elektronske pošte)

– MODUL 3: Napredne funkcije e-pošte
 o predstavitev ikon oz. gumbov v pošti Gmail (funkcionalnost)
 o dodajanje priponke sporočilu

- MODUL 4: Upravljanje stikov e-pošte
 o predstavitev Google Stikov in njihovih možnosti v Gmail
 o osnovna in splošna funkcionalnost (posamičnih stikov in ustvarjanje      
            želenih skupin)
 o postopek urejanja posamičnih stikov in ustvarjenih skupin    
    (dodajanje, vnos sprememb, izbris, preimenovanje, odstranitev  
   želenega  stika in/ali skupine)
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PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK 

 o Praktična uporaba - ponavljajoče vaje z udeleženci

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  vsak posamezni modul 2 pedagoške ure. 
Moduli se lahko izvedejo samostojno ali v poljubni kombinaciji 

METODE DELA: predavanja z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija 

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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DIGITALNA TEHNOLOGIJA, DIGITALNO AKTIVNO STARANJE 

ISKALNIK GOOGLE IN UPORABNA ORODJA 
GOOGLE RAČUNA 

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– iskati v spletnemu iskalniku Google (naslovna stran)
– z aktualnimi Googlovimi funkcionalnostmi (na splošno)
    
VSEBINE
– spletni iskalnik Google - njegova vsestranska uporaba
– druge Googlove funkcionalnosti:  
 o  Google zemljevid
 o Google prevajalnik
 o  Google opozorila 
 o  Googlov koledar - vnos tedenskih aktivnosti
 o  Googlovi zaznamki, idr. 

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 – 6 pedagoških ur

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija primerov

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme  www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik, lahko tudi lasten pametni telefon 
in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.



31

PRIPOMOČEK: PAMETNI TELEFON, TABLICA, RAČUNALNIK 

D
i-F

IT
 K

u
rik

u
lu

m

stran
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CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– kaj je in kako se uporablja Google Meet
– kako se udeležiti sestanka
– kako ustvariti spletno konferenco - gostovanje spletnega sestanka (po
  korakih)
– z navodili in skupnim testiranjem spletne konference (skupinska izvedba 
  z udeleženci)
– z načinom pridružitve v brskalniku
– izbrati oziroma spremeniti si želeno ozadje na Google Meet sestankih
– z Google Meet na pametnem telefonu in/ali tablici

VSEBINE
– uporaba aplikacije Google Meet
– udeležba na virtualnem sestanku
– ustvariti virtualni sestanek (po korakih)
– navodila in testiranje virtualnega skupinskega sestanka
– kompatibilnost določenega brskalnika 
– izbor ozadja v aplikaciji
– aplikacija Google Meet na pametnem telefonu in/ali tablici

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 pedagoški uri

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija

IZVEDBA: fizična

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik (s kamero in mikrofonom), lahko tudi 
lasten pametni telefon in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.

VIDEOKONFERENČNO ORODJE »GOOGLE MEET« 
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VIDEOKONFERENČNO ORODJE »ZOOM« 

(VEČ IZBIRNIH VSEBIN)

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– kaj je in nudi spletna storitev
– z uporabnostjo aplikacijo Zoom
– namestiti aplikacijo po korakih preko spletnega brskalnika (Google)
– ustrezno shraniti datoteko (pozorni:  na prenos “Zoominstaller”)
– z razumevanjem nameščene aplikacije
– z Zoom bontonom

VSEBINE
– MODUL 1: Sodelovanje na Zoom-u s povezavo BREZ namestitve 
na računalniku
 o predstavitev aplikacije Zoom
 o demonstracija in delitev povezave za sodelovanje na srečanju
 o postopek brez namestitve
 o aktivna izvedba samega srečanja
 o orodne vrstice in funkcije v Zoom srečanju
 o zoom bonton

– MODUL 2: Sodelovanje na Zoom-u z dostopnim geslom BREZ 
namestitve na računalniku
 o predstavitev aplikacije Zoom
 o demonstracija in delitev dostopnim podatkov za sodelovanje na
            srečanju
 o postopek brez namestitve
 o aktivna izvedba samega srečanja
 o orodne vrstice in funkcije v Zoom srečanju
 o zoom bonton

– MODUL 3: Namestitev Zoom aplikacije na računalnik/tablico/
telefon
 o predstavitev aplikacije Zoom
 o nameščanje aplikacije po korakih (sprotno usklajevanje z uporabniki)
 o shranjevanje aplikacije na namizje računalnika in/ali orodno vrstico
 o dostop do Zoom aplikacije

– MODUL 4: Uporabniški račun Zoom in gostovanje srečanj
 o ustvarjanje lastnega uporabniškega računa
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 o vpis v lasten uporabniški račun
 o orodne vrstice in funkcije Zoom računa (urnik, takojšnje srečanje,…)
 o načrtovanje srečanj in vnos potrebnih podatkov
 o deljenje podatkov za srečanje
 o aktivna izvedba samega srečanja gostitelja-uporabnika

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: vsak posamezni modul 2 pedagoške ure. 
Moduli se lahko izvedejo samostojno ali v poljubni kombinaciji.

