
 
 

 

 

 

RPO 2008 do 2010 
Računalniška pismenost za odrasle 

 

Računalniška usposabljanja po programih RPO – Računalniška pismenost za odrasle je bilo izvedeno v okviru projekta 

"Izvajanje javno-veljavnega izobraževalnega programa Računalniške pismenost za odrasle v občinah Cerklje na 

Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur" v okviru operativnega program razvoja človeških virov za 

obdobje 2007 - 2013. Sofinanciran je strani EU in Republike Slovenije (ESS-07-13). 

Operacijo delno financira Evropska unija - Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. Posredniško telo je 

Ministrstvo za šolstvo in šport. 

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA. 
Glavni cilj našega projekta je bil zvišanje računalniške pismenosti odraslih. V okviru projekta smo izvajali javno 

veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni program IKT) v trajanju 60 ur za starejše od 65 let 

in brezposelne osebe. 

V sodelovanju z občinami in ZRSZ smo obvestili brezposelne osebe in starejše občane o možnostih vključitve v 

program. Za zainteresirane kandidate smo organizirali informativne delavnice, kjer smo udeležencem predstavili 

projekt in program izobraževanja, ter jih motivirali za udeležbo v programu. Za zainteresirane kandidate smo izvedli 

razvrstitveno testiranje. Na osnovi rezultatov testiranja smo kandidate razvrstili v skupine glede na predznanje. 

Za vsako skupino smo izvedli 60 ur organiziranega izobraževanja v računalniški učilnici. Dodatno pa smo organizirali 

še samostojno učenje (e-učenje) izven učilnice pod vodstvom mentorja. Med posameznimi vsebinskimi sklopi smo 

naredili nekaj premora za samostojno učenje (e-učenje). Na ta način je vsak od udeležencev poleg 60 ur v učilnici 

opravil še 32 ur ali več samostojnega učenja na daljavo (e-učenje). Ob zaključku posameznega sklopa smo izvedli 

preverjanje znanja (4 testiranja) na podoben način, kot je pripravljen izpit ob zaključku programa. Na ta način so se 

udeleženci pripravili za zaključni izpit. Vsi udeleženci so ob zaključku prejeli potrdilo o udeležbi. Udeleženci so na 

koncu opravljali zaključni izpit, ki je potreben za pridobitev javne listine. 

Projekt je imel tudi dolgoročne učinke v skladu z usmeritvami Operativnega programa razvoja človeških virov za 

obdobje 2007 - 2013: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Pripomogel je pri izboljšanju usposobljenosti 

posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. V okviru projekta smo zasnovali, oziroma dopolnili 

sistem in vpeljali nove sodobne metode izobraževanja brezposelnih in starejših odraslih, ki so uporabne tudi po 

zaključku projekta. 

 



 
 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) (JAVNO VELJAVNI PROGRAM) 

60 ŠOL. UR + SAMOSTOJNO UČENJE NA DALJAVO (E-UČENJE) 
Program je namenjen starejšim odraslim (nad 65 let) in brezposelnim osebam, ki računalnika še niso uporabljali in si 

želijo pridobiti temeljno znanje za delo z računalniki. 

Program usposabljanja (60 šolskih ur + samostojno učenje na daljavo): 

• Temeljna informacijska znanja (Uporaba računalnika, tipkovnice in miške v okolju Windows in upravljanje 

datotek) 

• Izdelava in oblikovanje besedil (Word, urejanje besedila, oblikovanje pisave in odstavkov, izdelava tabel, 

priprava strani in tiskanje) 

• Uporaba interneta (Uporaba spletnega brskalnika za dostop do spletnih strani in iskanje informacij, varnost). 

• Uporaba elektronske pošte (Osnovni pojmi, varnost, prejemanje in pošiljanje elektronskih sporočil, uporaba 

imenika, urejanje sporočil) 

Udeleženci bodo imeli možnost pridobitve javno veljavne listine. 

Predznanje: ni potrebno 

Informativne delavnice 

Na informativno delavnico se kandidati prijavite po telefonu, e-pošti ali na spletni strani - točne podatke o terminu 

informativne delavnice vam bomo sporočili ob prijavi, s seboj prinesite osebni dokumenti, brezposelne osebe pa še 

potrdilo o statusu brezposelne osebe.  

Predviden začetek usposabljanja (januar - februar): 5. januar 2009 (12. januar 2009) 

Na informativni delavnici bomo kandidate razvrstili v skupine in sporočili točen datum in uro pričetka usposabljanja. 

