CENTER ZA PRIDOBIVANJE
KOMPETENC ZASAVJE

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE
2016–2019
Program za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
Ime programa: DIGITALNA ZNANJA ZA VSAKDANJO RABO
Trajanje programa: 50 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 s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij
ter razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in
opravljanje delovnih nalog, pridobivanje znanja za uporabo računalniške in digitalne
tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav ter
znanja za potrebe dela, preseganje strahov pred novimi tehnologijami jim bo v pomoč pri
enakovrednem uveljavljanju na delovnem mestu ter krepitvi njihove samopodobe in
samozavesti.
Vsebina programa:
1. UPORABA RAČUNALNIKA: delo v okolju Windows.
2. INTERNET IN ELEKTRONSKA POŠTA: napredna uporaba interneta in elektronske pošte
(Gmail).
3. SPLETNO BANČNIŠTVO, DIGITALNO POTRDILO, BANKOMATI: uporaba spletnega
bančništva, pridobitev in namestitev digitalnega potrdila, učilnica uporabe bankomata.
4. RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU: uporaba Googlovih aplikacij Dokumenti, Drive in Koledar.
5. DELO Z DIGITALNIMI FOTOGRAFIJAMI: prenos digitalnih fotografij iz različnih naprav na
računalnik, obdelava digitalnih fotografij s programom GIMP.
6. UPORABA PAMETNIH MOBILNIH NAPRAV: praktična uporaba pametnih mobilnih naprav,
ki delujejo na operacijskih sistemih iOS, Windows in Android, namestitev brezplačnih
uporabnih aplikacij in njihova uporaba.
7. VARNOSTNO KOPIRANJE DIGITALNIH PODATKOV: prenašanje in shranjevanje podatkov iz
računalnika na zunanji pomnilnik (zunanji trdi disk, CD, DVD, pomnilnik USB)
8. UPORABA SPLETNE STORITVE ZA PRENOS DATOTEK V VELIKOSTI DO 5 GB: praktična
uporaba spletne storitve za prenašanje različnih datotek do skupne velikosti 5 GB.

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.
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