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija

IZVEDBA: fizična

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik (s kamero in mikrofonom), lahko tudi 
lasten pametni telefon in/ali tablica z dostopom do omrežja in interneta.
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OBLIKOVANJE VABIL/OBVESTIL S 
PROGRAMOM CANVA

CILJI
Udeleženci v programu bodo:
– spoznali funkcionalnost in uporabnost programa Canva v praksi
– poskusili ustvariti lastni izdelek v programu Canva
– dopolnjevali želene oblike z izbranimi elementi, fotografijami (lastne 
  fotografije in/ali po lastnem izboru s spleta)

VSEBINE
– osnovno poznavanje programa in ključnih uporabnih funkcij;
– izbor primernih in želenih tem ki jih lahko izbirajo
– delo v programu in spoznavanje možnosti ustvarjanja
– urejanje posameznega izdelka
– prenos in shranjevanje izdelka na računalnik

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 – 6 pedagoških ur; glede na potrebe, želje 
in predznanje udeležencev

METODE DELA: praktična naravnanost in usmerjenost, glede na potrebe 
udeležencev; vodena demonstracija s sočasnim ustvarjanjem

IZVEDBA: fizična ali na daljavo 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z dostopom do interneta.
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PRIPOMOČEK: RAČUNALNIK 

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo:
– kako narediti kolaž fotografij z Google Foto
– spoznati načine uporabe za ustvarjanje želenega kolaža (uporaba iz
  brskalnika in/ali aplikacije)
– spoznati funkcionalnost foto kolaža
– ustvariti lasten poljubni in želeni kolaž

VSEBINE
– ustvarjanje kolažev v Google Foto:
 o Izdelava fotokolaža z Googlovim fotografijami v spletu - postopek
            za brskalnik  
 o Izdelava fotokolaža z aplikacijo Google Foto - postopek za aplikacijo
– načini uporabe
– funkcionalnost 
– sestavljanje kolažev

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 pedagoški uri

METODE DELA: predavanja z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija 

IZVEDBA: fizična in/ali na daljavo 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
lasten ustrezen pametni telefon, stacionarni in/ali prenosni računalnik, 
tablica z dostopom do omrežja in interneta. 

UREJANJE FOTOGRAFIJ IN KOLAŽA Z 
APLIKACIJO GOOGLE FOTO
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UREJEVALNIK VIDEO POSNETKOV Z IZBRANO 
APLIKACIJO

CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– na splošno z uporabo izbrane aplikacije
– z orodji, ki jih tovrstna aplikacija nudi pri ustvarjanju in urejanju želenega
  video posnetka
– kako zadevo izvoziti in shraniti na namizje računalnika
– predvajanje in način objave ustvarjenega video posnetka
 
VSEBINE
– aplikacija Urejevalnik videoposnetkov
– nabor orodij za ustvarjanje in urejanje video posnetkov:
 o glasba
 o besedilo
 o gibanje in
 o 3D-učinke (filtri, gibanje, trajanje, sukanje, odstranjevanje ali prikaz
            črnih črt)
 – izvoz in objava video posnetka (uvoz varnostne kopije)
 
TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 – 4 pedagoški uri

METODE DELA: predavanja z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z Win. 10 in/ali 11.
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PRIPOMOČEK: RAČUNALNIK 

CILJI 
– spoznavanje različnih orodij za anketiranje ter njihovih karakteristik
– razumevanje sistematike spletnih anketnih vprašalnikov
– usposabljanje udeležencev za uporabo ključnih funkcij orodja Google
  Obrazci
– oblikovanje, deljenje in analiza lastne ankete
– razvijanje digitalne pismenosti in digitalne samostojnosti
– spodbujanje aktivne vloge v informacijski družbi
 
VSEBINE
– predstavitev različnih orodij za pripravo spletnih anket (1ka, MsForms, 
  Limesurvey, Google Obrazci)
– priprava lastne ankete z orodjem Google Obrazci
– ustvarjanje spletnega obrazca
– tipologija vprašanj
– vrstni red vprašanj
– prilagoditev videza/ozadja/pisave
– deljenje ankete z uporabniki
– analiza podatkov
– izvoz rezultatov v druge programe

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 1,5-3 pedagoške ure

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, 
demonstracija, delo na lastnih primerih

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z dostopom do omrežja in interneta.

