
 

 

   

 

 

 
 

 

Ime programa: 

 

 

Osnove digitalne pismenosti in tehnologije (sodobni administrator) - RDO 

 

Ciljna skupina: 

 

Ciljna skupina so nižje izobraženi zaposleni (manj kot štiri letna srednja šola 

oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, 

ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali 

izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in 

vsakdanjega življenja. 

 

 

Cilj programa: 

 

Cilj programa je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti zaposlenih. S 

tem jim olašamo opravljanje delovnih nalog. Zaposleni osvojijo naprednejšo 

uporabo interneta, e-pošte, naučijo se uporabljati usluge e-uprave, e-zdravja, 

spoznajo spletne aplikacije, delo v oblaku. Naučijo se napredno  uporabljati 

pametne mobilne naprave (telefon, tablica). Splošni cilj programa je izboljšati 

temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in manj 

usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. 

 

 

Trajanje izobraževanja: 

 

 

50 ur 

 

Pogoji za zaključek: 

 

 

80 % udeležba 

 

Vsebine programa: 

 

Napredno delo v svetovnem spletu 

Uporaba spletnih aplikacij 

Pametne naprave (delovanje in vzdrževanje) 

Varnost in zasebnost v svetovnem spletu 

Internet stvari. 

 

 

Kompetence, ki jih 

udeleženci pridobijo: 

 

Udeleženec: 

- zna uporabti naprednejše načine iskanja podatkov in informacij v 

svetovnem spletu 

- zna uporabljati spletne aplikacije in shranjevati ter deliti datoteke v oblaku 

- zna postavljati skupinske koledarje, ki se medsebojno sinhronizirajo s 

pametnimi napravami in namiznimi aplikacijami 



 

 

   

 

 

- zna nastaviti sinhronizacijo podatkov (imeniki, datoteke, fotografije, 

opravila, ..) med različnimi prenosnimi in namiznimi napravami, 

- zna poiskati in namečati aplikacije na pametne neprave 

- zna uporabljati različne spletne portale 

- zna poskrbeti za varnostno kopiranje svojih podatkov, ki jih ima na 

različnih napravah 

- razume internet stvari. 

 

 

Organizacija izobraževanja: 

 

Izobraževanje poteka v laboratorijih MIC ŠC Kranj (Kidričeva cesta 55, 

Kranj) v obliki predavanj in vaj. 

Izobraževanje traja 50 ur: 

- 20 ur predavanja (pet predavanji po 4 ure) 

- 30 ur praktično delo (šest predavanja po 5 ur) 

Izobraževanja potekajo v popoldanskem času. 

 
 

 

 

 

 

 


