
 Youtube – kako popraviti stvari in kako kuhati 

Izhodišča Uporaba IKT postaja nuja ne samo na službenem področju ampak tudi v 
vsakdanjem življenju. Iz tega niso izvzeti  niti upokojeni starejši odrasli. 
Dejstvo je, da si starejši odrasli, ki uporabljajo IKT lahko olajšajo življenje 
in prihranijo marsikatero pot ter so z uporabo sodobnih tehnologij v 
koraku s časom.  S tečajem se obračamo na starejše, ki so IKT nepismeni 
in imajo strah pred uporabo IKT. Z zanimivimi vsebinami, ki so 
udeležencem poznane ali bi jih radi spoznali, jim bomo nevede približali 
uporabo IKT in jih motivirali k samoizobraževanju.  

Namen  Motivacija oseb 50+ za veselje do dela z računalnikom z njim 
zanimivimi temami na Youtube. 

 Spodbujanje uporabnikov, da sami poiščejo rešitve za svoje potrebe 
in interese s pomočjo računalnika. 

 Zavedanje uporabnikov, da lahko brezplačno dostopajo do 
seminarjev in učnih vsebin za pridobivanje različnih znanj in 
spretnosti. 

Cilj  Udeleženci spoznajo kako se pravilno vklopi in izklopi računalnik in 
premagajo strah pred računalnikom. 

 Udeleženci spoznajo delovanje miške in tipkovnice. 

 Udeleženci spoznajo delovanje interneta in se naučijo iskati po 
internetu. 

 Udeleženci spoznajo delovanje Youtube in širino informacij, ki jih 
Youtube nudi. 

 Udeleženci spoznajo osnovne ukaze in terminologijo Yotube. 

 Udeleženci spoznajo uporabo zvočnikov, shranjevanje informacij iz 
interneta v program Word. 

 Udeleženci spoznajo osnovne ukaze za uporabo elektronske pošte 

 Udeleženci spoznajo osnovne ukaze za program Slikar. 

 Udeleženci spoznajo kako se iz Youtube posnetek pretvarja v MP3 
zapis. 

Trajanje 30 ur 

Načrt izvedbe 15 x 2 uri 

Metode dela predavanje, vaje, pogovor 

Pripomočki za 
izvajanje 

računalniki, projektor, zvočniki, računalniški programi za vaje za 
uporabo miške in tipkovnice, MP3 pretvornik, Youtube, Slikar 

Preverjanje 
doseženega 

 anketni vprašalnik,  

 kratek prikaz znanja, pridobljenega preko Youtube, v obliki 
predstavitve novega znanja ali spretnosti. 

Vsebina tečaja Vsebina tečaja je namenjena starejšim od 50 let brez računalniškega 
predznanja. Za večjo motivacijo udeleženci sami izberejo temo, ki jo 
bodo iskali na Yotube spletni strani, kjer se nahajajo videoposnetki.  
 
Udeležencem se najprej predstavi praktičen primer na Youtube, na 
podlagi katerega se udeleženci naučijo osnovnih računalniških znanj 
(prižiganje in ugašanje računalnika, uporaba miške, tipkovnice, 
shranjevanje v mape,…). Na ta način udeleženci obdržijo motivacijo, saj 



spoznavajo, da za dosego cilja potrebuje vsa našteta znanja.  
 
V drugem sklopu udeleženci pridobijo znanja za uporabo interneta 
(kako poiskati informacije, kaj lahko najdejo na internetu, kako se stran 
na spletu odpre, varnost na spletu, shranjevanje,…). 
 
Udeleženci najprej spoznajo računalnik in njegove dele. S praktično in 
nazorno predstavitvijo omogočimo, da premagajo strah pred tem, da 
bodo računalnik poškodovali ali pokvarili. Vsako vsebino se 
udeležencem najprej praktično predstavi, nato postopke v korakih 
opravijo še sami. Udeleženci si nato postopke zapišejo tudi po svojih 
besedah. Udeleženci postopno usvojijo  

- pravilni vklop in izklop računalnika, 
- delovanje miške in tipkovnice (pripravimo dve igrici, s katerima 

vadijo obvladovanje miške in tipkovnice.  
- iskanje vsebin na internetu – skupaj, samostojno ali individualno 

(vsebino predlagajo udeleženci), 
- Youtube (iskanje vsebin, osnovni ukazi in izrazi, tutoriali, 

webinarji, izdelava izdelka po tutorialu, ustavitev posnetka, 
nadaljevanje predvajanja posnetka, vračanje posnetka nekaj 
kadrov nazaj,…), 

- samostojno iskanje navodil za izdelek, recept, popravilo,…  
- vklop in izklop zvočnikov, povečanje ali zmanjšanje jakosti glasu, 
- elektronska pošta (kreiranje uporabniškega računa, osnovni 

ukazi za pošiljanje in branje elektronskih sporočil, dodajanje in 
pregled priponk),  

- shranjevanje povezave do Youtube strani in pošiljanje po 
elektronski pošti, 

- pretvorba glasbe z Youtube v MP3 format, da lahko glasbo 
poslušajo tudi brez internetne povezave, 

- shranjevanje vsebine iz interneta v program Word, usvajanje 
osnovnih ukazov. 

 
Udeleženci pripravijo predstavitev novega znanja in spretnosti s 
področja njihovega interesa, ki so jih pridobili preko ogleda Youtube. 

  

 


