
  
 

 

 

RPO-RDO 2010 do 2013 
DVIG RAVNI PISMENOSTI 

 

Računalniška usposabljanja po programih RPO in RDO so  potekala v sklopu operacije dvig ravni pismenosti; 

Operativni program: Razvoj človeških virov za obdobje 2007-13; Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in 

vseživljenjskega učenja; Prednostna usmeritev: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v 

družbi temelječi na znanju. Operacijo delno financira Evropska unija - Evropski socialni sklad in Republika Slovenija. 

Posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport. 

KRATKA VSEBINSKA PREDSTAVITEV OPERACIJE. 
Glavni cilj projekta RPO in RDO je bil popularizirati in spodbuditi splošno računalniško in digitalno pismenost med 

odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter 

ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na 

starost ali doseženo izobrazbo. Ciljna skupina so bili odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti 

temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. 

V okviru projekta RPO smo izvajali javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni 

program IKT) v trajanju 60 ur.  

V okviru projekta RDO smo izvajali neformalni program Računalniško in digitalno opismenjevanje v trajanju 50 ur. 

V sodelovanju z občinami in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje smo obvestili odrasle občane in 

brezposelne osebe 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 za RPO oziroma 50 ur za RDO organiziranega izobraževanja v računalniški 

učilnici. Od tega 30 ur za RPO oziroma 20 ur za RDO predavanj v skupini v računalniški učilnici po vsebinskih sklopih 

in 30 ur vodenih vaj v računalniški učilnici ob pomoči mentorja. Dodatno pa smo organizirali še samostojno učenje 

izven učilnice pod vodstvom mentorja v trajanju 32 ur. 

Med posameznimi vsebinskimi sklopi smo naredili nekaj premora za samostojno učenje, kjer smo uporabljali 

sodobne načine komuniciranja kot so: elektronska pošta, forum, multimedijski pogovor, elektronski dnevnik (Blog). 

Za samostojno učenje smo udeležence usposobili v okviru vodenih vaj v učilnici. Samostojno učenje je spremljal in 

usmerjal mentor, ki je bil z udeleženci v stiku preko zgoraj omenjenih načinov komuniciranja. V tem času so 

udeleženci dobili naloge, ki so jih opravili do naslednjega srečanja v učilnici. Na ta način je vsak od udeležencev poleg 

60 ur v učilnici opravil še 32 ur ali več samostojnega učenja na daljavo, odvisno od interesa posameznika. 

Z udeleženci RPO in RDO smo ob zaključku posameznega sklopa izvedli interno preverjanje znanja (4 testiranja). Na 

ta način so se udeleženci RPO pripravili za zaključni izpit. Vsi udeleženci so ob zaključku prejeli potrdilo o udeležbi. 



  
 

Udeleženci RPO so na koncu opravljali zaključni izpit, ki je potreben za pridobitev javne listine. Vsi udeleženci, ki so 

zaključni izpit uspešno opravili, so prejeli javno veljavno listino, kot je predvideno v okviru programa. Udeležencem, 

ki v prvem poskusu niso bili uspešni na izpitu, smo omogočili ponovno opravljanje izpita, če so izrazili željo. 

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

obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 

2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 

 

PROGRAMI USPOSABLJANJA 

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

60 ŠOL. UR + 32 UR (E-UČENJE) 
Osnove uporabe računalnika, urejanje besedil, internet, e-pošta in delo z datotekami 

V okviru usposabljanja opravljanje izpita za pridobitev javno veljavne listine. 

Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z 

računalniki. 

Program vsebuje naslednje teme: temeljna informacijska znanja (poznavanje računalnika, uporaba tipkovnice in 

miške, delo v okolju Windows, delo z datotekami, kopiranje map in datotek, uporaba CD-jev, USB ključkov, ...), 

izdelava in oblikovanje besedil (pisanje, urejanje in oblikovanje besedila, delo z datotekami, odpri, shrani, vstavljanje 

slik in tabel, priprava za tisk in tiskanje), uporaba interneta (iskanje informacij, uporaba iskalnikov, …), uporaba 

elektronske pošte (pošiljanje in prejemanje sporočil, pošiljanje priponk, uporaba imenika, urejanje sporočil, …). 

