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Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih oseb PHARE 2003
Projekt RAČUNALNIŠKO PISMENI V ZAPOSLITEV (pog. št. 7175103-03-02-018)

UDELEŢENCEM USPOSABLJANJA
Spoštovani!
V nadaljevanju je nekaj osnovnih podatkov in navodil za uspešno uporabo elektronskih
učnih vsebin v naši spletni učilnici. S temi navodili vam želimo pomagati pri vašem delu in
svetovati, kam se obrniti po pomoč, če se vam bo kje zataknilo.
Naj na tem mestu še enkrat opozorimo, da se pri uporabi spletne učilnice predvsem
posvetite učnim vsebinam. Namen teh učnih vsebin je pomoč pri tem, da boste v kar največji
meri usposobljeni za uporabo računalnika, kar se bo potem pokazalo tudi pri testiranjih.
Za uspešno delo v spletni učilnici potrebujete delujoč osebni računalnik in dostop do
Interneta. Za dostop do spletnih vsebin obvezno uporabljajte spletni brskalnik Internet
Explorer!
Tisti, ki osebnega računalnika ali dostopa do Interneta nimate doma, oz. ga ne morete
uporabljati pri sosedih ali prijateljih, lahko uporabljate javno dostopne točke do Interneta
(Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti, oz. MIKK v M. Soboti), kjer
smo dogovorili brezplačno uporabo in že namestili v nadaljevanju omenjeni
programski dodatek.
Podatki za dostop do spletne učilnice:
Spletni naslov (besedilo, ki ga vtipkate v okvirček spletnega brskalnika):
www.pismeni.com
Nato boste potrebovali še vaše
uporabniško ime:
In geslo:
ki ju vpišete v za to namenjen prostor na osnovni strani spletne učilnice.
Isto uporabniško ime in geslo je potrebno tudi za dostop do vašega poštnega predala, do
katerega najlažje pridete z osnovne strani spletne učilnice, tako da kliknete na
povezavo e-pošta.
Vaš naslov e-pošte: valerija.turk@spletna-akademija.com
Dostop do poštnega predala se odpre v posebnem oknu, kjer sta tudi posebni
polji, kamor vpišete vaše uporabniško ime in geslo.
Če si boste želeli nastavili poštni predal doma, boste potrebovali še
naslov strežnika za prihajajočo pošto (POP3): pop.nevron.net
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Pred uporabo spletne učilnice je potrebno v računalnik namestiti posebni
programski dodatek Authorware za vaš spletni brskalnik. To storite tako,
da takoj po zagonu računalnika (torej preden začnete uporabljati katerikoli
drug program) vstavite zgoščenko (CD-ROM), ki ste jo dobili na predstavitvi
uporabe spletne učilnice, v pogon. Program bi se moral sam zagnati, kar
opazite tako, da se vam na zaslonu prikaže posebno okno. Če se ne,
zaženite raziskovalec in zaženite namestitev tako, da poiščete datoteko
namestitev.exe na optičnem pogonu in jo odprete z dvoklikom. S klikom
miškinega levega gumba na zeleno polje zaženete namestitev dodatka. Ko
se programski dodatek naloži v celoti, zaprete posebno okno, ki se odpre
pri namestitvi. Šele takrat lahko zaženete spletni brskalnik. Pri prvi uporabi
učne vsebine, ki zahteva ta programski dodatek, se vam bo odprlo v
spletnem brskalniku posebno okno, kjer izberete gumb Varnostne
nastavitve (security options) in nato v novem okencu označite (kliknete)
pred besedilom Zaupaj vsem lokacijam (trust all locations) ter nato še
shranite nastavitve (save setings). Nato samo še v prvem pojavnem oknu
kliknete na gumb OK.
Če boste kljub vsemu imeli težave pri namestitvi ali pa se vam učne
vsebine ne bodo prikazale (pravilno), preverite, ali je programski dodatek
pravilno nameščen. Še enkrat vstavite zgoščenko, nato pa najprej
odstranite programski dodatek (kliknete na rdeče polje Odstrani
predvajalnik Authorware), nato pa ga namestite ponovno. Pred tem se
prepričajte, ali imate pravice, da to storite (administratorske pravice) na
vašem osebnem računalniku (če ne veste, vprašajte osebo, ki običajno
namešča programsko opremo na vašem računalniku).
Če boste kljub vsemu naleteli na težave pri vašem delu s spletno učilnico, nas kontaktirajte in
poskušali vam bomo pomagati. Kontaktni podatki:
Telefon: 02 538 16 63 ali mobilni telefon: 041 844 114
Naslov e-pošte: ales@ra-sinergija.si.
Pri težavah z delovanjem spletne učilnice, pa prosimo, da na naslovu:
www.nevron.si/podpora izpolnite spletni obrazec za tehnične težave. Te bo podjetje, ki
upravlja s platformo za spletno učilnico, v najkrajšem možnem času odpravilo.

PRI VAŠEM SPLETNEM UČENJU VAM ŢELIMO VELIKO USPEHA
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