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Predgovor 

Digital@dults.eu is je mednarodni Erasmus+ projekt 

sodelovanja za inovacije in izmenjavo primerov dobrih 

praks. Cilj projekta je diseminacija primerov dobrih 

praks na evropskem nivoju s pomočjo usposabljanj 

izvajalcev usposabljanj z digitalnimi veščinami, še 

posebej na področju uporabe družbenih omrežij na 

trgu dela pri manj privilegiranih odraslih. V projekt je 

vključenih 7 organizacij iz Italije, Nemčije, Španije, 

Norveške, Grčije, Madžarske in Slovenije. S pomočjo 

projekta bodo partnerji dobili vpogled v to, kako v 

drugih evropskih državah uporabljajo spletne ter 

fizične formate izobraževanja in kako lahko te metode 

uporabljajo pri svojih izobraževalnih oblikah. S sodelovanjem v projektu bodo sodelujoči del prenosa znanja na 

področju digitalnega poučevanja in pristopov poučevanja med sodelujočimi izobraževalnimi centri za odrasle in 

različnimi izobraževalnimi organizacijami. 

Spletna stran projekta: http://digitaladults.eu/ 

Izobraževanje odraslih je pomembna komponente politike Evropske komisije na področju vseživljenjskega 

učenja.  

Svet Evrope "prepoznava ključno vlogo, ki jo ima izobraževanje odraslih pri doseganju ciljev lizbonske strategije 

in podpira socialno kohezijo, pomaga prebivalcem pridobivati veščine za pridobivanje novih delovnih mest in 

pomaga Evropi k boljši odzivnosti na izzive globalizacije"(sprejeti sklepi Sveta, 22. maj 2008). Ena izmed zadnjih 

mednarodnih raziskav o veščinah odraslih je pokazala, da so rezultati v Evropi slabši kot pri velikem številu 

konkurentov. Ena petina odraslih v EU ima zelo nizko stopnjo pismenosti in znanja iz digitalnega računanja, 

medtem ko jih ena četrtina ne zna učinkovito uporabljati digitalno tehnologijo. En odrasli od štirih nima dovolj 

razvitih digitalnih veščin za ustrezno udeležbo v družabnem in ekonomskem življenju, kot tudi v vsakdanjem 

življenju.  

Novembra 2011 je Svet sprejel  "Prenovljen evropski načrt za izobraževanje odraslih" (EAAL), saj je Svet 

prepoznal potrebo po vseh odraslih po tem, da nenehno izboljšujejo svoje osebne in profesionalne veščine s 

pomočjo fleksibilnega in visoko kakovostnega učenja v vsakem življenjskem obdobju in s fokusom na dosego 

rezultatov. 

Projekt Digital@dults.eu  je bil zasnovan zaradi prepoznavanja naslednjih potreb: pomanjkanje ponudb in 

priložnosti kvalitetnega učenja, ki bi bilo zasnovano na osnovi individualnih potreb odraslih v digitalnem okolju, 

oteženo vključevanje v tečaje za izboljšanje stopnje veščin s pomočjo neformalnega učenja za starejše, nizka 

stopnja povpraševanja, motivacije in sodelovanja odraslih pri doseganje višje stopnje kvalifikacij, težave pri 

identificiranju kvalitetnih učnih poti, prilagojenih potrebam individualnim učečim se odraslim in  težave 

izvajalcev usposabljanj, da se prilagodijo in podučijo o novih metodah in primerih dobrih praks na področju 

izobraževanja odraslih na evropskem nivoju. Zato je ideja o zbiranju primerov dobrih praks po Evropi in s tem 

pregled metodologij na področju IKT-ja ter družbene vključenosti po Evropi pridobiti pomembne in visoko 

kakovostne veščine in kompetenc, implementacija in prenos inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacionalni 

in evropski ravni na osnovi potreb individualnih učečih se z nižjo stopnjo veščin in manjšimi kvalifikacijami v 

digitalnem okolju s pomočjo neformalnega učenja. Cilj projekta je omogočiti vsem, še posebej pa odraslim, 

možnost izboljšave svojih kompetenc in veščin s pomočjo izboljšane kvalitete življenja in fleksibilnosti pri delu.  

 

mailto:Digital@dults.eu
http://digitaladults.eu/
mailto:Digital@dults.eu
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Priročnik 

Ta priročnik je zbirka primerjalnih študij metod pristopov in poučevanja na področju IKT za ranljive skupine v 

Evropi. Namenjen je vsem, predvsem pa ranljivim ciljnim skupinam odraslih, učiteljem v izobraževanju odraslih, 

učiteljem ter organizacijam, ki izvajajo usposabljanja in delajo z odraslimi, lokalnim oblastem, podjetjem, 

zavodom za brezposelne, oblikovalcem politik, strokovnjakom in raziskovalcem.   

Vsebina priročnika je podlaga za izvedbo kratkotrajnega usposabljanja zaposlenih, ki se je izvedlo v Grčiji. Cilj 

usposabljanje je bilo usposobiti izobraževalce za učinkovito integracijo odraslih na Evropskem nivoju, znanje pa 

se je kasneje preneslo na lokalno raven.  

Vsem bralcem želimo, da pridejo do zaključkov glede svojih aktivnosti na področju izobraževanja odraslih s 

pomočjo informacij v priročniku. Seveda pa je treba poudariti, da so informacije v tem priročniku iz leta 2020 ter 

da bo verjetno skozi čas prišlo do kakšnih sprememb pri rezultatih raziskav.  

Uredniška ekipa vam želi obilo uspehov s tem priročnikom. Februar, 2020  
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Raziskave primerov dobrih praks na podorčju IKT-ja v izobraževanju 

odraslih v Evropi s posebnim fokusom na družabna omrežja na trgu dela 

1.1 Poučevanje odraslih s primankljajem 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Volkshochschule Schrobenhausen, Nemčija  

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

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Volkshochschule Schrobenhausen e. V. je tipična nemška ljudska univerza za odrasle, ki se nahaja v mestu 

Schrobenhausen na ruralnem območju med mestom Munchen in Ingolstadt na Bavarskem.  

Volkshochschule Schrobenhausen dvakrat na leto nudijo več kot 450 tečajev z 250-imi predavatelji, na leto pa 

se pri njih izobražuje okrog 5500 slušateljev. 

Nudijo različne tečaje, kot so učenje tujih jezikov, nemščina za tujce, osnovne tečaje na področju IKT-ja, pisanje 

in branje, računanje, računalništvo in obdelava slik, razumevanje prava in ekonomike, tečaje o naravi In ekologiji, 

tečaje šivanja in kuhanja, tečaje na temo zdravja, plesa in športa ter tečaje za gradnjo in renoviranje.  

Na tečajih lahko sodelujejo vsi odrasli, me glede na starost, posebne potrebe, mentalnega stanja, spola ali 

narodnsoti, če gre za ljudi, ki bi želeli iti nazaj v službo ali pa zvišati nivo svoje izobrazbe.  

Primer dobre prakse: Korak za korakom z Androidom na tabličnih računalniki ali pametnih telefonih 

Skoraj vsakdo, ki ima pametni telefon ali tablični računalnik, po vsej verjetno dela s pomočjo Android 

operacijskega sistema. Osnove sistema ni težko osvojiti, ampak tisti, ki Android resnično obvlada, lahko izkoristi 

največ od svojega pametnega telefona ali tabličnega računalnika in pri tem ne izgublja časa s tem, da uporablja 

različne poskusne storitve, ki jih nudi sistem. 

Na tem tečaju predavatelj Raimund Kaindl predstavi pregled različnih možnosti: uporabniški vmesnik, osnovne 

nastavitve, vzpostavitev spletnega računa za elektronsko pošto, brskanje po internet, programi domačega 

zaslona, vzpostavitev WLAN-a, uporaba Bluetooth-a. 

Metoda poučevanja: orientacija pri aktivnosti  

Poučevanje s pomočjo orientacije pri aktivnosti pri IT-ju je holističen presto, kjer je učenec aktiven, organizacijo 

učnega procesa pa določa končni produkt aktivnosti, za katero se dogovorita učitelj in učenec. Cilj metode je 

najti ravnovesje med  "glavo, srcem in roko", torej med kognitivnim, efektivnim in psihomotoričnim učenjem 

učencev. Ne gre za didaktični model, ampak za didaktično – metodični koncept.  

https://www.vhs-sob.de/
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1. možnost: aktivnostno naravnana navodila za IT pri odraslih se običajno pričnejo s konkretno situacijo v nalogi 

(prvi korak), kar vodi do razvoja splošnega pravila (drugi korak) ali do razlage splošnega principa (induktivni 

pristop).   