V okviru programa RPO je vključeno tudi opravljanje izpita za pridobitev javno veljavne listine. 

Trajanje usposabljanja: 60 šolskih ur v učilnici + 32 ur ali več izven učilnice (skupaj 2 meseca) 

RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) (NEFORMALNI PROGRAM)  

50 ŠOL. UR + 32 UR (E-UČENJE) 
Osnove uporabe računalnika, internet, e-pošta, e-portali, druge digitalne naprave in delo z datotekami 

Program je namenjen odraslim, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven 

pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo. V okviru 

neformalnega programa se bomo naučili uporabljati računalnike in druge digitalne naprave. 

Program vsebuje naslednje teme: uporaba računalnika (uporaba tipkovnice in miške, delo v okolju Windows), 

uporaba interneta, uporaba elektronske pošte (e-pošta), uporaba e-portalov (e-uprava, e-občina, eDavki, e-zdravje, 

...), delo z datotekami (kopiranje map in datotek, uporaba CD-jev, USB ključkov, ...), uporaba drugih digitalnih naprav 

(mobilni telefoni, parkirni avtomati, bankomati, naprave za navigacijo, digitalni fotoaparati itd.). V okviru programa 

ni izpita za pridobitev javno veljavne listine. 

Trajanje usposabljanja: 50 šolskih ur v učilnici + 32 ur ali več izven učilnice (skupaj 2 meseca) 

  



  
 

POROČILO O IZVEDBI 
Interes za vključitev v izobraževanje je v mesecu decembru 2010 izrazilo preko 600 oseb. V januarju pa še 200 oseb. 

Na informativne delavnice smo v decembru 2010 povabili 336 oseb. Organizirali smo 19 informativnih delavnic, 

katerih se je udeležilo 363 oseb. Na informativnih delavnicah smo udeležencem predstavili projekt in vsebino 

posameznih programov RPO oziroma RDO. V okviru informativnih delavnic smo izvedli razvrstitvena testiranja, na 

osnovi katerih smo udeležence razvrstili v skupine glede na predznanje. V izobraževanje smo vključili 336 oseb. V letu 

2011 smo izvajali izobraževanje za 25 skupin (9 RPO, 16 RDO) v katerih je bilo 300 oseb. V letu 2012 smo izvedli še 

izobraževanje za 3 skupine (1 RPO in 2 RDO), v katere je bilo vključenih 36 oseb. Z vsako skupino smo izvedli 60 ur 

(RPO) oziroma 50 ur (RDO) izobraževanja v učilnici pod vodstvom predavatelja in asistenta. Dodatno pa smo 

organizirali še samostojno e-učenje (30 ur). Vsak udeleženec je opravil vsaj 30 ur učenja na daljavo, kjer so 

udeleženci obiskali našo e-učilnico, delali naloge in komunicirali s predavateljem (mentorjem) in med seboj. 

Izobraževanje je potekalo v učilnici vsak drug teden, vmesni teden pa je bil namenjen za utrjevanje znanja in e-

učenje. 

Program so uspešno zaključili praktično vsi udeleženci. Če je kdo manjkal zaradi zdravstvenih težav ali drugih 

razlogov je prinesel opravičilo. Vsi udeleženci tako v RPO, kot v RDO programu so opravljali štiri interne preizkuse 

znanja. Vsi so prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Izpit za pridobitev javno veljavno listine RAČUNALNIŠKA 

PISMENOST ZA ODRASLE je opravljalo 114 oseb (RPO), od teh je izpit uspešno opravilo 101 oseb. 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, ter uporabljati digitalne naprave. 

 

IPIS, računalniška usposabljanja, d.o.o. 

31. 1. 2014 

Slavko Zupanc 