PRIPRAVA SPLETNE ANKETE Z GOOGLE 
OBRAZCI 
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APLIKACIJA »WETRANSFER« ZA POŠILJANJE 
OBSEŽNEJŠIH DATOTEK

CILJI
– usposobiti udeležence za uporabo aplikacije WeTransfer: kaj je to in kako
  deluje?
– seznaniti udeležence s prednostmi in slabosti same aplikacije in njene
   uporabnosti
– predstaviti postopek brezplačnega in enostavnega pošiljanja večjih   
  datotek
– spoznati možne načine pošiljanja izbranih datotek (preko e-pošte in/ali
  povezave)
– kot možnost za njeno uporabo ustvariti po potrebi in želji udeležencev 
  uporabniški račun

VSEBINE
– kako poslati želene datoteke – sledenje po korakih
– prednosti in slabosti uporabe WeTransfer
– dostop in uporaba aplikacije brez uporabniškega računa
– ustvarjanje uporabniškega računa (po potrebi)
– načini pošiljanja izbranih datotek – uporabniška izkušnja

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 2 pedagoški uri

METODE DELA: izkustvena delavnica, predavanja, diskusija, demonstracija

IZVEDBA: fizična ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z dostopom do omrežja in interneta.
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CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– z možnostmi spremljanja aktivnosti s pomočjo aplikacij
– iskanje v App Store, Google Play 
– spoznajo nekatere aplikacije

VSEBINE
– iskanje aplikacij
– izbor aplikacije 
– namestitev aplikacije
– začetna uporaba aplikacije

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  2 pedagoški uri

METODE DELA: predavanje (obrazložitev po korakih določeno vsebino), 
izkustvena delavnica, demonstracija

IZVEDBA:  fizična in/ali na daljavo

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE:  7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
pametni telefon z dostopom do interneta. 

PODPORNE APLIKACIJE ZA VEČANJE 
MOŽNOSTI GIBANJA 
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IZDELAVA SPLETNE STRANI

CILJI
Udeleženci v programu bodo
– razumeli kaj so spletne strani in kako delujejo
– spoznali namen ustvarjanja lastne spletne strani 
– spoznali kaj potrebujejo pred postavitvijo spletne strani
– potek postavitve strani

VSEBINE
– pomembnost izbranega imena, način izbire
– osnovno poznavanje postavitve spletne strani 
– spoznavanja možnosti izdelave z uporabo interneta 
  (https://www.neoserv.si/blog/kako-izdelati-spletno-stran)
– dodajanje in oblikovanje spletne strani

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE: 6 – 15 pedagoških ur; glede na potrebe, želje 
in predznanje udeležencev

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo; praktična naravnanost 
in usmerjenost, glede na potrebe udeležencev; vodena demonstracija 
tekom predavanja s sočasnim ustvarjanjem

IZVEDBA: fizična ali na daljavo 

KRAJ IZVAJANJA: celotna Slovenija - lokacija uporabnikov (skupina 
najmanj 7-ih udeležencev); delavnice izvajamo tudi v prostorih 
konzorcijskih partnerjev Di-FIT v Velenju; delavnice izvajamo tudi preko 
spletne platforme www.e-tecaji.com

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK: 
stacionarni in/ali prenosni računalnik z dostopom do interneta.
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CILJI
Udeleženci v programu se naučijo/seznanijo:
– samostojne izposoje in vračila gradiva s tehnologijo RFID
– z izposojo in vračilom le v nekaj korakih
– z načinom njegove hitre in enostavne uporabe
– s prednostmi digitalnega sistema z vidika uporabnika
– s sodobno tehnologijo in enostavnostjo aplikacije oziroma vmesnika

VSEBINE
– splošna predstavitev sistema RFID
– prednosti sistema RFID
– knjigomat - samostojna izposoja in vračilo gradiva
– uporabniška izkušnja

TRAJANJE/ČAS IZVEDBE:  1 – 2 pedagoški uri

METODE DELA: predavanje z odprto diskusijo, izkustvena delavnica, 
demonstracija

IZVEDBA: fizična z vodeno demonstracijo, vsestransko in uporabno 
ustvarjen video-vodič

KRAJ IZVAJANJA:  v prostoru Knjižnice Velenje; objava in predvajanje 
videoposnetka preko spletne platforme www.e-tecaji.com in na spletni 
strani Knjižnice Velenje

VELIKOST SKUPINE: 7 - 10 udeležencev

PRIPOMOČKI, KI JIH MORA IMETI UDELEŽENEC/UPORABNIK:  
poljubno izbrano knjižno gradivo in člansko izkaznico Knjižnice Velenje.

BREZSTIČNA IZPOSOJA KNJIG Z RFID 
ČITALNIKOM  