2. možnost: aktivnostno naravnana navodila za IT pri odraslih so lahko tudi v obliki učenja z navodili. Učitelj 

najprej razloži princip (ki že obstaja), splošna pravila koncepta, nato pa obravnava individualne primere v obliki 

vaj ali primerov (deduktivni pristop).  

Obe aktivnostno naravnani metodi se izmenično uporabljata v tečaju, opisanem zgoraj.  

Na koncu tečaja slušatelji pravijo: ne samo, da razumemo, kako nekaj deluje, ampak lahko to tudi sami 

preizkusimo zaradi aktivnostno naravnanih učnih ur. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

G. Raimund Kaindl je mlad učitelj, ki ve vse o pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Uči v naši organizaciji 

za izobraževanje odraslih  VHS SOB in je pri tem zelo uspešen. Njegovi slušatelji so večinoma starejši ali  

brezposelni. Njegovo poučevanje je zelo praktično in akcijsko naravnano. Uči v majhnih skupinah in za vsakemu 

posamezniku se nudi individualna pomoč.  

Vsi ti elementi kažejo praktičnost takšnega tipa poučevanja v našem projektu.   

Deli tečaja so lahko primer dobre prakse za poučevanje odraslih v našem projektu, še posebej prvi primer učne 

ure (primer). Aktivnostno naravnana navodila za IT pri odraslih se običajno začnejo s konkretno situacijo.  

Na primer, nekdo se uči risasti na računalnik s pomočjo miške. Riše hiše z naslednjimi elementi: pravokotnik, 

črta, prosti ris, pike, črtkane pike v preprostem programu, kot npr.. “MS Paint”. Nato učitelj in učenec ta primer 

uporabita za razvoj splošnega znanja, tako da lahko učenec riše na enak način v ostalih programih, kot npr. “MS 

WORD”. 

 

1.2 Poučevanje odraslih, ki so začetniki pri učenju IT-ja  

Ime organizacije, ki je prispevala študijo: Volkshochschulen v Berlinu, Nemčija 

Spletna stran: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Centri  za izobraževanje odraslih so glavni ponudniki izobraževanja v Berlinu. V zvezi centri za izobraževanje 

odraslih pokrivajo pogodbo za celotno mesto. Na ta način zagotavljajo prebivalcem raznoliko izobraževalno 

ponudbo vseživljenjskega učenja. Promovirajo vključenost v družbo in priložnosti za aktivno sodelovanje v 

socialnih procesih in sodelujejo pri njihovem oblikovanju.  

Izobraževanje je surovi material v naši družbi: izobraževanje vseh zagotavlja prihodnost naše demokratične 

države. Izobraževanje temelji na vrednotah, raznolikem kanonu in etiki pri mediaciji, ki ne izloča nikogar in 

sprejema različne potrebe vseh. Centri za izobraževanje odraslih v Berlinu so danes in bodo zagotovo tudi v 

prihodnosti, nepomembnejši nosilci in izvajalci liberalne ideje izobraževanja za vse. Ti principi se odražajo v 

programu, ki se osredotoča na prihodnost in vključuje vse izobraževalne pristope in priložnosti.  

 

 

 

 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Primer dobre prakse: Računalniški klub  

Ena od aktivnosti centra za izobraževanje odraslih Volkshochschulen v Berlinu je Računalniški klub.    

Računalniški klub je namenjen za vsakogar, ki se želi naučiti uporabljati in doživljati računalnik med sprostitvijo. 

Krožek temelji na fokusni temi in daje na voljo veliko časa za vaje in vprašanja.  

Metoda poučevanja: učenje s pomočjo odkrivanja 

Učenje s pomočjo odkrivanja (poznano tudi kot raziskovalno učenje) je metoda pridobivanja znanja, obenem pa 

tudi fizičnih in tehničnih veščin. Fokus je na učencu in ne na mediaciji učitelja. Izvira iz davnih časov, avtor je imel 

v mislih živahno učenje, kar se je preneslo tudi na mlade generacije.  

Metoda se osredotoča na spodbujanje učenja ali oblikovanje učenja, ki spodbuja samostojno učenje. Redno 

preverjanje obstoječega znanje in, če je to potrebno, nadomestitev tega znanja  z aktualnimi informacijami je 

izjemno pomembno za preživetje v današnji družbi, polni znanja.  

Primer: računalnik je idealno orodje za "odkrivanje učenja", saj nudi takojšnje povratne informacije o tem, če je 

bila aktivnost uspešna ali ne. Preprost primer je označevanje besedila, da ga pretvorimo v krepko pisavo. Mentor 

pusti učencem, da to preizkusi na že končanem besedilu, kako besedilo označi in s katerimi funkcijami lahko 

spreminja besedilo. Tega se bo naučil hitro s pomočjo  učenja z odkrivanjem, tako da bo princip spreminjanja 

besedila osvojen do konca učne seje. Učenci lahko to znanje kasneje uporabijo v drugih programih, saj poteka 

na enak način v skoraj vseh programih.  

Učitelj je moderator in daje nasvete, na koncu predavanje pa se naredi obnova tega, kar so se učenci naučili. 

To metodo lahko uporabljano tudi z otroki in mladostniki, pa tudi pri odraslih. Ta metoda deluje pri odraslih, ki 

nimajo nobenega predznanja ali nizko predznanje.  

Ta metoda je dobra tudi za učenje IKT-ja, saj je odziv računalnika na ekranu viden takoj in takoj pokaže, če je bila 

izvedena funkcija uspešna ali ne.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Ta metoda je zelo primerna za ta projekt, saj ne zahteva nobenega predhodnega znanja, učinek učenja pa je zelo 

velik zaradi takojšnje individualne povratne informacije, ki jo nudi računalnik.  

Metoda je zelo primerna za učenje osnov računalniških operacij in osnov uporabe določenih programov, npr. 

MS WORD-a.  

1.3 Poučevanje odraslih, ki so začetniki pri učenju spletnega trženja 

Ime organizacije, ki je prispevala študijo:Volkshochschulen in Berlin, Germany  

Spletna stran: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Centri  za izobraževanje odraslih so glavni ponudniki izobraževanja v Berlinu. V zvezi centri za izobraževanje 

odraslih pokrivajo pogodbo za celotno mesto. Na ta način zagotavljajo prebivalcem raznoliko izobraževalno 

ponudbo vseživljenjskega učenja. Promovirajo vključenost v družbo in priložnosti za aktivno sodelovanje v 

socialnih procesih in sodelujejo pri njihovem oblikovanju.  

Izobraževanje je surovi material v naši družbi: izobraževanje vseh zagotavlja prihodnost naše demokratične 

države. Izobraževanje temelji na vrednotah, raznolikem kanonu in etiki pri mediaciji, ki ne izloča nikogar in 

sprejema različne potrebe vseh. Centri za izobraževanje odraslih v Berlinu so danes in bodo zagotovo tudi v 

prihodnosti, nepomembnejši nosilci in izvajalci liberalne ideje izobraževanja za vse. Ti principi se odražajo v 

programu, ki se osredotoča na prihodnost in vključuje vse izobraževalne pristope in priložnosti.  

https://www.vhsit.berlin.de/
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Primer dobre prakse: Trženje s pomočjo družbenih medijev za začetnike  

Na tem seminarju udeleženci spoznajo kampanje družbenih omrežij v različnih industrijah.   

Preko 35 milijonov obiskovalce spletnih strani v Nemčiji redno uporablja družbena omrežja, kot so Facebook, 

Twitter in YouTube za prebiranje novice, nakupovanje ali razvoj svojih karier. Za podjetja postaja vedno bolj 

pomembno, da razvijajo strategije za družbena omrežja za svojo ciljno skupino in njihovo vključitev v 

marketinško maso.   

Zahvaljujoč temu tečaju se bodo udeleženci naučili 

uporabljati načrt za interaktivno pripravo tem, dogodkov in 

izdelkov. Katera pravila in legalne pasti bi morali poznati 

preden začnemo uporabljati What rules and legal pitfalls 

should everyone know when engaging in social 

networking? How are attractive topics found and profiles 

written for social networks? And how do you deal with 

critical posts in rating portals? 

