VABILO NA BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
»RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)«
Računalniška in digitalna pismenost sta zaradi nenehnega
tehnološkega napredka postali eni izmed temeljih znanj
vsakega posameznika, saj se danes digitalna tehnologija
uporablja v vsakdanjih življenjskih situacijah, tako v
zasebnem kot v poklicnem življenju. Sodobna tehnologija nam
omogoča, da smo dosegljivi povsod, ne glede na čas in kraj,
kjer se nahajamo.
Temeljni namen programa je spodbuditi splošno in
računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti kar najboljšo uporabo osebnega
računalnika in ponuditi osnovna računalniška in digitalna usposabljanja (predstavitev in
uporaba interneta, delo z elektronsko pošto, uporaba tabličnih računalnikov in mobilnih
telefonov, e-komunikacija, ipd.), ki vam bodo omogočila aktivno vlogo v informacijski družbi.
V neformalni program se lahko vključite vsi odrasli, starejši od 45 let, ki imate pridobljeno
osnovno, nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ste zaposleni in nimate izkušenj z
računalniško in digitalno tehnologijo in ter znanje potrebujete v vsakdanjem življenju in pri
poklicnem delu.
Udeleženci v programu boste:
- spoznali osnovne pojme, ki so vezani na osnove računalniških tehnologij in njihovo
uporabo,
- znali uporabiti internet in elektronsko pošto,
- spoznali osnovna navodila varne rabe interneta,
- spoznali pomen in uporabo digitalnih potrdil,
- znali uporabiti osnovne storitve digitalne fotografije,
- znali uporabiti tablični računalnik.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine
v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje
kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
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Program traja 50 ur in je razdeljen na teoretični (predavanja) in praktični del (vaje). V
skupini bo od 12 do 15 udeležencev. Izobraževanje bo potekalo v računalniški učilnici na
naslovu Martjanci 36, 9221 Martjanci, v popoldanskem času, predvidoma 2 do 3 krat
tedensko po 4 šolske ure. Za točne termine izvedb se bomo dogovorili na uvodnem srečanju.
Program se bo izvajal v mesecu septembru 2016 ali v začetku leta 2017 (odvisno od števila
prijav).
Program je za udeležence brezplačen! Na koncu programa udeleženci pridobijo Potrdilo o
uspešno opravljanem programu. Pogoj za dokončanje programa je 80 % prisotnost na
programu.
Za dodatne informacije in prijave na program lahko pokličete na 02 538 13 54 (Kristjan
Šadl) ali pišete na kristjan@lrf-pomurje.si.
Vljudno vabljeni!
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