DIGITALNA PISMENOST ZA ODRASLE - RDO
CILJI PROGRAMA
Cilj programa je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in
opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne
tehnologije, kot npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih
naprav ter znanja za potrebe dela. Ciljna skupina so zaposleni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se
tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe
poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
Program RDO traja petdeset (50) ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagaja predznanju ter
potrebam udeležencev in delodajalcev.
CILNA SKUPINA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Ciljna skupina so zaposleni starejši od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo (gimnazija oziroma
srednja tehnična šola, triletna srednja šola, dvoletna poklicna šola, osnovna šola,… ).
VSEBINA PROGRAMA
1. KAJ JE IKT?
Sodobno Informacijsko komunikacijska tehnologija, ki zajema vse naprave ali sisteme, ki omogočajo
shranjevanje, priklic, obdelavo, prenos in sprejemanje informacij, torej ne le računalnike, ampak tudi
radio, televizijo, telefone… Združuje naprave in programsko opremo, ki jo na teh napravah
uporabljamo - osnovno spoznavanje IKT
2. USTVARJANJE IN UREJANJE E - VSEBIN
- besedilne datoteke
- preglednice
- slikovna predstavitev informacij
- zvočna predstavitev informacij
- predstavitev informacij z gibljivo sliko – video in animacija
3. SVETOVNI SPLET IN KAKO DOSTOPAMO DO NJEGA
- ponudniki internetnih storitev
- dostop do ineterneta - od doma, od drugod
- uporaba javnega računalnika
- uporaba javno dostopnega brezžičnega omrežja (Wi-Fi)
- mobilni internet
4. ZBIRANJE IN IZBIRANJE INFORMACIJ NA SVETOVNEM SPLETU
- brskalniki, iskalniki, imeniki, forumi, …
- tehnike iskanja - iskanje informacij v vsakdanjem življenju (učenje s pomočjo spleta, urejanje
formalnosti, nakupovanje preko spleta, načrtovanje izleta, iskanje zaposlitve preko spleta, …
- shranjevanje in priklic informacij
- kritično vrednotenje informacij na spletu
- uporaba na računalnikih, tablicah in telefonih

5. UPORABA E STORITEV
- digitalna potrdila
- spletno bančništvo
- E-storitve državnih ustanov (eUprava, eZdravje, ….)
6. DRUŽBENA OMREŽJA
- kaj so družbena omrežja in njihove značilnosti (FB, Google+, Twitter, Youtube, Instagram, …)
- virtualna identiteta
- priložnosti, slabosti in nevarnosti družbenih omrežij
- etika v družbenih omrežjih
7. VARNOST IN OBNAŠANJE NA SPLETU
- zaščita pred vdori v računalnik, virusi in druga škodljiva programska oprema
- posodabljanje programske opreme in varnostne kopije
- varna raba računalnika, tablice in telefona
10 ur programa bomo prilagajali predznanju ter potrebam udeležencev.
Primer dodatnih vsebin za skupino samostojnih podjetnikov:
DIGITALNE VEŠČINE PODJETNIKA
- kje na svetovnem spletu iskati podporo s podjetniškimi vsebinami - pregled koristnih portalov
- elektronske komunikacije - e pošta, videokonference, avdiokonference,
- promocija in trženje dejavnosti preko spleta - moč internetnega oglaševanja
- portal VEM (Vse na Enem Mestu) - informacije za podjetnike
- portal eVem in njegova uporaba
- portal eDavki

Trajanje programa:

50 šolskih ur

IZVEDBA PROGRAMA
Program se izvaja po dogovoru, predvidoma 3x – 4x na teden, min. štiri šolske ure. Lokacija izvedbe
je odvisna tega od kod prihajajo udeleženci – kraj izvajanja se da prilagoditi.
Za izvedbo se postavi »pomična učilnica« s prenosnimi računalniki.
Udeležencem se omogoči, da lahko delajo na svojem prenosnem računalniku, ki ga na vsako
predavanje prinesejo s seboj, če to želijo.