Using monitoring tools to analyze the measurable success 

of social media projects, depending on needs, the course 

will train to recognize how online texts are formulated, how to optimize a company profile and how to develop 

concepts. 

Prerequisites: secure PC and Internet basic knowledge. 

Teaching method: Cooperative learning 

Cooperative learning refers to learning arrangements such as partner and group work that require a 

synchronous or asynchronous (via computer), coordinated, co-constructive activity of participants to develop a 

common solution to a problem or a shared understanding of a situation. 

Cooperative learning is especially recommended for adults who already have previous professional knowledge 

and want to enter the job market, because co-operation in learning also means learning about cooperation in 

working. 

Peculiarities of cooperative learning: 

• Everyone is responsible for learning within the group as well as their own. 
• Two levels of responsibility: the responsibility of the entire group to achieve group goals, and secondly, 

the responsibility of each group member to do their share of the work. 
• Both levels of responsibility must be integrated into cooperative teaching. This is achieved by measuring 

and reporting the performance of each member and giving the rewards at the team level. Studies show, 
however, that group affiliation and interpersonal interaction between students only produce higher 
levels of achievement when the positive dependency is clearly structured. 

What can we learn from this example?  

The idea of examining social media for their advertising 

content and their impact on people's choices is innovative 

and important.  

In our project, the method of cooperative learning is one 

of the most effective ways to allow familiarization in adult 

learning with some topics. 
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1.4 Certifikat iz Microsoft Office-a 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Areadne Lifelong Learning Center  

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

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Areadne je akreditiran center za vseživljenjsko učenje v Grčiji  (mat. št. 2101309), ki je specializirana na področju 

profesionalnih in poklicnih programov za osebe, ki niso vključeni v izobraževanje ali zaposleni, strokovnjake ter 

splošno javnost.   

Nudijo spletne in frontalne tečaje angleščine in grščine na različnih stopnjah helenističnega ogrodja kvalifikacij 

(ekvivalenca evropskega ogrodja kvalifikacij). Njihovi tečaji vključujejo jezike, IKT, usposabljanje učiteljev, 

turistične programe, programe poslovne administracije in podobno. Večina njihovih tečajev vključuje prakso ali 

druge variante praktičnih elementov. Obenem tudi oblikujejo ali ocenjujejo tečaje za podjetja in ostale 

organizacije. Njihov center za usposabljanje je v popolnosti dostopen za osebe s posebnimi potrebami.  

Areadne je aktivna na področju frontalnih in spletnih izobraževalnih tečajev grščine in angleščine na različnih 

stopnjah helenističnega ogrodja kvalifikacij.     

Organizacija uporablja različne metode poučevanja, kot so teoretični pristop k učnim uram s priročniki, praktične 

vaje in ostali praktični pristopi. 

Primer dobre prakse: izobraževanje odraslih na področju IKT-ja – certifikat iz Microsoft Office-a 

Areadne promovira skupno učenje in izmenjavo pogledov in znanja s pomočjo dialoga med udeleženci 

usposabljanj ter izvajalci usposabljanj.   

Organizacija izvaja IKT učne ure v obliki predavanj v učilnicah, pri tem pa uporabljajo projektor, učne ure z 

video posnetki, priročnike in praktične vaje na računalnik ali avtomatizirane simulacijske teste. 

Primer te metodologije je certifikat iz računalništva, kjer se odrasli učijo osnovne module programa Microsoft 

Windows. Ta program je zasnovam na avtomatiziranih testih, na predavanjih pa se uporablja projektor in video 

posnetki z učnimi urami. 

Predavanja se izvajajo v računalniških učilnicah na v Areadne centru. Slušatelji so prebivalci Kalamate, ki so 

stari več kot 18 let, potrebujejo certifikat iz IKT-ja za izboljšanje svojega življenjepisa ali ker bi želeli izboljšati 

svoje znanje. 

Na predavanje je običajno 6 slušateljev različnih starosti. Program tečaja je zasnovan tako, da se izpelje v 60 

urah, prične se s samim prižigom računalnika, nalaganjem spletnih strani in ustvarjanjem Microsoft Office 

datotek.   

Prva učna ura se prične s splošnimi dejstvi o računalniku, 

njegovem delovanju in z razlago, kaj Microsoft Office sploh 

je. Nato izvajalec usposabljanja s pomočjo projektorja 

naredi uvod k prvemu delu programa, ki obravnava 

internet ter Microsoft Office Outlook. Nato slušatelji 

pričnejo reševati avtomatizirane teste s pomočjo 

predavatelja ali video posnetki, ki vsebujejo rešitve testov.  

Enaka procedura velja tudi za ostale segmente tečaja, torej 

za Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Access in 

Windows. 

https://www.areadne.eu/
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Na koncu programa udeleženci opravijo test, da pridobijo IKT certifikat. Slušatelji na koncu tečaja ocenijo tudi 

način poučevanja. Pravijo, da je ta metoda učinkovita, saj jim je pomagala, da so se učili hitreje, bolj učinkovito 

ter lažje. 

Veliko udeležencev usposabljanja je bo obisku tečaja dobilo zaposlitev, kjer sedaj uporabljajo to, kar so se naučili 

na tečaju. Nekateri od njih so učitelji, ki sedaj uporabljajo to, kar so se naučili na tečaju, pri svojih učnih urah. 

Zatorej se je metoda, kjer so prisotni učitelj in pa avtomatizirani testi, izkazala za uspešno.  

Metoda poučevanja 

Metoda poučevanja IKT-ja, ki jo uporabljajo na Areadne Lifelong Learning Center je lahko uporabna tudi za 

projekt digital@dutls.eu, saj gre pri obeh za izobraževanje odraslih. Areadne Lifelong Learning Center želi najti 

metode in taktike, ki bi izboljšale digitalno  izobraževanje odraslih. Uporabljajo tradicionalne metode, kot so 

frontalno učenje, v kombinaciji s tehnološkimi metodami, kot so avtomatizirani testi.   

Zaradai tega je za projekt digital@dults.eu pomembno, da se lahko tradicionalne metode uporabljajo v 

kombinaciji s tehnološkimi orodji. 

Razdeli se lahko na dve stopnji: na prvi stopnji lahko imamo vprašanja, s pomočjo katerih bo udeležencem 

predstavljen svet informacijske tehnologije s pomočjo preprostih vprašanj. Na drugi stopnji pa lahko vključimo 

bolj specifična vprašanja o Microsoft Office-u. Ustvarite lahko tudi video posnetke z rešitvami po korakih.  

Ta metoda poučevanja ni primerna le za Microsoft Office program, ampak na splošno za digitalno izobraževanje.   

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Ta primer se nanaša na posebno kategorijo prebivalcev, k 

imajo zelo nizko stopnjo razvitih veščin na področju IKT-ja, 

vsaj kar se tiče Grčije.  

Zato bo zgoraj opisan primer k projektu prinesel znanje, 

kako ravnati z ljudmi z nizko samozavestjo in katere 

strategije za poučevanje odraslih so bile pri njih učinkovite.  

 

 

1.5 Kako uporabljati Facebook? 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Areadne Lifelong Learning Center  

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

Primer dobre prakse: Izobraževanje odraslih v IKT sektorju – Kako uporabljati Facebook? Orodja za uporabo 

družbenih omrežij. 

Družbena omrežja lahko pri izobraževanju odraslih olajša učenje, saj se udeleženci usposabljanj bolje počutijo v 

manj uradnem in prijaznejšem okolju. Istočasno ob tem naraščajo aktivno sodelovanje, pozitiven odnos, kritično 

razmišljanje ter interakcija udeležencev.  

Facebook kot orodje za uporabo družbenih omrežij nudi ustrezno družbeno, organizacijsko in konceptualno 

ogrodje, ki jih udeleženci z lahkoto uporabljajo. Med različnimi družbenimi omrežji so pri Areadne LLC izbrali 

Facebook, saj je to v Grčiji najbolj poznana in najbolj uporabljena stran pri odraslih (še posebej pri tistih, starih 

preko 40).  

mailto:digital@dutls.eu
mailto:digital@dults.eu
https://www.areadne.eu/
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Glavne učne tehnike, ki jih uporabljajo pri programu, so delo v skupinah, vetrenje možganov ter vprašanja – 

odgovori. 

