
    
 

 
 

Phare 2003 Donacijska shema 
"Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih" 
 

POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA 

 

Z novimi znanji in veščinami so si udeleženci povečali možnost zaposlitve 

Nove priložnosti na področjih dela, pri novih izdelkih in storitvah, ki jih prinaša razvoj informacijske 

komunikacijske tehnologije - IKT, zahtevajo nova znanja in veščine. Zato postaja računalniška pismenost 

predpogoj za zaposlovanje na vse večjem številu področij. 

 

Obenem pa nam omogoča tudi spoznavanje novih poti iskanja zaposlitve, neposreden stik z delodajalci, 

uporabo samopostrežnih terminalov v zavodih za zaposlovanje in ne nazadnje s pomočjo računalnika 

napišemo svoj življenjepis, prošnjo, dopis, pošljemo elektronsko sporočilo, pregledamo e-borzo dela, si 

izmenjamo izkušnje in poiščemo nasvete. 

 

 
 

 

PROJEKT PHARE 

 

Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij in z njimi povezanih storitev informacijske družbe je 

eno od osnovnih gonil sodobne družbe, vključno s trgom dela, zaposlovanjem in zagotavljanjem 

izobraževanja in usposabljanja.  

Obstaja nevarnost, da bodo informacijske komunikacijske tehnologije ustvarile dodatno delitev, poznano kot 

digitalni razkorak oziroma digitalna ločnica in tako zagotovile več priložnosti za tiste, ki že imajo osnovno 

izobrazbo, ter zmanjšale možnosti tistih, ki je nimajo. Digitalni razkorak je treba preprečiti s sistematičnim 

vključevanjem določenih skupin prebivalstva v pridobivanje osnovnih znanj iz IKT. 

To znanje naj bi tudi omogočilo iskalcem zaposlitve, ki uporabljajo samopostrežne terminale v zavodih za 

zaposlovanje ter na javno dostopnih točkah za uporabo interneta (knjižnice, e-šole, multimedijski centri, 

spletne kavarne…), neposreden stik z delodajalcem. 

 

Namen projekta: 

• zagotoviti osnovna znanja računalniške pismenosti brezposelnih oseb oziroma jih nadgraditi z 

izboljšanjem njihove prilagodljivosti razvoju IKT, potrebam trga dela ter posledično povečati 

njihovo zaposljivost ter konkurenčnost na trgu dela;  

• pomagati brezposelnim, da se prilagodijo ekonomskim in strukturnim spremembam ter povečati 

uporabo novih IKT; 

• povečati prilagodljivost trga dela in mobilnost delovne sile. 

 

  



    
 

Programi so se izvajali na dveh različnih stopnjah: 

 

I. Osnovno usposabljanje za IKT 

Osnove računalništva in informatike 

• osnovni pojmi IT, sestava računalnika, osnove uporabe osebnega računalnika, tipkovnice in miške, 

varnost in zaščita 

Operacijski sistem 

• osnovne nastavitve in prilagoditve osebnega računalnika in delovnega okolja Windows, organizacija 

dela, upravljanje datotek in map v programu Raziskovalec 

Urejanje besedil 

• uporaba urejevalnika besedil Word, izdelava dokumenta, oblikovanje in urejanje, grafični elementi 

dokumenta, avtomatizacija pisarniškega poslovanja in tiskanje 

Delo z Internetom in elektronsko pošto 

• spoznavanje omrežnih storitev, iskanje informacij in podatkov na Internetu, varnost in zasebnost na 

Internetu, delo z elektronsko pošto, možnosti komunikacije 

 

II. Napredno usposabljanje za IKT 

Računalniška omrežja 

• sestava in delovanje računalniških omrežij, varnost in zasebnost računalniških omrežij 

Urejanje preglednic 

• izdelava in oblikovanje preglednic z urejevalnikom preglednic Excel, uporaba formul in funkcij, prikaz 

podatkov z grafikoni, tiskanje 

Uporaba predstavitvenih orodij 

• urejanje in oblikovanje predstavitev s programom PowerPoint, delo z grafičnimi elementi predstavitve, 

načrtovanje in izvedba predstavitev 

 

 

Kombinirane metode učenja 

  

Usposabljanje poteka deloma klasično v učilnici - prvi del, kjer usposabljanje vodi predavatelj ob pomoči 

asistenta, deloma pa na daljavo, kjer je omogočena tudi komunikacija med učečo osebo in mentorjem. 

