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Kratek opis projekta digital@dults.eu 

Digital@dults.eu je mednarodni Erasmus+ projekt strateških partnerstev 

sodelovanja za inovacijo in izmenjavo dobrih praks. Namen projekta je širiti 

primere dobrih na evropski ravni skozi usposabljanje mentorjev, ki delujejo 

na področju širjenja digitalnih veščin, s poudarkom na uporabi socialnih 

omrežij na področju dela manj privilegiranih odraslih.  Projekt vključuje 7 

organizacij iz Italije, Nemčije, Španije, Norveške, Grčije, Madžarske in Slo-

venije. V sklopu projekta bodo partnerji dobili vpogled v delo različnih 

evropskih držav s spletnimi in frontalnimi izobraževalnimi oblikami in kako 

uporabljati različna orodja pri svojih učnih urah. S pomočjo projektnega 

sodelovanja bodo sodelujoče organizacije postale del evropskega prenosa 

znanja na področju digitalnega poučevanja in učnih pristopov med sodelu-

jočimi organizacijami za izobraževanje odraslih ter različnimi izobraževalni-

mi organizacijami.  

Ozadje projekta 

Izobraževanje odraslih je ena od ključnih komponent politike Evropske ko-

misije na področju vseživljenjskega učenja. 

Pred kratkim izvedena mednarodna anketa o veščinah odraslih je pokazala, 

da so rezultati v Evropi slabši kot pri številnih drugih državah tekmicah. Ena 

petina odraslih v Evropski uniji ima zelo nizko stopnjo na področju pisme-

nosti in računanja, medtem ko jih ena četrtina ne zna efektivno uporabljati 

digitalnih tehnologij. Vsak četrti odrasli nima digitalnih veščin, ki so potreb-

ne za zadovoljivo sodelovanje v družabnem in ekonomskem svetu, kot tudi 

v vsakdanjem življenju. Novembra 2011 je Svet Evrope sprejel ´Prenovljen 

evropski akcijski načrt za izobraževanje odraslih´ (EAAL), ki prepoznava po-

trebo po tem, da odrasli redno izboljšujejo svoje osebne in strokovne vešči-

ne skozi fleksibilno in visoko kvalitetno učenje v kateremkoli obdobju njiho-

vega življenja, s poudarkom na rezultatih. Zato za učinkovito integracijo 

odraslih potrebujemo usposabljanja, ki se nanašajo na izobraževalce.  
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Cilji projekta  

 

• Razvoj relativnih in visoko kvalitetnih veščin in kompetenc.  

• Implementacija in prenos inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacio-

nalni in evropski ravni.  

• Podpora pozitivnim in dolgotrajnim učinkom na sodelujoče organizacije, 

sisteme ter posameznike, ki so posredno ali neposredno vključeni v pro-

jekt.  

• Izboljšanje in širjenje ponudbe priložnosti za personificirano kvalitetno 

učenje, ki temeljijo na potrebah posameznih učečih se, ki imajo šibke vešči-

ne in so manj kvalificirani na področju digitalnega okolja skozi formalno in 

neformalno učenje.  

• Zagotoviti vsakemu odraslemu možnost dvigovanja svojih kompetenc in 

razvoja veščin skozi vse življenje, večjo kvaliteto življenja posameznikov in 

ustvarjanje vrednosti ter fleksibilnosti na področju dela. 

• Usposabljanje kvalificiranih izobraževalcev, ki lahko pomagajo odraslim, 

ki so izključeni ali so nevarnosti, da bodo izključeni.  

 

Ciljne skupine  

 

• Neprivilegirani odrasli  

• Izobraževalci odraslih 

• Organizacije za izobraževanje odraslih, lokalne oblasti, podjetja, zavodi za 

zaposlovanje, oblikovalci politik, strokovnjaki in raziskovalci  

• Vodje usposabljanj ter izobraževalci  

• Sodelujoče organizacije  
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Projektni partnerji  

 

→ PETIT PAS, Italija (koordinator projekta) 

Združenje za družbeno promocijo z imenom Petit Pas je bilo ustanovljeno 

v mestu Trani v Apuliji v Italiji leta 2015. Gre za nepristransko združenje, 

namen pa je razvoj družbenih iniciativ, ki temeljijo na demokraciji, ena-

kosti in pluralizmu. Petit pas se ukvarja z razvojem izobraževanja, uspo-

sabljanja in podjetništva pri mladih, ženskah, migrantih in ljudeh s poseb-

nimi potrebami na področju Apulije (Italija) ter v tujini. Da bo dosegli vo-

je cilje, organizacija skrbi za dolgotrajna sodelovanja z vodilnimi univerza-

mi, šolami, združenji, nevladnimi organizacijami ter raziskovalnimi centri 

v Apuliji za razvoj projektov, usposabljanj in izobraževalnega materiala.  

