
 
 

R A Č U N A L N I Š K I  T E Č A J  

 

ZOOM - OSNOVNI 
 
Nekaj primerov, kjer boste lahko uporabili novo znanje 

• Učenje na daljavo 

• Predavanja na daljavo 

• Druženja na daljavo 

• Videokonference 
 
Po izobraževanju boste znali 

• Pridružiti se Zoom sestanku (videokonferenci, druženju na daljavo, učenju na daljavo, predavanju …). 

• Aktivno sodelovati na Zoom sestanku (videokonferenci, učenju na daljavo …). 

• Spremljati predstavitev na zaslonu gostitelja, predavatelja, drugega udeleženca. 

• Deliti svoj zaslon z drugimi udeleženci. 
 
Ciljna skupina 
Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo usposobiti za uporabo aplikacije Zoom. 
 
Kratka vsebina (6 šolskih ur) 

• Učenje na daljavo – Kaj je potrebno pripraviti pred pričetkom?  

• Zoom – videokonferenčna platforma – uvod. 

• Zoom aplikacija na RAČUNALNIKU – osnove uporabe. 

• Zoom Meeting okno. 

• Sporočila in pošiljanje datotek. 

• Deljenje zaslona – Gledamo deljen zaslon nekoga drugega. 

• Deljenje zaslona – Delimo svoj zaslon. 

• Deljenje zaslona – Označevanje (Annotate). 

• Deljenje zaslona – Tabla. 

• Deljenje zaslona – Oddaljen dostop. 

• Zoom aplikacija na TELEFONU – osnove uporabe 
 

Predznanje 
Izkušnje pri delu z računalniki v okolju Windows, uporabi interneta, elektronske pošte in dela z datotekami. 
Izkušnje pri uporabi telefona. (Zahtevnost-I). 
 

Učenje na daljavo (Kombinirano učenje) 
Tečaj lahko izvedemo na daljavo z uporabo aplikacije Zoom. Lahko pa uporabimo kombinirano učenje, kjer 
klasičen način učenja v učilnici kombiniramo z učenjem na daljavo. Delno izvedemo v učilnici, delno pa na 
daljavo. 
* Za udeležbo potrebujete računalnik priključen na internet, delujočo avdio in video opremo (zvočnik, 
mikrofon, kamera, lahko tudi slušalke z mikrofonom) in nameščeno aplikacijo Zoom. 
* Za udeležbo potrebujete poleg računalnika tudi pametni telefon s povezavo v internet (priporočljivo 
preko Wi-Fi) in nameščeno in delujočo aplikacijo Zoom Cloud Meeting. 
 

Gradivo 
Priročnik v slovenskem jeziku in vaje z rešitvami. 
 

Trajanje: 6 šolskih ur 
 

Dodatne informacije 
IPIS računalniška usposabljanja 
E-pošta: ipis@ipis.si, Telefon: 04 204 74 40, Spletna stran: ipis.si 
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