Učne ure potekajo v računalniških učilnicah na centru Areadne. Slušatelji so prebivalci Kalamata, ki so nad 40 in 

se želijo naučiti uporabljati sredstva za komunikacijo, ki jih tako pogosto uporabljajo mlajši. Tečaj vključuje 6 

oseb različni starosti.  

Usposabljanje se izvede v 10 urah, zajema pa 

oblikovanje Facebook računa, iskanje prijateljev ter 

izmenjavo sporočil 

Učna ura se prične s splošno razlago o internetu: kaj je 

internet, kako deluje in kako ga lahko uporabljamo. 

Nato predavatelj s pomočjo projektorja naredi uvodno 

predstavitev prvega dela programa, in sicer 

internetnih storitev.  

Na tej točki poskuša izvajalec usposabljanja z vprašanji 

in vetrenjem možganov ugotoviti, kakšno je znanje 

vsakega slušatelja o internetu in kaj želijo početi na 

internetu. 

Nato so udeleženci razdeljeni v manjše skupine, da predebatirajo zgoraj omenjene teme. Nato izvajalec 

usposabljanja predstavi obogateno predstavitev na temo družbenih omrežij, s poudarkom na Facebook-u.  

Med tečajem si udeleženci s pomočjo mentorja  ustvarijo Facebook račun. Začnejo iskati prijatelje, najprej svoje 

sošolce, kasneje pa dodajajo še ostale. Nato se naučijo brati, pošiljati in odgovarjati na sporočila. 

Ista metoda se uporablja za ostale učne ure o Facebook-u. Cilj je, da znajo udeleženci na koncu tečaja 

komunicirati s pomočjo Facebook-a ter se počutijo sposobne uporabljati to spletno orodje.  

Na koncu programa so udeleženci označil I metodo poučevanja kot učinkovito, saj jim je pomagala pri hitrem n 

lažjem učenju. Uporaba predstavitev, vprašanj ter skupinsko delo jih je ohranjala zainteresirane. 

Povedali so tui, da je celoten proces tečajev dvignil njihovo moralo in jih približal mlajšim generacijam. Veliko 

udeležencev je po koncu tečaja obdržalo svoje Facebook račune in še naprej uporablja znanje s tečajev., zato je 

tudi ta metoda z uporabo mentorja ter skupinskega dela ocenjena kot uspešna. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Metoda za poučevanje IKT-ja, ki jo uporablja Areadne Lifelong Learning Center  se lahko uporablja tudi v projektu 

digital@adutls.eu.  

Areadne Lifelong Learning Center želi najti metode in taktike za izboljšanje digitalnega izobraževanja pri odraslih. 

Metoda učenja v skupinah se je izkazala kot koristno pri poučevanju IKT-ja pri odraslih.    

To pomeni, da se lahko tradicionalne metode uporabljajo v kombinaciji s tehnološkimi orodji, kot na primer 

uporaba metode vprašanje – odgovor ali delo v skupinah med učenjem o IKT orodju bo pomagalo odraslim bolje 

razumeti vrednost orodja in kako ga uporabljati. 

Ta metoda poučevanja ni primerna le za Facebook, ampak na splošno za področje digitalnega izobraževanja. 

Ta primer opisuje pogost primer v Grčiji, kjer so osebe nad 40 let večinoma digitalno nepismene. Zgornji primer 

bo k našemu projektu prispeval z znanjem, kako delati s temi osebami in katere strategije za poučevanje odraslih 

so za njih učinkovite.  

 

mailto:digital@adutls.eu.
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1.6 Elektronsko izobraževanje za odrasle 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Center v Alhaurín de La Torre 

Spletna stran: http://franciscofontalba.blogspot.com/  

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije 

Slušatelji v centru v Alhaurín de La Torre se učijo o različnih konceptih elektronskih naprav, da bi se lahko kasneje 

prijavljali na delovna mesta na tem področju, svoje izkušnje pa delijo na blogu. 

Primer dobre praske: Tečaj o računalniških veščinah 

Center v Alhaurín de La Torre slušatelje poučuje o različnih veščinah pri uporabi računalnika in elektronskih 

osnov. Gre za odrasle, ki so prekinili s svojim šolanjem ali ga niso nikoli končali. Da bis se privadili na računalnik, 

so ustvarili blog, na katerem morajo slušatelji biti aktivni vsak teden, da se privadijo na računalnik, kasneje pa se 

učijo uporabe glavnih programov na računalnikih in specifičnih zadev, kot na primer grafičnega oblikovanja. Prav 

tako se učijo na spletu iskati delo glede na njihovo elektronsko področje, potem ko svoje informacije objavijo na 

blogu in jih delijo z drugimi ljudmi.    

Učni proces pri tej metodi je enakomerno razdeljen med slušatelje in učitelje. Oboji igrajo pomembno vlogo med 

učenjem, kar je popolnoma drugačen pristop kot tisti, kjer je v ospredju učitelj. Učitelj je slušateljem neke vrste 

trener. Pomembno je, da slušateljem razloži nov material in jih spodbudi, da ga razumejo. Učitelj razloži, kako 

se računalnik uporablja, kako odpreti In spreminjati Word-ove in Excel-ove dokumente, kako dostopati do 

internet in podobno. 

Zatem se vse informacije prenesejo v blog, ki je ustvarjen s tem namenom, da se rezultati  delijo z drugimi ljudmi.  

Družbeno omrežje, ki se uporablja, je blog, ki ga ustvari učitelj, njegov namen pa je povezati slušatelje z 

družbenimi omrežjem in deliti vire z ostalimi zainteresiranimi ljudmi.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Če to metodo naredimo bolj preprosto, jo lahko z lahkoto prilagodimo potrebam projekta digital@dutls.eu, saj 

bi bilo priporočljivo slušatelje naučiti, kako ustvariti blog in deliti rezultate učnih ur z ostalimi ljudmi. 

Vsakdo bi v svoji organizaciji lahko storil nekaj podobnega in naučil ljudi iskati zaposlitev na spletu ali uporabljati 

osnovne programe na računalniku. Ravno tako bi lahko učitelji ustvarili blog, kjer bi lahko delili, kaj počnejo.  

 

1.7 Digitalna pismenost za starejše 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Universidad der Salamanca  

Spletna stran: http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view File/7508/7539 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Universidad der Salamanca uporablja tehnologijo, ki pomaga odraslim, ki ne znajo premagovati ovir. Naučijo se 

uporabljati računalnike na različnih področjih in kako najti službo, kjer lahko vse te stvari, ki so se jih naučili, 

uporabljajo. Učijo se na primer uporabljati osnovna orodja, kot so miška, tipkovnica, ekran, tiskalnik ali pa 

virtuoznosti novega okolja, torej o  operacijskih  sistemih, sistemih za shranjevanje v mape in podobno. Učijo se 

o povezavah med vnosom ter izhodom.  

Primer dobre prakse: Digitalno opismenjevanje starejših  

Ta delavnica se osredotoča na izkušnjo slušateljev, ki pa ni nujno v povezavi z računalništvom.  

http://franciscofontalba.blogspot.com/
mailto:digital@dutls.eu
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539
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Vsako srečanje mora vsebovati kratek pregled predhodne učne ure, ki pri slušateljih spodbudi mentalno shemo 

in jih pripravi za učno uro tisti dan, ter globalno obnovo tega, kar se je obravnavalo tisti dan, znanje ter prejšnje 

izkušnje. Pomembno je, da se aktivira spomin pri slušateljih. 

Novo znanje se gradi na stebrih znanja, ki ga poseduje vsak posameznik od tega, kar se je do sedaj naučil v 

življenju. Nato udeleženci poskušajo reaktivirati svoj spomin s pomočjo vprašanj kot so: ´Ali se spomniš, ko?´´ 

Na ta način se nov koncept poveže z že obstoječim, kar spodbuja njegovo razumevanje in pomnjenje. Za primer 

si poglejmo pare elementov, ki se uporabljajo kot prispodobe na delavnici o digitalni pismenosti za odrasle, ki 

olajša aktivacijo, razlago, odnose ter konstrukcijo mentalnih shem med znanjem, ki ga slušatelji že imajo, in 

novim znanjem, ki ga želimo podati.  

Beri / piši: USB ključek: moški / ženska, samo en položaj je pravilen, če pa delamo na silo, uničimo napravo.  

