
  

 

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

Računalniška pismenost za odrasle – 60 ur. 

Kaj želimo doseči? Kaj bomo delali? Kdo se lahko vključi v program?   

- Seznaniti vas z osnovnimi 
komponentami računalnika in 
osnovnimi pojmi informacijske 
tehnologije.  

- Naučiti vas uporabljati osnovne 
funkcije osebnega računalnika in 
operacijskega sistema. 

- Naučiti vas organizirati in upravljati 
z nosilci podatkov in datotekami. 

- Naučiti vas pisanja, oblikovanja in 
tiskanja besedil. 

- Naučiti vas uporabe glavnih 
spletnih storitev ter upravljanja z 
elektronsko pošto.  

 

 

- Spoznali boste glavne dele osebnega 
računalnika, vhodne in izhodne naprave ter 
uporabo osnovnih in funkcijskih tipk.  

- Naučili se boste osnovnega dela s podatki – 
ustvarjanja in upravljanja z datotekami, iskanja 
ter selekcije podatkov ipd. 

- Spoznali boste nekatere možne načine 
prenosa virusa na računalnik ter prednosti 
uporabe protivirusnih programov.  

- Spoznali boste osnovne funkcije urejevalnika 
besedila ter se naučili pisanja, oblikovanja, 
shranjevanja in tiskanja besedil.  

- V urejevalniku besedil se boste naučili 
vstavljanja in oblikovanja preprostih tabel.  

- Seznanili se boste z uporabo in osnovnimi 
nastavitvami spletnega brskalnika ter se 
usposobili za varno rabo spleta.  

- Naučili se boste dostopanja do različnih 
spletnih strani ter iskanja informacij s pomočjo 
spletnega iskalnika. 

- Naučili se boste samostojnega upravljanja z 
elektronsko pošto. 

- Program je namenjen čistim začetnikom. 
- Vanj se lahko vključijo zaposleni in brezposelni, 

ki so starejši od 45 let, pri čemer imajo 
prednost osebe s končano največ srednjo 
(poklicno) šolo in tisti, ki se v projekt vključujejo 
prvič. Nekaj mest je rezerviranih tudi za mlajše 
od 45 let. 

- Pogoj za uspešno dokončanje je vsaj 80% 
udeležba v programu in opravljen praktični 
preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec 
opravi ob zaključku izobraževanja v skladu s 
načini in merili preverjanja določenimi v 
programu. 

- Po uspešno opravljenem preizkusu dobite javno 
veljavno listino. 

 

 

 


