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KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: DIGITALNA PISMENOST  

2. Usmerjevalni cilji: 

Dijak/inja: 

- interpretira pojme: računalništvo, informatika, informacija, podatek, informacijski sistem, 

informacijska pismenost, informacijsko-komunikacijska tehnologija; 

- razume pomen informacije v sodobni družbi in posledice "fake news" (lažnih novic); 

- uporablja vhodne in izhodne enote, pomnilniške medije ter dela z operacijskim sistemom; 

- izvaja osnovne operacije pri delu z datotekami in mapami; 

- uporablja oblačne storitve;  

- usposobi se za delo z oblačnimi storitvami; 

- ureja besedila, izdeluje elektronske preglednice in digitalne prezentacije; 

- razvija znanje o digitalni fotografiji za potrebe stroke; 

- zaveda se nevarnosti na spletu in pri svojem delu skrbi za varnost na internetu. 

 

3. Poklicne kompetence: 

 

1. Obvladovanje osnovnih pojmov informatike in računalništva. 

2. Uporabljanje vhodnih in izhodnih enot ter delo z operacijskim sistemom in oblačnimi 

storitvami. 

3. Urejanje besedila, uporaba elektronskih preglednic, izdelava digitalnih prezentacij in 

uporaba računalniških aplikacij za stroko. 

4. Uporabljanje naprav za digitalno fotografijo in delo z aplikacijami za manj zahtevno 

urejanje fotografij. 

5. Zagotavljanje varnega dela na internetu. 

 

4. Operativni cilji: 

 

Obvladovanje osnovnih pojmov informatike in računalništva. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- pojasni pojme: informatika, 

računalništvo, podatek, informacija, 

informacijski sistem, informacijska 

pismenost, informacijsko-

komunikacijska tehnologija; 

- razloži pomen učinkovitega 

informiranja; 

- utemelji vlogo informacije v sodobni 

družbi; 

- pojasni pojem "fake news"; 

- interpretira pojem količine informacije; 

- pojasni pomen medmrežja kot vir 

uporabnih informacij v življenju in 

stroki. 

Dijak/inja: 

- opredeli temeljne pojme v informatiki, 

- ponazori temeljne pojme v informatiki s svojimi 

primeri; 

- poišče določeno spletno stran in podatke na 

spletu; 

- kritično vrednoti vlogo informacije v sodobni 

družbi;  

- uporablja metode za prepoznavo "fake news"; 

- kategorizira najdene podatke glede na 

uporabnost; 

- išče podatke in informacije na svetovnem spletu 

s področja stroke.  
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Uporabljanje vhodnih in izhodnih enot ter delo z operacijskim sistemom in oblačnimi 

storitvami. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- opiše osnovno računalniško opremo; 

- pojasni področja uporabe in osnovne 

sestavne dele računalnika ter periferne 

opreme;  

- opiše vrste programske opreme 

(operacijski sistem, uporabniško 

programsko opremo in razvojna orodja); 

- pojasni osnovne funkcije operacijskega 

sistema; 

- razloži delo z datotekami in mapami 

(kopiranje, brisanje, preimenovanje, 

iskanje datotek, ustvarjanje map, logični 

pogoni); 

- primerja spletne brskalnike; 

- pojasni pomen oblačnih storitev;  

- pojasni oblačne storitve, našteje nekaj 

oblačnih ponudnikov in primerja razlike 

med njimi; 

- ovrednoti pomen sinhronizacije, 

shranjevanja in arhiviranja v oblaku. 

Dijak/inja: 

- locira glavne sestavne dele osebnega 

računalnika (procesor, trdi disk, vhodne in 

izhodne naprave, vrste pomnilnikov); 

- uporablja operacijski sitem; 

- izvaja osnovne operacije z datotekami in 

mapami (kreiranje, odpiranje, kopiranje, 

premikanje, brisanje, preimenovanje, 

obnavljanje);  

- poišče datoteko ali mapo na pomnilniškem 

mediju ali v oblaku; 

- natisne datoteko z izbiro ustreznega tiskalnika; 

- dodaja in ustvarja bližnjice aplikacij; 

- izvaja osnovne ukaze v spletnem brskalniku 

(prekinitev nalaganja, shranjevanje, 

osveževanje, tiskanje, dodajanje med 

priljubljene) 

- uporablja oblačno storitev; 

- prenaša datoteke ali mape med oblakom in 

ostalimi računalniškimi pomnilniškimi mediji; 

- izvaja sinhronizacijo v oblaku; 

- uporablja različne načine elektronske 

komunikacije. 

 

Urejanje besedila, uporaba elektronskih preglednic, izdelava digitalnih prezentacij in 

uporaba računalniških aplikacij za stroko. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- interpretira pomen urejevalnika besedil za 

preprosto urejanje besedil in pisno 

predstavitev informacije; 

- razloži enostavne podatkovne funkcije; 

- interpretira pomen urejevalnika 

preglednic; 

- pojasni pomen uporabe aplikacij za 

izdelavo digitalnih prezentacij; 

- opiše osnovna pravila izdelave 

prezentacij; 

- primerja spletne aplikacije za potrebe 

svetovanja stranki (virtualno izdelavo 

pričesk). 

Dijak/inja: 

- izdela in oblikuje elektronsko besedilo; 

- uporablja standardne funkcije urejevalnika 

besedil; 

- v besedilo vstavlja preglednice, slike in grafe; 

- obvlada osnovne funkcije programa za 

elektronske preglednice; 

- obvlada osnovne formule programa za 

preglednice; 

- izdela podatkovno tabelo; 

- izdela preprost graf na osnovi danih podatkov; 

- razvršča podatke v preglednici glede na dane 

kriterije; 

- pripravi, oblikuje in izvede digitalno 

prezentacijo; 

- uporablja osnovne računalniške aplikacije, ki 

so uporabne v stroki; 
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- prikazuje različne pričeske s pomočjo spletnih 

aplikacij. 

 

Uporabljanje naprav za digitalno fotografijo in delo z aplikacijami za manj zahtevno 

urejanje fotografij. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- pojasni osnovne zakonitosti pri zajemanju 

digitalnih fotografij; 

- pojasni pomen obdelave digitalne 

fotografije; 

- primerja aplikacije za obdelavo fotografij. 

Dijak/inja: 

- fotografira stranko; 

- uporablja vsaj eno odprtokodno računalniško 

aplikacijo za obdelavo digitalnih fotografij; 

- izvede osnovne korekcije fotografije (velikost, 

format, kontrast). 

 

Zagotavljanje varnega dela na internetu. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/inja: 

- utemelji pomen varnosti na internetu; 

- opiše različne metode za zagotavljanje 

internetne varnosti; 

- primerja načine za zagotavljanje 

internetne varnosti. 

Dijak/inja: 

- zagotavlja varno delo na internetu; 

- upošteva pravila zagotavljanja varnosti na 

internetu; 

- uporablja programsko opremo za zagotavljanje 

varnosti na internetu. 

 

 

 

 

  