Okence. Ikone za zapri, minimiziraj, maksimiraj, obnovi.  

Fascikel. Podmapa: s preprostim okencem, mapo ali kabinetom za mape, arhivska plastika in folia – ti koncepti 

so običajno bolj jasni kot klasična prispodoba za drevo, čeprav je tudi lahko koristna: deblo, veje, listi. Prispodoba 

za ruske punčke. 

Izreži – prilepi: Piaget bi imel veliko povedati o tem. Otrok določene starosti se ne zaveda pojma izginotja, na 

primer, ko damo rusko punčko eno v drugo.  

To je naš sistem izreži in prilepi. Koncept prenosa je pogosto težko pojasniti. Najboljši primer tega je: realnost 

avtentične delavnice ročnih del, kolaž iz revij in časopisov. Izreži s škarjami, prilepi, itd. Ti elementi bodo služili 

kot osnova za prihodnje koncepte preproste, večkratnega izbora, izbora besedila, oblikovanje slike in podobno.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Poskusimo lahko izvesti podobno delavnico z delovnim 

procesom odraslih iz naših krajev, saj bi bilo to zelo koristno 

zanje, da dobijo več priložnosti. 

Lahko se naučimo iz tega, na kakšen način uporabljajo 

različne metod za učenje in kako zagotovijo, da vsi ostanejo 

na isti stopnji učenja.  

 

1.8 Nove metode na področju učenja s pomočjo IKT-ja pri ponudnikih 

izobraževanja odraslih 

 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Károly Eszterházy University of Eger  

Spletna stran: :https://uni-eszterhazy.hu 

Kratek opis glavnih aktivnosti, ki jih izvaja organizacija 

Károly Eszterházy University of Eger nudi svojim slušateljem raznolike izobraževalne programe na štirih 

kampusih v štirih krajih v regiji. Poleg tradicionalnih področij, kot so umetnost, znanost in humanistične vede, 

kot pedagogika, naravoslovje, kreativna umetnost in humanistika, nudijo tudi dodiplomske programe in 

usposabljanja na področjih, ki pokrivajo nove zahteve stroke, medtem pa omogočajo tudi poti do večjega uspeha 

in zadovoljstva posameznikov. Njihov cilj je zagotoviti vrhunsko znanje, ki bi slušateljem omogočil dosego potreb 

trenutnega trga dela. Raziskovalni centri, ki spadajo pod Eszterházy, izvajajo akademske znanstvene raziskave, 

obenem pa se tudi prilagajajo praktičnim potrebam različnih organizacij in podjetij v regiji.   

https://uni-eszterhazy.hu/
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Primer dobre prakse: Nove metode na področju učenja na osnovi IKT-ja na izobraževalnih centrih za odrasle 

Cilj projekta “Nove metode na področju učenja na osnovi IKT-ja na izobraževalnih centrih za odrasle” je razviti 

iniciative, ki se nanašajo na izobraževanje odraslih, in promovirati inovacijo, izmenjavo izkušenj in znanja med 

različnimi tipi organizacij z izkušnjami na področju IKT učenja. Prvotni cilj je omogočiti sodelujočim organizacijam 

razvijati in krepiti omrežja, povečati kapaciteto delovanja na mednarodnem področju, deliti in se soočati z 

idejami, praksami ter metodami na področju IKT-ja.  

Da bi to dosegli, bodo slušatelji v tem projektu uporabili participativne pristope in metode, ki temeljijo na IKT-ju 

v kombinaciji z modernejšim, bolj dinamičnim in profesionalnim okoljem znotraj organizacije: pripravljeni bodo 

na integracijo primerov dobrih praks in novih metod v dnevne aktivnosti. 

Cilj tega projekta je izboljšati digitalne kompetence, izboljšati razumevanje praks, politik in sistemov v 

izobraževanju, usposabljanjih ali na področju mladih po različnih državah. 

Odprti in inovativni primeri dobrih praks v digitalni dobi – prednost bo dana aktivnostim, ki promovirajo 

inovativne metode in pedagogike, participativne avtonomije, kjer je to ustrezno, ter razvoju učnega materiala 

in orodij ter aktivnosti, ki omogočajo učinkovito uporabo IKT –ja v izobraževanju, usposabljanju in na področju 

mladih. V to so vključene podpora sinergijam z raziskovalnimi in inovativnimi aktivnostmi ter promocija novih 

tehnologij kot gonilna sila izboljšav na področju politik izobraževanja, usposabljanja in mladih. Spodbuja 

povečanje in razvoj kompetenc izobraževalcev, še posebej na področju učinkovitega poučevanja pismenosti, 

znanja računanja in digitalnih veščin pri nižje kvalificiranih odraslih, tudi s pomočjo učinkovite uporabe IKT-ja. 

Vprašanja o projektu: kdo od odraslih ima dostop do 

tega, kar omogoča IKT, doma, v službi in v širšem 

okolju? Za kaj ta populacija odraslih uporablja IKT in 

kako se IKT na splošno umešča v njihovo vsakdanje 

življenje? Kako se odrasli učijo učinkovito uporabljati 

IKT za formalne in neformalne učne aktivnosti? Kaj se 

odrasli naučijo s pomočjo interakcije z IKT okoljem?  Ta 

projekt je bil nagrajen kot primer dobre prakse na 

nacionalnem tekmovanju univerz  na Madžarskem, ki 

naslavlja ICT pri izobraževanju odraslih.  

1.9 Zmanjševanje digitalnega prepada – 

usposabljanje in mentoriranje odraslih s slabšimi veščinami na področju IKT-ja 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Kreateam Association Eger  

Spletna stran: www.kreateam-ngo.org 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Kreateam je izkušena nevladna organizacija iz Madžarske, ki se ukvarja z upravljanjem izobraževanja in 

izobraževanjem odraslih. Izvajajo številne projekte v povezavi z izobraževanjem na daljavo, e-učenjem in 

razvojem kompetenc. Eden njihovi glavnih ciljev je dati priložnost mladim odraslim, da uresničijo svoje poslovne 

ideje in ostale ideje. Glavna funkcija KreaTeam Association je osredotočenost na priložnostih za mlade in odrasle, 

ki niso niti v procesu izobraževanja niti zaposleni, katerim nudijo storitve, ki omogočajo povečanje njihovega 

znanja na področju gradnje družbe, razvoj veščin, soočanje z EU integracijo in podobno. 

Da bi dosegli svoje cilje, organizacija korist razne vire, izvaja usposabljanja, organizira dogodke in projekte, dela 

skupaj z javnostjo ter s socialnimi in ekonomskimi organizacijami. 

http://www.kreateam-ngo.org/
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Primer dobre prakse: Manjšanje digitalnega razkola – usposabljanje in mentoriranje odraslih z nizko stopnjo 

veščin v IT-ju 

Splošni cilj tega usposabljanja, ki se je razvil iz nacionalnega projekta, je izboljšati digitalne kompetence 

prebivalstva, kar je nepogrešljivo za zaposljivost, saj zagotavlja veščo delovno silo za ekonomijo, poveča 

konkurenčnost na področju ekonomije ter povečuje število zaposlenih. Usposabljanje, ki temelji na praksi in 

preprostem učenju, omogoča nižje izobraženim osebam, da uporabijo priložnosti, ki jih nudi svetovno omrežje. 

Usposabljanje nudi močno bazo uporabnikov, na koncu usposabljanja pa je obvezen zaključni test. Znanje, 

pridobljeno na usposabljanju, omogoča vzdrževati stik, administracijo in znanje na računalniku, tabličnem 

računalniku ali pametnem telefonu, kar izboljša kakovost življenja in poveča možnosti za zaposlitev.  . 