Kontakt: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Nemčija 

Center za izobraževanje odraslih Schrobenhausen e.V. je tipična nemška 

izobraževalna ustanova za izobraževanje odraslih, ki se nahaja v majh-

nem mestecu  Schrobenhausen. Leži na ruralnem področju med Munich-

om in Ingolstadt-om na Bavarskem. Zadnjih 65 let izobraževanje odraslih 

ne pokriva mestna administracija, ampak neprofitno združenje, zato so 

javna sredstva, ki jih pridobiva organizacija, optimalno porabljena.  

Volkshochschule Schrobenhausen vsakih šest mesecev nudi več kot 300 

tečajev, ki jih vodi okrog 190 izobraževalcev.  
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Številke se razlikujejo, saj organizacija vedno sledi trendom in vedno raz-

vija nove tečaje, obenem pa opušča programe, za katere ni zanimanja. 

Center letno obišče okrog 5000 slušateljev, ta številka pa še narašča.  

 

Spletna stran: http://www.vhs-sob.de/ 

Kontakt: roland.schneidt@web.de 

 

 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Španija 

ACD La Hoya is je špansko kulturno in športno združenje, ki temelji na 

principu sodelovanja, integracije, ohranjanja okolja, solidarnosti, huma-

nosti ter univerzalnih človeških vrednosti in promovira okolje, v katerem 

bi družba lahko ustvarjala, razmišljala in realizirala svoje ideje in izražala 

svoja stališča in reakcije pri pomembnih zadevah. Organizacija razvija 

aktivnosti na področju umetnosti, športa ter kulture za ruralno družbo, 

ki pripomorejo tudi pri uspešni implementaciji in sodelovanju pri evrop-

skih projektih, s katerimi zbližujejo mlade in starejše prebivalce Evrope. 

Njihov glavni cilj je dati mladim in skupnosti možnosti preživljanja pro-

stega časa ob športnih aktivnostih, delavnicah na temo umetnosti, kultu-

re, Evrope, spodbujati in podpirati iniciative skupnosti, izboljšati socialno 

delo in spodbujati integracijo mladih v družbo, še posebej tistih z rural-

nih področij, in sicer s pomočjo njihovega vključevanja v delo in spodbu-

janjem njihovega kreativnega duha, kar spodbuja sodelovanje mladih v 

lokalni skupnosti in družbi na splošno.  

 

Spletna stran: http://www.acdlahoya.org/ 

Kontakt: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Grčija 

Areadne je akreditiran center za vseživljenjsko učenje, specializirano na 

področju profesionalnih in poklicnih tečajev usposabljanj za osebe, ki 

niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, strokovnjake in splo-

šno javnost.  Center je nastal po združitvi  IP Educational in An. Di. IT So-

lutions leta 2015.  Nudijo spletne in fizične tečaje grščine in angleščine 

na različnih stopnjah Helenističnega ogrodja kvalifikacij (enak Evropske-

mu ogrodju kvalifikacij). Naši tečaji pokrivajo področje jezikov, IKT-ja, 

usposabljanje učiteljev, študij turizma, poslovne administracije in ostalo. 

Veliko naših tečajev vključuje prakso ali druge praktične elemente. Obli-

kujemo in ovrednotimo tudi tečaje za podjetja in druge organizacije. 

Areadne ima 10 učnih svetovalcev/vodij usposabljanj, ki so končali podi-

plomski študij in imajo več kot 10 let delovnih izkušenj na svojem stro-

kovnem področju. Sodelujemo s šolami, univerzami, nacionalnimi in 

mednarodnimi nevladnimi organizacijami, gospodarskimi zbornicami, 

centri za zaposlovanje, lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi zdru-

žbami. Naš center za usposabljanje je dostopen gibalno oviranim ose-

bam.  

Spletna stran: http://www.areadne.eu/ 

Kontakt: papadopoulos@areadne.gr 

 

 

→ KREATEAM EGYESULET, Madžarska 

Smo izkušena nevladna organizacija z Madžarske, ki deluje na področju 

vodenja izobraževanja in izobraževanja odraslih. Vključeni smo v nekaj 

projektov, ki naslavljajo izobraževanje na daljavo, e-učenje in razvoj 

kompetenc. Eden naših glavnih ciljev je dati priložnost mladim odraslim 

za implementacijo svojih idej na področju dela in ostalih področjih.  
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Glavni cilj združenja KreaTeam je osredotočanje na priložnosti za mlade 

ljudi in nudenje storitev, ki promovirajo širitev njihovega znanja na po-

dročju gradnje skupnosti, razvoja kompetenc, soočenja vpliva EU integra-

cije in podobno. Da bi dosegli cilje organizacije, razvijamo vire, usposab-

ljanja, organiziramo dogodke ter projekte. Sodelujemo z javnimi, socialni-

mi in ekonomskimi organizacijami ter združenji, kar zagotavlja uspešno 

poslovanje združenja ter delovanje ciljnih sku-

pin.  