Financiranje projekta (za udeležence brezplačno): 

• Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) 

• Republika Slovenija (15%) 

POROČILO O IZVEDBI 
Interes za vključitev v izobraževanje je bil izredno velik. Interes za vključitev v izobraževanje je izrazilo 308 oseb. Za 

vse zainteresirane, ki so ustrezali pogojem, da so bili starejši od 65 let ali brezposelni smo organizirali 10 

informativnih delavnic, na katere smo povabili skupaj 210 oseb. Na informativnih delavnicah smo udeležencem 

predstavili projekt in vsebino izobraževanja. V okviru informativnih delavnic smo izvedli razvrstitvena testiranja, na 

osnovi katerih smo udeležence razvrstili v skupine glede na predznanje.  V izobraževanje smo vključili 156 oseb, od 

tega 18 brezposelnih oseb in 138 oseb starejših od 65 let. V okviru našega projekta smo predvideli vključitve 

starejših od 65 let in brezposelnih oseb. Tega smo se dosledno držali, tako da v program vključevali le starejše od 65 

let (letnik 1945 in starejši) in brezposelne osebe, ki so izkazale svoj status s potrdilom ZRSZ. Izvedli smo izobraževanje 

v okviru 13 skupin. Z vsako skupino smo izvedli 60 ur izobraževanja v učilnici pod vodstvom predavateljev in 

asistentov. Dodatno pa smo organizirali še samostojno učenje doma (32 ur), kjer so udeleženci delali vaje in 

komunicirali s predavateljem (mentorjem) in med seboj.  

Program je uspešno zaključilo 151 oseb (97%). Za uspešen zaključek smo upoštevali tiste, ki so opravljali izpit za 

pridobitev javno veljavne listine. Tudi tistih 5 oseb, ki ni opravljalo izpita za pridobitev javno veljavne listine je 

obiskovalo program skoraj v celoti, potem pa se zaradi zdravstvenih težav ali drugačnih razlogov niso mogli udeležiti 



 
 

 

zadnjih predavanj, oziroma izpita. Vsi udeleženci so opravljali interne preizkuse znanja iz vseh štirih sklopov. Izpit za 

pridobitev Javno veljavno listine RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je opravljalo 151 oseb, od teh je uspešno 

opravilo izpit 123 oseb (81%). Tudi tisti, ki izpita niso uspešno opravili so se naučili uporabljati računalnik v okolju 

Windows, delati z datotekami, uporabljati internet, elektronsko pošto in urejevalnik besedila Word. Udeleženci so na 

vseh izpitih v povprečju dosegli 85,8 % vseh točk. Najboljše povprečje je bilo pri sklopu Uporaba elektronske pošte in 

sicer 95,3%. 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE 
Informacije o možnostih vključitve v brezplačno računalniško usposabljanje smo objavili na spletni strani. Po 

elektronski pošti smo obvestili vse občine Cerklje na Gorensjkem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur. Občine 

so informacijo objavile na svojih spletnih straneh in v občinskih glasilih. Preko občin smo se povezali s krajevnimi 

skupnostmi in društvi upokojencev in informacije posredovali tudi njim. Informacije smo posredovali tudi drugim 

medijem. Povezali smo se tudi z Zavodom Republike Slovenije za Zaposlovanje - območna služba Kranj. Vsem 

občinam smo posredovali informacije o številu oseb z njihove občine, ki so se prijavile v usposabljanje.Vsem občinam 

in drugim organizacijam lokalne skupnosti (krajevne skupnosti, društva upokojencev), zavodu za zaposlovanje, 

medijem, smo posredovali poročilo o realizaciji projekta. 

OSTALE INFORMACIJE O PROJEKTU 
Dodana vrednost evropskih virov 
Izvedba usposabljanja RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je v skladu s cilji operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007 - 2013. Izvedeno izobraževanje bo pripomoglo pri izboljšanju usposobljenosti 

posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. 

Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja 
Izvedba usposabljanja RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je prispevek k ciljem trajnostnega razvoja človeških 

virov in vseživljenjskega učenja. Je v skladu s cilji operativnega  programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 

2013. Izvedeno izobraževanje bo pripomoglo pri izboljšanju usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, 

temelječi na znanju. V okviru izvedbe usposabljanja smo izpopolnili sistem izobraževanja starejših odraslih in 

brezposelnih oseb z novimi sodobnimi metodami izobraževanja. Vse te izkušnje bodo koristne tudi po zaključku 

projekta. 

Prispevek operacije k enaki možnosti 
Izvedba usposabljanja RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je prispevek operacije k enaki možnosti. Je v skladu s 

cilji operativnega  programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013. Izvedeno izobraževanje bo pripomoglo 

pri izboljšanju usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. 

Prispevek operacije k regionalnemu razvoju 
Izvedba usposabljanja RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE je prispevek k regionalnemu razvoju v skladu s cilji 

operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013. Izvedeno izobraževanje bo pripomoglo pri 

izboljšanju usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. 

 

Kranj, 20. 12. 2010 

IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o. 

Slavko Zupanc 

 