Metode poučevanja: 

• Osredotočenost na problem (izbirajo se aplikacijska orodja za postopno naraščajoče naloge ali se razširijo 

uporabljani koncepti in funkcije za zahtevano orodje),  

• Osredotočenost na aplikacijo (učijo se veščine, potrebne za oblikovanje določenega tipa dokumenta glede 

na strukturo in širitev), 

• Osredotočenost na meni (uči se aplikacijskega znanja s pomočjo aplikacije, oz. s pomočjo izbire na meniju 

aplikacije), 

• Osredotočenost na funkcijo ( definirajo se splošne funkcije aplikacijskega Sistema, kot so nastavitve, 

popravki, tiskanje, oblikovanje in podobno za procesorje besed, nato se z njimi povežejo konkretni segmenti 

znanja), 

• Osredotočenost na koncept (definirajo se koncepti, ki jih uporablja aplikacijski sistem, kot na primer celica, 

vrstica, stolpec, list in podobno, nato se razpravlja o funkcijah, ki so z njimi povezani),  

• Osredotočenost na abstraktna orodja (definirajo se številčno naraščajoče serije abstraktnih orodij, kot na 

primer tradicionalni mehanični pisalni stroj, elektronski pisalni stroj s funkcijo za popravke, elektronski 

pisalni stroj s funkcijo za formiranje vrstic za procesorje besed nato pa se razpravlja o potrebnem znanju na 

vsaki stopnji).   

• Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Glavni rezultat tega projekta je bilo dejstvo, da se 

poučevanje IKT-ja ne more ponašati z dolgo zgodovino. V 

večini primerov poučevanje ni jasno formirano ali je 

formirano zelo instinktivno, kar je rezultat tega, da učitelji 

ne uporabljalo samo ene metode, ampak mešanico metod, 

kjer je ena bolj dominantna od ostalih. Ta “negotovost” pri 

uporabi metod zagotavlja, da obstajajo učitelji, ki so 

popolnoma zmožni uspešnega poučevanja, četudi 

uporabljajo metodo, ki je spodaj označena kot slaba. To 

negativno oceno lahko razložimo z dejstvom, da te metode 

ne zagotovijo  “avtomatično” dobrega poučevanja, ravno nasprotno, možno je, da bo prišlo do zelo slabega 

poučevanja, če bo učitelj odvisen od teh metod. 

Uporaba metodološkega ogrodja tega projekta bo uporabna za implementacijo našega projekta.  
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1.10 Poučevanje in učenje s pomočjo IKT-ja na področju izobraževanja odraslih 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Miskolci University 

Spletna stran: www.uni-miskolc.hu 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Miskolc univerza je eden od glavnih ponudnikov terciarnega izobraževanja v severnem delu Madžarske. Vizija 

univerze je nuditi največji možni dostop do učenja skozi mednarodno odličnost v poučevanju in raziskavah v 

duhu enakosti, tolerance in vzajemnega spoštovanja, s čimer se spodbuja razvoj na področju izobraževanja, 

ekonomije, družbe ter kulture v severnem delu Madžarske in po vsem svetu. Ta vizija razodeva potrebo univerze 

po naslavljanju izzivov v povezavi z izobraževanjem odraslih ter integracijo in uporabo IKT-ja za promocijo in 

podporo uporabe računalnikov pri poučevanju in učenju. 

Primer dobre prakse: Inštitut za vseživljenjsko učenje  

Unievrza Miskolci nudi svojim slušateljem kombinacijo intelektualnih, kulturnih, družbenih in rekreacijskih 

priložnosti, ki temeljijo na IKT-ju. Njihov širok program vključuje konstantni odziv na potrebe širšega področja 

severnega dela madžarske s pomočjo tečajev za odrasle. 

Univerza Miskolci v največji meri skrbi za izobraževanje odraslih s pomočjo Inštituta za vseživljenjsko učenje. 

Obstoječi program vključuje naslednje: tečaje za zunanje slušatelje, certifikate in diplome, dodiplomske tečaje, 

podiplomske tečaje, dostopne tečaje, mestne nagrade starejšim.   

Tečaji za zunanje slušatelje so odprti za vse odrasle in za vpis vanje ni posebnih zahtev. Nekateri tečaji imajo 

različne nivoje in za nekatere si lahko slušatelji pridobijo kreditne točke za pridobitev certifikata. Vsi tečaji za 

pridobitev certifikatov so na voljo za določen čas. Zahteva za vpis v le-te se spreminjajo glede na stopnjo tečaja 

in so v prvi vrsti namenjeni odraslim slušateljem. Običajno se upoštevajo predhodne izkušnje ter formalne 

kvalifikacije. Trajanje tečaja je običajno od ene do dveh let. 

Tečaji v sklopu dodiplomskega študija so na voljo kot modularni programi za določen čas. Ti tečaji pokrivajo 

naslednja področja: menedžment in študij podjetništva, okoljevarstvene znanosti, humanistične vede ter 

kombinirane študije.  

V osnovi so oblikovani glede na potrebe odraslih, ki nimajo priložnosti za redni študij. Tečaji na podiplomskem 

študijo pa pokrivajo naslednja področja: menedžment organizacije, vseživljenjsko učenje, študij migracije Ircev, 

učenje na osnovi dela, poučevanje angleščine, učenje na osnovi računalništva ter komunikacija v znanosti.  

Večina teh tečajev je na voljo na lokacijah kampusa univerze in na lokacijah partnerske organizacije Colleges of 

Further Education. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Eden od glavnih rezultatov oblikovanja tega programa za usposabljanje odraslih je to, da so strokovnjaki na 

univerzi spoznali najpomembneje izzive na področju učenja, ki temelji na IKT-ju: strah pred tehnologijo, 

pomanjkanje finančnega znanja pri uporabi e-učenja, prenizka stopnja zavedanja o tem, kakšne priložnosti 

ponuja učenje, ki temelji na IKT-ju, pomanjkanje razumljivih in kvalitetnih zbirk spletnih virov, ki bi nudili 

podporo pri poučevanje, učenju ter raziskavi, omejen dostop glavne mreže informacij in njenih storitev pri 

slušateljih. 

Varnost: oblikovanje in vzdrževanje varnega poučevanja in učnega okolja ter internet z avtorizacijskim dostopom 

do zahtevanih virov, omogočanje zaupnih transakcij na ustrezen in varen način.  

http://www.uni-miskolc.hu/
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Razumljiva zbirka svetovalnih storitev, s pomočjo katerih bi 

lahko organizacije lažje odkrivale in izkoriščale internet na 

varen, legalen in učinkovit način, skupaj z ostalimi IT 

aplikacijami za učenje, poučevanje, raziskavo in e-posle. 

Sodelovanje: potreba po spodbujanju sprejetja globalne 

narave IKT-ja in z njo povezanih aplikacij za spodbujanje 

sodelovanja za učinkovito mednarodno konkurenčnost. 

V tem projektu se raziskujejo prednosti, slabosti, priložnosti 

in grožnje poučevanja in učenja na področju izobraževanja 

odraslih, ki temelji na IKT-ju. Ti rezultati bodo imeli veliko vrednost zaradi mednarodnega sodelovanja.  

 

1.11 AktivnostiMondo Digitale 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Spletna stran: www.mondodigitale.org/it 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije:  

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD) – Digital World Foundation 

World Foundation deluje kot družba z inkluzivnim znanjem, ki združuje inovacijo, izobraževanje, inkluzijo in 

temeljne vrednote. Misija DWF-ja je promovirati deljenje znanja, družbene inovacije in družbene vključenosti, s 

poudarkom na kategorijah, katerim grozi izključenost (starejši, priseljenci, mladi brezposelni, itd). Izobraževalna 

ponudba organizacije zajema vse od digitalnih laboratorijev za pismenost na področju družbenih medijev, 

uporaba interneta za podjetništvo, načine učenja o potencialih digitalnih storitev pri širjenju posla in podobno:  

• Usposabljanja z uporabo tehnoloških pripomočkov, pripovedovanja zgodb na družbenih medijih in 
usposabljanje s poudarkom na inovaciji, trženju s pomočjo družbenih medijev in prisotnost na spletu, 
vse z uporabo Facebook-a ter Free Formers. 

• Posebni sestanki s pomočjo "She Means Business", globalni Facebook program, ki je bil ustvarjen v Italiji 
s sodelovanjem Fondazione Mondo Digitale, da bi podprl izkušnje žensk v podjetništvu. 

• Delavnice, kjer mladi, strokovnjaki ter podjetja delijo svoje kompetence in izkušnje s pomočjo 
interaktivnih pogovorov, navdihujočih pričevanj in praktični delavnic, s pomočjo katerih odražajo svoje 
veščine, ki jih zahteva trg dela, s pomočjo usposabljanj na digitalnih in družbenih omrežjih.  

• Mesečni sestanki, kjer se predstavljajo zgodbe o uspehih, debate na temo digitalnih veščin in mreženja.  
• Poletne akademije/kampi, ki so odprti za prebivalstvo, z namenom odkrivanja novih področij tehnologije 

in novih sektorjev ter profesionalnih profilov: od digitalnega pripovedovanja zgodb do pisanja blogov na 
družbenih omrežjih. 

