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Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE  
2016–2019 

Program priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma 
certifikata: WINDOWS IN INTERNET – PRIPRAVA NA ECDL 
 
Trajanje programa: 20 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
Pogoj za vključitev:  zaposleni, s končano največ srednjo šolo, poudarek na starejših od 45 
let, vključijo pa se lahko tudi mlajši. 
 
Cilji programa: so izboljšati kompetence vključenih s področja informacijsko komunikacijskih 
tehnologij ter razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi 
in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo sodobne 
digitalne tehnologije okolja Windows in internet, pripraviti udeležence za pridobitev ECDL. 
 
Vsebine programa: 
Windows (10 ur): 

 spoznavanje računalniškega okolja, nastavitve računalnika, 

 upravljanje datotek, pripomočki, stiskanje datotek, 

 virusi in protivirusni programi, 

 možnosti tiskanja. 
 
Internet z e-pošto (10 ur): 

 internet koncept, varnost, brskanje, navigacija, nastavitve, 

 zaznamki, 

 uporaba spleta, 

 obrazci, tiskanje, 

 elektronska komunikacija, 

 pošiljanje elektronske pošte, 

 večanje produktivnosti, 

 organizacija, 

 imenik.     
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 

 digitalna pismenost in pridobivanje osnovnih kompetenc rabe moderne tehnologije, ki je 
potrebna za normalno vključevanje v družbeno življenje, 
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 doseženo znanje s področja Interneta in elektronske pošte po učnem programu za 
pridobitev evropskega računalniškega spričevala, 

 udeleženci se bodo naučili uporabljati splet, se naučili elektronske komunikacije ter 
spoznali tudi morebitne pasti pri uporabi navedenih orodij IKT.  

 
 
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. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