Spletna stran: kreateam-ngo.org 

Kontakt: hello@kreateam-ngo.org 

 

→ TERRAM PACIS, Norveška 

Terram Pacis se predvsem ukvarja z izobraževanjem mladih na področju 

miru, svobode, razvoja ter človekovih pravic. Naš cilj je zgraditi skupnost, 

v kateri lahko mladi ljudje, ne glede na okoliščine, odrastejo v osebe, ki 

lahko dosežejo vse, kar so si zadali. Obenem organizacija promovira mla-

dinsko delo, s pomočjo imajo mladi ključno vlogo pri oblikovanju politik 

na področju izobraževanja, ter diskusije o političnih, okolijskih in družbe-

nih zadev med mladimi. Delo organizacije opisujeta programa Izobraže-

vanje o človekovih pravicah ter Izobraževanje za mir. Projekti ustvarjajo 

edinstvene priložnosti za izboljšanje ter deljenje orodij, kompetenc, 

veščim, dobrih praks, inovativnega znanja ter novih in učinkovitih načinov 

dela, razumevanje in spodbujanje odraslih in mladih k doseganju njihovih 

učnih ciljev na različnih področjih njihovega življenja, še posebej na po-

dročju njihove integracije ter osebnega in profesi-

onalnega razvoja.  

Spletna stran: https://www.terrampacis.org/ 

Kontakt: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenija 

Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitna organizacija za izobraževa-

nje in usposabljanje skupnosti v lokalni regiji in širše. Gre za organizacijo z 

bogato tradicijo, ki nudi 12 formalnih izobraževalnih programov na podro-

čju poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Organizacija konstantno 

razvija nove programe in prilagaja že obstoječe v skladu s potrebami in 

željami odrasle populacije za nadaljnja usposabljanja in izobraževanje. Ne-

formalna izobraževanja se izvajajo v obliki seminarjev, tečajev, predava-

nja, literarnih večerov in ostalih oblik. Organizacija nudi tudi številne pro-

grame za osebnostno rast, različne delavnice, računalniške tečaje za brez-

poselne in starejše, jezikovne tečaje, tečaje računovodstva in številne izo-

braževalne programe za odrasle s posebnimi potrebami v lokalnem var-

stveno-delovnem centru. Univerza nudi tudi 20 programov Nacionalne 

poklicne kvalifikacije in organizira številne tečaje za brezposelne osebe. 

Organizacija ima tudi zelo aktivno Univerzo za tretje življenjsko obdobje, v 

sklopu katere nudijo različne izobraževalne aktivnosti na področju vseživ-

ljenjskega učenja osebam nad 55 let. Ljudska univerza Rogaška Slatina je 

tudi akreditiran izpitni center za slovenski jezik kot drugi ali tuj jezik, ima 

pa tudi večgeneracijski center. Organizacija nima veliko izkušenj na podro-

čju nacionalnih in mednarodnih projektov.  

 

Spletna stran: www.lu-rogaska.si 

Kontakt: mvukovicmojca3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

7 

mailto:mvukovicmojca3@gmail.com


 

 

 

Kratek pregled aktivnosti, ki se bodo izvajale v sklopu projekta 

 

• Teoretično–praktični tečaj usposabljanja za osebje organizacij na temo 

delovanja in pristopov pri učenju neprivilegiranih odraslih uporabe digital-

nih orodij pri njihovem delu.   

• Lokalna usposabljanja namenjena izobraževalcem odraslih: vsak partner 

bo organiziral usposabljanje v svojem okolju (7 dogodkov).   

• Lokalna usposabljanja namenjena neprivilegiranim odraslim: vsak part-

ner bo organiziral usposabljanje v svojem okolju (7 usposabljanj). 

• Mednarodni sestanki. 

 

Pričakovani rezultati 

 

• Priročnik, ki bo vseboval komparativno študijo v Evropi o metodah pri-

stopanja in poučevanja IKT-ja neprivilegiranim odraslim.  

• Spletna platforma, ki bo vsebovala material, razvit v projektu, videopo-

snetke predavanj z lokalnih usposabljanj za izobraževalce odraslih ter vi-

deoposnetke z lokalnih usposabljanj za neprivilegirane odrasle.  
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“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina 

publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.” 


