
Kje pa vas digitalni čevelj žuli? 

 

Delavnica: PAMETNI TELEFON ZA ZAČETNIKE 

 

Vsebina: 
• Upravljanje telefona (zvoki, opozorila, glasnost in vibriranje, prenos podatkov, brezžično 

omrežje, lokacija, itd.). 

• Upravljanje klicev, SMS-ov in MMS-ov. 

• Upravljanje stikov (dodajanje, brisanje naslovnikov). 

• Upravljanje budilke in koledarja (alarmi, opomniki, dogodki). 

• Beseda o tem, za kaj vse lahko uporabljam pametni telefon. 

 

 

Delavnica: ELEKTRONSKA POŠTA – GMAIL NA PAMETNEM TELEFONU IN 

RAČUNALNIKU 

 

Vsebina: 
• Nastavitev e-računa. 

• Upravljanje sporočil (prejemanje, pošiljanje, odgovarjanje, posredovanje). 

• Upravljanje prilog (prenos, ogled, posredovanje). 

• Upravljanje naslovov. 

 

Delavnica: FOTOGRAFIJA NA PAMETNEM TELEFONU IN    

                    RAČUNALNIKU (za začetnike) 
 

Vsebina: 

 Upravljanje fotoaparata na telefonu. 

 Prijemi za kakovostne slike. 

 Osnovna obdelava slike na telefonu ali računalniku. 

 Shranjevanje slik. 

 Deljenje slik (e-pošta, družabna omrežja). 

 

Delavnica: GOOGLE FOTO – SHRANJEVANJE (VARNOSTNO KOPIRANJE) IN 
DELJENJE SLIK 
 
Vsebina: 

 Uporaba storitve na spletu, mobilnem telefonu in računalniku. 

 Nastavitve samodejnega prenosa fotografij v Google foto. 

 Urejanje shranjenih fotografij na spletu, deljenje in prenos. 
 



Pogoj: Udeleženci morajo imeti Google račun (Gmail) v katerega se morajo znati prijaviti. 
 

Delavnica: VIDEO NA PAMETNEM TELEFONU (za začetnike) 
 

Vsebina: 

 Upravljanje videokamere na telefonu. 

 Prijemi za kakovostne posnetke. 

 Osnovna obdelava videa na telefonu ali računalniku. 

 Shranjevanje videoposnetkov. 

 Deljenje videoposnetkov (e-pošta, družabna omrežja). 

 

Delavnica: DRUŽABNA OMREŽJA 
 

Vsebina: 

 Spoznavanje aplikacij za družabna omrežja (Facebook, Twitter, Instagram). 

 Nameščanje in upravljanje aplikacij na telefonu in računalniku. 

 Komuniciranje na družabnih omrežjih. 
 

Zahteve: pametni telefon, udeleženec se mora znati prijaviti v svoj e-poštni predal (uporabniško ime 

in geslo) , obstoječi uporabniki družabnih omrežij se morajo znati prijaviti (uporabniško ime in geslo). 

 
 

Delavnica: VARNOST NA PAMETNEM TELEFONU IN RAČUNALNIKU 

 

Vsebina: 
• Poznavanje nevarnosti na spletu. 
• Zaščita naprav. 
• Varovanje osebnih podatkov in skrb za zasebnost.  
 
 

Delavnica: UPRAVLJANJE MAP IN DATOTEK 

 
Vsebina: 
• ustvarjanje in upravljanje novih map in datotek, 
• iskanje ter upravljanje s pogledi, 
• preimenovanje, brisanje, kopiranje in premikanje map in datotek ter 
• prenašanje map in datotek na USB ključ. 
 
Pogoj: udeleženec mora imeti USB ključ. 
 


