Teddy bears in pairs
Uvod
V projekt bomo vključili starejše ljudi, ki jih bomo spodbudili k pogostejši uporabi
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšali njihovo e-pismenost. S tem bodo
bolj zaupali v svoje sposobnosti, povečali svojo samozavest in postali manj odvisni od
ostalih. Pri tem pa jim bodo pomagali mladi, kateri se bodo učili spoštovati starejše,
jim pomagati, hkrati pa se učili od njih zgodovino krajev, običajev,... Interakcija med
vsemi udeleženci se bo razvijala v dobrobit celotne skupnosti in izboljšanja kakovosti
življenja.

Vsebina

1. MODUL: Prvi koraki uporabe računalnika (10 ur)











Spoznavanje uporabe računalnika:
Razlike med računalniki (prenosni, stacionarni, tablični).
Kako prižgem računalnik, kaj se nahaja na Namizju, kje iščemo programe.
Spremeniti ozadje Namizja, prilagoditi ohranjevalnik zaslona, nastavitev oblike
Namizja in ostale nastavitve.
Uporaba vhodnih in izhodnih enot:
Katere vhodne in izhodne enote poznamo.
Uporaba tipkovnice in miške.
Shranjevanje podatkov: kreiranje mape, kopiraj, prilepi, izreži, preimenuj.
Vrste datotek (končnice txt, doc, jpg, gif, png, html, ppt, exe, zip, pdf, …)
Brisanje, premikanje, obnavljanje datotek/map, praznjenje smetnjaka,…
2. MODUL: Spletna pošta (10 ur)




Prednosti in slabosti e-pošte
Kreiranje računa za e-pošto (Gmail)







Pregled funkcionalnosti e-pošte
Pošiljanje in sprejemanje pošte
Pošiljanje pošte s priponko in vstavljeno sliko
Prenos priponk/prilog na računalnik
Google Drive
3. MODUL: Iskanje informacij na spletu in uporaba e-knjižnice (20 ur)










Kako dostopamo do interneta
Razlike med iskalniki in brskalniki
Uporaba iskalnika Google
Dodatne možnosti iskanja (slike, video, barva,…)
Prenos slik na računalnik
Dodajanje zaznamkov, nastavitev domače strani na vseh vrstah brskalnikov
Uporaba Cobiss-a
E-knjižnica

4. MODUL: Spletno nakupovanje (15 ur)





Predstavitev spletnih strani, ki ponujajo spletni nakup.
Kako izvedemo spletni nakup.
Varnost na internetu
Bolha.net (objava oglasov, prodaja/nakup izdelkov)

5. MODUL: E-bančništvo, e-uprava (50 ur)












Osnovne značilnosti (prednosti in slabosti) elektronskega bančništva.
Prijava v spletno banko, izvedba negotovinskih transakcij.
Razprava o varnostnih vprašanjih.
Nakupovanje na internetu.
Izvajanje postopka nakupa in plačila.
Vodenje prodajnega procesa.
Uporaba elektronskega podpisa.
Knjige in elektronske publikacije
Tehnične rešitve za brskanje knjig.
Viri brezplačnih knjig.
E-uprava: pridobitev digitalnega potrdila, oddaja vlog, javno dostopne
informacije javne uprave



6. MODUL: Uporabne vsebine (20 ur)



Lov na zaklad
Namestitev in uporaba uporabnih aplikacij za telefone

Časovna opredelitev modulov:
MODUL
Prvi koraki uporabe računalnika
Iskanje informacij na spletu
Spletna pošta

Število ur
10
23
10

Spletno nakupovanje

15

E-bančništvo, e-uprava

50

Komuniciranje

20

SKUPAJ

128