Organizacija je pričela z aktivnostmi na različnih področjih družbene in digitalne vključenosti s projekti na 

različnih stopnjah razvoja: nekatere so v načrtovalni fazi, pri drugih se izvajajo pilotne aktivnosti, mnoge so v 

postopku napredovanja, se začenjajo ali so še v nastajanju. Aktivnosti so predvsem namenjene starejšim 

uporabnikom in poudarjajo aktivno staranje ter medgeneracijsko solidarnost.  

Primer dobre prakse: Stari starši na internetu 

Aktivnosti organizacije Mondo Digitale so oblikovane in vpeljane kot instrumenti socialne inovacije, ki oblikujejo 

"hibridna zavezništva" na lokalni, nacionalni in mednarodni stopnji, njihov cilj pa je ustvariti virtualne sklope 

prednosti za celotno skupnost. 

http://www.mondodigitale.org/it
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Organizacija promovira sodelovanje ljudi povsod in z različnimi metodami (kooperativno učenje, družbeno 

učenje, učenje s poskušanjem in podobno), dialogom ter primerjavo med različnimi generacijami in kulturami. 

Predlogi za IKT izobraževanje so oblikovani s pomočjo osnovnih in nadaljevalnih računalniških tečajev, 

internetnih kotičkov v centrih za starejše, priročnikov, video učnih ur, seminarjev ter blogov.  

Za izobraževanje IKT-ja odraslim 

FMD uporablja predavanja v 

učilnicah. 

Priemr takšne metodologije je 

nacionalni projekt "Stari starši na 

internetu", ki pomaga starejšim pri 

spoznavanju sodobnih tehnoloških 

orodij.  Model je zasnovan na osnovi 

sodelovalne in personalizirane 

metodologije poučevanja,. Z drugimi 

besedami, didaktične aktivnosti 

mladega mentorja lahko omogočijo, 

da je usposabljanje personalizirano in 

na ta način prilagojeno posameznim 

potrebam odraslega učečega se.   

Učne ure potekajo v računalniških učilnicah na šoli vseh stopenj. Udeleženci so prebivalci, stari nad 60, ki bi 

dejansko lahko bili stari starši učencev, ali tisti, ki so vključeni v centre za starejše ali druge organizacije. Na vsaki 

šoli, ki se priključi iniciativi, se oblikuje 20/25 učilnice za starejše. Učitelji so učenci, ki jih koordinira učitelj, ki je 

strokovnjak na področju informacijske tehnologije in telematike. Didaktično razmerje je eden tutor na dva 

starejša.  

Program tečaja je oblikovan tako, da se v 15 srečanjih udeleženci naučijo ABC osnov računalništva, od prižiga 

računalnika do brskanja po internet, ter od uporabe elektronske pošte do uporabe družbenih omrežij. 

Predstavitev vseh zunanjih naprav, ki se lahko priključijo na računalnik (kamera, skener in podobno), je odlična 

priložnost, da se starejši seznanijo z novimi komunikacijskimi tehnologijami (mobilno telefonijo, digitalnimi 

televizorji, iPodi, IPTVI-ji in podobno). Vsaka izvedba je obogatena z multimedijsko vsebino, ki jo tutorji in stari 

starši oblikujejo skupaj, da vadijo na računalniku, od oblikovanja spletnega slovarja za stare igre do digitalnega 

albuma s starimi slikami.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Strategija, ki jo uporablja organizacija Digital World Foundation, je uporabna tudi v sklopu projekta  

digital@dults.eu. Kot prvo, cilji so skupni: promovirati in diseminirati primere dobrih praks na evropskem nivoju 

s pomočjo usposabljanj izvajalcev usposabljanj, ki lahko učijo digitalne veščine neprivilegiranim odraslim. 

Organizacija Digital World Foundation se je razširila v številne države s pomočjo projektov, ki so bili uporabljeni 

v drugih družbenih in ekonomskih kontekstih.  

DWF pri svojih aktivnosti uporablja različne strategije, tradicionalne, kot so frontalne učne ure v računalniških 

laboratorijih ali z uporabo tiskanih pribočnikov. Udeležencem tečajev so na voljo tudi videoposnetki z učnimi 

urami ter spletne učne ure, katere lahko spremljajo na daljavo.   

Zato bi tudi b sklopu projekta digital@dults.eu uporabljali tradicionalna komunikacijska orodja v kombinaciji z 

novimi. Na primer, lahko se razvije digitalni priročnik, ki bi ga lahko organizacije ali izobraževalci delili z 

udeleženci tečajev. Priročnik se lahko razdeli na osnovno raven in na nadaljevalno, da bi ustrezal različnim 

mailto:digital@dults.eu
mailto:digital@dults.eu
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potrebam slušateljev, in je lahko združen s CD-jem ali praktičnim videoposnetkom z učno uro, Na ta način bi 

lahko slušatelji vedno dostopali do lahko razumljivih navodil.   

Po zgledu DWF-jevega programa "She Means Business" bi se lahko po celem svetu izvajali veliki digitalni poslovni 

dogodki, prilagojeni potrebam uporabnikov. Na primer, lahko bi se organizirali pogovori z digitalnimi podjetniki, 

ki so začeli s svojo kariero, gospodinjami, ki znajo uporabljati družbena omrežja ali starejšimi ljudmi, ki so postali 

strokovnjaki v pisanju blogov. Ti veliki dogodki bi omogočil večjo vidljivost projekta  digital@dults.eu, obenem 

pa pripomogli k osebni in profesionalni rasti udeležencev.  

 

1.12 IT tečaji poimenovani "Nonno clic" 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Auser Trani  

Spletna stran: www.ausertrani.it 

Kratek opis glavnih dejavnosti organizacije  

Auser je prostovoljna in socialna organizacija, prisotna na področju celotne Italije s preko 300 podružnicami. 

Vključeni so v promocijo aktivnega staranja starejših, spodbujanja prostovoljstva, aktivnosti na področju socialne 

promocije, izobraževanje odraslih, mednarodno solidarnost, s poudarkom na starejših in medgeneracijskih 

odnosih. Daje podporo ljudem in izboljšuje njihovo kvaliteto življenja. Auser Trani spoštuje misijo in cilje 

nacionalne organizacije. Auser in se deli na tri sekcije Auser Volunteering (Auser prostovoljstvo), Auser 

Youngsters (Auser mladi) in Pink Auser. 

Primer dobre prakse: IKT tečaj  "Nonno clic" 

Auser Trani vsako leto organizira osnovne in nadaljevalne IT tečaje, ki so jih poimenovali  "Nonno clic". Ti tečaji 

s pomočjo generacijskega mostu zmanjšujejo problem digitalne nepismenosti, ki je pogosta pri starejših. 

Tečaji se pričnejo s preprostimi aktivnostmi, kot sta prižig in izklop računalnika, nato pa se aktivnosti stopnjujejo 

po korakih. Na koncu vsakega tečaja lahko udeleženci samostojno uporabljajo računalnik in obvladajo postopke 

z besedili (uporaba Word-a), interaktivne vsebine (uporaba Power Point-a) ter družbene kanale, še posebej 

Facebook, Instagram ali Skype. Za usposabljanje udeležencev Auser vključi priznane strokovnjake na tem 

področju, kot so direktorji podjetij na področju družbenih omrežij in podobno. 

Da bi dosegli večjo strokovnosti, je organizacija Auser razvila poglobljene tečaje, kot so: 

• ´Pretočni´ tečaj za dedke, ki omogoča starejšim harmonično uporabo različnih spletnih orodij 

• Tečaj za dedke ´vplivneže´, ki starejšim omogoča poglobljeno uporabo Instagrama, s pomočjo česar starejši 

postanejo promotorji organizacije   

• Tečaj za dedke ´blogerje´, na katerem starejše usposabljajo za pisanje člankov o različnih temah, ki so nato 

objavljeni na spletni strani  

Oblikovanih je bilo mnogo iniciativ z namenom izobraževanja odraslih in starejših na področju uporabe 

družbenih omrežij. Poleg zgoraj opisanih tečajev je organizacija organizirala številne seminarje in debat o 

uporabi družbenih omrežij in njihovih učinkih v vsakdanjem življenju. Na sestanki poimenovanem: "Ljubezen v 

času družbenih medijev" so na primer govorili o tem, kako se je spremenila dinamika odnosov zaradi razvoja 

družbenih omrežij.   

