
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 

 
Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle; sklop računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) 
 
Ime programa: Aktualna spletna orodja in varna raba 
Trajanje programa: 40 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 
– nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status 
upokojenca, dijaka ali študenta, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku nadgraditi 
računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.  
 
Cilji programa: je usposobiti udeležence za varno uporabo interneta in socialnih omrežij. 
 
Vsebine programa: 
 
1. UVOD V DIGITALNO PISMENOST 
− temeljna informacijska znanja (delo z računalnikom v okolju Windows 10) 
− varnost na spletu 
− varnostno kopiranje 
− računalništvo v oblaku (Google Drive, koledar, dokumenti) 
− prenos velikih datotek 
 
2. ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE 
− elektronska pošta (ustvarjanje elektronskega predala, prejemanje in pošiljanje e-pošte, 

odgovarjanje in posredovanje e-pošte, delo s priponkami) 
 
3.   SOCIALNA OMREŽJA 
       FACEBOOK, INSTAGRAM: 
−  seznanitev s socialnimi omrežji (kaj so in kakšen je njihov pomen)  
–  varovanje zasebnosti  
–  ustvarjanje osebne predstavitve (profila) na socialnem omrežju 
–  iskanje in dodajanje prijateljev  
–  objava novice (objava na oglasno desko), slike, videa, povezave  
–  ogled prijateljeve objave, komentar na objavo prijatelja  
–  ogled razdelka profil in odstranjevanje neželenih objav 
–  nastavitve zasebnosti za posamezno objavo  
–  spreminjanje privzetih nastavitev zasebnosti     
 
4.     KOMUNICIRANJE S POMOČJO SKYPA, ZOOMA, VIDEA NADALJAVO IN TEAMSA 
− nalaganje programa s spleta in ogled delovnega okolja 
− seznanitev s programom 
− odpiranje računa  
− dodajanje in urejanje kontaktnih oseb  
− klicanje in odgovarjanje na klice  
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− razgovor z več osebami hkrati  
− pregled ostalih možnosti, ki nam jih nudi program 
 
5.     PAMETNI TELEFON 

− predstavitev pametnega telefona 

− možnosti, ki jih ponuja pametni telefon 

 

6.     TABLICE 

− osnove tabličnega računalnika - predstavitev 

− uporaba tabličnega računalnika 

 

7.     E-UPRAVA 

− uporaba e-banke 

− uporaba državnega e-portala 

 

8.   E-ZDRAVJE 

− naročanje kartic zdravstvenega zavarovanje 

− vpogled v moje podatke 

− naročanje listin za tujino 

− e-napotnice 

− e-naročanje  

 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
Z vključitvijo v program bodo udeleženke in udeleženci razvijali eno izmed ključnih kompetenc digitalne 
pismenosti, ki je nujno potrebna za razumevanje digitalne tehnologije in kakovostno uporabo v praksi.  
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih  in/ali v organizacijah, iz katerih bodo 
udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v popoldanskem času, 
po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o usposabljanju in 
prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
 