  

Drugi del usposabljanja poteka v obliki e-učenja, deloma vodeno v učilnici, deloma doma, oziroma na javno 

dostopnih e-točkah. 

 

Preko posebnega portala je učečim omogočen dostop do učnih vsebin, preverjanja znanja in pomoči 

mentorja. 

  



    
 

IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o. 
 

Phare 2003 - Donacijska shema 

"Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih" 

 

POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH - POVZETEK 

 

Informativne delavnice 

Udeležencem smo predstavili projekt in programe usposabljanja. Izvedli smo 

motivacijske delavnice in vse udeležence testirali. Cilj razvrstitvenega testiranja je bil 
vključitev udeležencev v ustrezno izobraževalno skupino, kajti uspeh izobraževanja je 

bistveno boljši, če so v skupini osebe z enakim predznanjem. Na osnovi rezultatov 
testiranja smo udeležence razvrstili glede na predznanje v ustrezno skupino 

osnovnega usposabljanja (3 nivoji), oziroma naprednega usposabljanja (2 nivoja). 
 

Doseženi rezultati: 

• 15 informativnih delavnic 

• 337 vabljenih na informativne delavnice 

• 268 udeleženih 

• 268 oseb je opravljalo razvrstitvene teste 

• 264 oseb razvrščenih v usposabljanja 

• 172 razvrščenih v Osnovno usposabljanje 

o 79 od teh razvrščeni še v Napredno usposabljanje 

• 92 razvrščeni direktno v Napredno 

o 171 oseb skupaj razvrščenih v Napredno 

 

Osnovno usposabljanje 
Program (85 ur) je vseboval Osnove računalništva in informatike, Windows, Word, 
Internet in e-pošta. Prvi del je potekal klasično izobraževanje v učilnici, drugi del 

kombinirano e-izobraževanje, delno je potekalo v učilnici, delno samostojno (na 
daljavo), udeleženci so komunicirali z mentorjem in med sabo preko e-pošte in 

foruma. V sklopu izobraževanja so izdelali tudi več seminarskih nalog in jih poslali 
mentorju. V tretjem delu, ki je potekal klasično v učilnici smo udeležence pripravili na 

preverjanje znanja in izvedli interno preverjanje znanja (Modul2, Modul3 in Modul7) 

Doseženi rezultati: 

• 10 izvedenih skupin osnovnega usposabljanja 

• 172 oseb je bilo razvrščenih (razvrstitveni testi) 

• 160 oseb je bilo vključenih v usposabljanje 

• 145 oseb je obiskovalo usposabljanje 

• 142 oseb je uspešno zaključilo usposabljanje uspešno so opravili po tri (3) interne 
izpite iz Modul2, Modul 3 in Modul7 

o 79 najuspešnejših oseb smo razvrstili iz osnovnega še v napredno 
usposabljanje; kriteriji za razvrstitev so bili rezultati internih izpitov iz 

Modul2, Modul3 in Modul7 

 



    
 

Napredno usposabljanje 

Program (55 ur) je vseboval Excel, PowerPoint in pregled in utrjevanje znanja iz M2, 
M3, M7. Prvi del je potekal klasično v učilnici, drugi del kombinirano e-izobraževanje, 

delno je potekalo v učilnici, delno samostojno (na daljavo), udeleženci so komunicirali 
z mentorjem in med sabo preko e-pošte in foruma. V sklopu izobraževanja so izdelali 

tudi več seminarskih nalog in jih poslali mentorju. V tretjem delu, ki je potekal 

klasično v učilnici smo udeležence pripravili na preverjanje znanja in izvedli interno 
preverjanje (Modul2, Modul3, Modul4 in Modul7). 

