
 
 
 
 
                                           
     
 
Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 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. 
 

Računalniška pismenost za odrasle – RPO 

Vpis možen samo preko institucij, prijavljenih v projektu. 

Za vse udeležence, ki ste vključeni v različne programe, ki jih izvajamo na Cenetu Štuparju 
– Centru za permanentno izobraževanje, pa vam primanjkuje temeljno znanje za delo z 
računalnikom za potrebe izobraževanja, poklicnega dela ali vsakdanjega življenja.  

 Program omogoča, da udeleženci: 

• spoznate osnovne komponente računalnika in razumete nekatere osnovne pojme 
informacijske tehnologije, 

• se naučite uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, 
• se naučite organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami, 
• se naučite pisati, oblikovati in tiskati besedilo, 
• se naučite uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto. 

Vsebina programa: 
 

- Temeljna informacijska znanja 
- Izdelava in oblikovanje besedil 
- Uporaba interneta  
- Uporaba elektronske pošte. 

 
Ob koncu izvedbe se piše pisni preizkus znanja. 
 
Posebna ciljna skupina so zaporniki, ki si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z 
računalnikom z namenom izboljšane resocializacije po prestajanju kazni. 
 
V letu 2011 smo izvedli eno izvedbo programa v ZPKZ Dob in eno izvedbo programa za 
udeležence izobraževanja odraslih, vključene v kateri koli program na Cenetu Štuparju – 
Centru za permanentno izobraževanje. V letu 2013 smo program izvedli v ZPZK Dob. V 3 
izvedbe programa smo tako vključili 38 udeležencev, od katerih so vsi bili uspešni na 
pisnem preizkusu znanja in tako pridobili ključno znanje za delo z računalnikom. 
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