Doseženi rezultati 

• 10 izvedenih skupin naprednega usposabljanja 

• 171 oseb je bilo razvrščenih v napredno usposabljanje 

o 92 oseb razvrščenih direktno v napredno usposabljanje (razvrstitveni testi), 79 oseb 

razvrščenih iz osnovnega usposabljanja (interni izpiti) 
• 161 oseb je bilo vključenih v usposabljanje 

• 144 oseb je obiskovalo usposabljanje 

• 137 oseb je uspešno zaključilo usposabljanje 

o uspešno so opravili po štiri (4) interne izpite iz Modul2, Modul3, Modul7 in Modul4, prejeli so 

potrdilo da so uspešno zaključili usposabljanje 
• 68 najuspešnejših oseb smo vključili v ECDL certificiranje, 

o kriteriji za vključitev so bili rezultati internih izpitov iz Modul2, Modul3, Modul4 in Modul7 

 

ECDL certificiranje 

Udeleženci so imeli v okviru projekta možnost pridobiti Osnovno spričevalo ECDL 

(ECDL Start Certificate) za kar  je potrebno opraviti 4 izpite. V okviru projekta so 
udeleženci opravljali izpite iz Modul2, Modul3, Modul4 in Modul7. 

Certificiranje ECDL je izvedel pooblaščen testni center ICES iz Ljubljane. Testni center 
je poskrbel za certificiranje naše računalniške učilnice v Kranju, kjer so vsi udeleženci 

opravljali izpite. Vsi udeleženci so prejeli obvestila o rezultatih izpitov. Udeleženci, ki 
so uspešno opravili vse 4 izpite so prejeli Osnovno spričevalo ECDL (Start) 

Doseženi rezultati 

• 272 opravljenih izpitov (68 oseb po 4 izpite) 

• 264 uspešno opravljenih izpitov (97 %) 

• 8 neuspešnih izpitov (3 %) 

• 4 osebe neuspešne pri 1 izpitu 

• 1 oseba neuspešna pri 4 izpitih 

• 68 brezposelnih oseb je bilo vključenih v sistem ECDL certificiranja in s tem 
pridobilo Indeks, ki je veljaven 3 leta 

• 63 oseb pridobilo Osnovno spričevalo ECDL (93%) 

• 5 oseb ni pridobilo ECDL spričevala (7 %) 

  

  



    
 

Doseženi rezultati projekta v številkah 

 

 

Komentar 

 

Obrazložitev razlik med razvrščenimi v usposabljanje, vključenimi v usposabljanje in obiskovali 

usposabljanje. Brezposelne osebe so bile razvrščene v usposabljanje na osnovi razvrstitvenih testov. 

Nekateri od razvrščenih niso bili vključeni, oziroma niso obiskovali usposabljanja. Razlogi so bili različni. 

Od razvrstitve do pričetka usposabljanja je poteklo nekaj časa. Nekateri so se med tem zaposlili in s tem 

izgubili pravico do podpisa pogodbe in zaposlitvenega načrta. Nekateri so iz drugih razlogov izgubili 

pravico do vključitve v usposabljanje, oziroma niso obiskovali usposabljanja. V sodelovanju z ZRSZ smo 

sproti vključevali druge osebe, namesti tistih, ki so izgubili pravico do vključitve, oziroma niso obiskovali 

usposabljanja iz drugih razlogov. Večina tistih, ki so pričeli obiskovat usposabljanje so tudi uspešno 

zaključili usposabljanje. Da je bil tu osip zelo majhen, je rezultat vloženega truda s strani izvajalca, 

predvsem pa ZRSZ, ki so zelo aktivno sodelovali pri iskanju zamenjav. 

 

 

Kranj, 12. 12. 2006 

 

IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o. 

Slavko Zupanc 
 