Drug primer teh zanimivih sestankov je bil sestanek poimenovan “#iperconnected (op. pr. spletna povezanost 

med vrstnik)”, ki je naslavljal problematiko spletnega nasilja in spletnega seksizma, ki se lahko skriva za 

mailto:digital@dults.eu
http://www.ausertrani.it/
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družbenim omrežjem. Da bi omogočili večji pretok znanja, so izvajali tudi osebno svetovanje na temo uporabe 

družbenih omrežij. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Aktivnosti, ki jih je izvajala organizacija Auser Trani, so imele pozitiven učinek na vse udeležence v projektu. 

Vsako leto je opaziti veliko slušateljev povratnikov, ki se veselijo udeležbe na nadaljevalnih tečajih. Gre za 

zmagovalni model, ki ga lahko uporabljajo tudi druge organizacije in družbene iniciative. Auser je na voljo za 

brezplačno pomoč in asistenco. Verjamemo, da se lahko podobna strategija uporabi tudi pri projektu 

digital@dults.eu. 

Brez zanemarjanja tradicionalnih instrumentov se lahko ustvari mešanica med tradicionalnimi in inovativnimi  

orodji za sporazumevanje. Lahko se na primer oblikuje digitalna e-knjiga in družbeno omrežje, ki bi bila na voljo 

za udeležence tečajev, še posebej tistim starejšim. Iz celotne e-knjige se lahko razvijeta dve stopnji: osnovna 

in nadaljevalna, da bi bili v skladu z različnimi potrebami starejših učečih se. Na ta način bi imeli udeleženci 

vedno na voljo lahko razumljive smernice s svetovanjem izven omrežja.  

S pomočjo tega projekta lahko poudarimo, da vsakdo lahko doseže napredek v digitalnem svetu, ne glede na 

njihovo začetno znanje. Dovolj je v to verjeti in bolj poglobljeno raziskovati teme zahvaljujoč oseb z več 

izkušnjami in kompetencami. Digital@adults.eu projekt bi lahko po vzoru projekta organizacije Auser Trani 

spodbujati starejše k vključitvi in premagovanju ovir na področju digitalne pismenosti. Iz praktičnega vidika bi 

se lahko organizirali seminarji s svetovno priznanimi strokovnjaki v tem sektorju, pa tudi z običajnimi ljudmi, ki 

so začeli od samega začetka in sedaj znajo zelo dobro uporabljati računalnike in internet ter so dosegli manjše 

uspehe. 

 

1.13 Usposabljanja za uporabo tabličnih računalnikov za starejše 

 Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Senior Italy 

Onlus Foundation  

Spletna stran: www.fondazionesenioritalia.it 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije 

Organizacija Italian Senior Onlus Foundation je nastala 

na podlagi ideje organizacije FederAnziani Senior Italia. 

Senior Italy FederAnziani je organizacija, ki ščiti pravice 

in kvaliteto življenja starejših, s ciljem poudarjanja 

njihove vloge v družbi. S pomočjo financiranja in 

realizacije raziskav, študij, konferenc in sponzorstev informativnih delavnic se Senior Italia FederAnziani 

osredotoča na prioritetne izzive sveta tretjega življenjskega obdobja. S pomočjo 3,5 milijona članov po celotni 

Italiji promovira iniciative, ki spodbujajo nov življenjsko slog, ki vodi starejše k ohranjanju zdravja.  

Primer dobre prakse: Tečaj Naučimo starejše uporabljati tablične računalnike  

Tečaji omogočajo starejšim, da se v kratkem času seznanijo s tehnološko opremo, pa četudi so čisti začetniki v 

tem. Ta oblika tečaja je osnovana iz različnih razlogov, kot je na primer ta, da so tablični računalniki zelo podobni 

pametnim telefonom, ki jih sedaj skoraj vsi nosimo v žepih, obenem pa je uporaba tabličnih računalnikov precej 

bolj preprosta kot uporaba računalnikov. Tečaj je razdeljen na različna srečanja. 

Enako kot pri vsakem računalniškem tečaju, ki je namenjen starejšim, je tudi pri tem eden ključnih ciljev, da 

udeleženci pridobijo znanje o uporabi družbenih omrežij. Pri zaključnih urah lahko udeleženci uporabljajo 

mailto:digital@dults.eu
mailto:Digital@adults.eu
http://www.fondazionesenioritalia.it/
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družbene medije, večinoma Facebook in Instagram,, ter si ustvarijo svoje družbene profile, če jih prej še niso 

imeli. Družbena omrežja uporabljajo tudi kot iniciative. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Tečaji so v prvi vrsti namenjeni starejšim, vendar se lahko vključijo tudi ostali. 

Verjamemo, da se podobna strategija lahko uporablja tudi v sklopu projekta digital@dults.eu, v kombinaciji s 

tradicionalnimi metodami. Ustvarite lahko preprost priročnik o uporabi tabličnega računalnika in to iniciativo 

združite s tedenskimi srečanji, kjer prostovoljci nudijo pomoč starejšim.   

Ta primer nam pove, da tablične računalnike, kot drugi ostala digitalna orodja, lahko uporablja kdorkoli, tudi 

starejši, tudi tisti brez predznanja. Uporaba tabličnih računalnikov in ostalih naprav z internetno povezavo nam 

omogoča, da z lahkoto dosežemo in komuniciramo z ljudmi po vsem svetu. 

 

1.14 Usposabljanje za digitalne veščine za udeležence izobraževanja odraslih 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Kompetanse Norge 

Spletna stran: https://www.kompetansenorge.no  

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Vizija organizacije Skills Norway (Kompetanse Norge) je vseživljensjko učenje za inkluzivno ekonomijo in družbo. 

S svojim delom zagotavljajo, da odrasli, ne glede na to, če delajo ali ne, imajo dostop do usposabljanj za 

pridobitev veščin, ki jih potrebujejo. Združujejo znanje in dajejo priporočila vladnim oblastem in ostalim, da na 

ta način prispevajo k razvoju politike o veščinah. 

Glavni cilj organizacije je izboljšati kvaliteto poučevanja in zagotoviti, da posamezniki dobijo izobraževanje, 

prilagojeno njihovim potrebam, tako da lahko vsaka odrasla oseba pridobi osnovne kompetence, s pomočjo 

katerih se lahko sooča z vedno večjimi zahtevami na trgu dela in v vsakdanjem življenju.  

Primer dobre prakse: Usposabljanje za digitalne veščine za udeležence izobraževanja odraslih 

Na Norveškem so rezultati v znanju matematike in pismenosti pri osebah, starimi med 16 in 65 let, precej nad 

povprečjem držav OECD-ja (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki so sodelovale v anketi o 

veščinah odraslih (PIAAC: Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih). Le 6,9% odraslih (16 – 65 

let) je poročalo, da nimajo nikakršnih predhodnih izkušenj z računalniki ali da jim primanjkuje osnovnih 

računalniških veščin.  

Čeprav je imela Norveška dober rezultat pri PIAAC anketi o veščinah odraslih v primerjavi z ostalimi državami, je 

še vedno veliko odraslih, ki potrebujejo pomoč pri razvoju osnovnih veščin. Statistike kažejo, da je približno 400 

000 odraslih v rizični skupini, saj število ljudi z nizkimi osnovnimi veščinami narašča s starostjo. Priseljenci, še 

posebej tisti iz ne - Zahodnih držav, imajo nizek rezultat zaradi nizke stopnje izobrazbe, visoke stopnje 

brezposelnosti ali nizke stopnje socialne podpore.  

Programi usposabljanj na področju digitalnih veščin za slušatelje v izobraževanju odraslih učijo uporabe 

digitalnih orodij, medijev ter virov na učinkovit in odgovoren način, da bi z njihovo pomočjo reševali preprosta 

opravila, poiskali in predelali informacije, oblikovale digitalne izdelke ter komunikacijsko vsebino.  

Posedovati digitalne veščine na stopnjah 1–2 pomeni, da oseba zna piskati digitalne informacije, ko je to 

potrebno, in da oseba zna biti previdna pri uporabi internet.   

https://www.kompetansenorge.no/
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Posedovati digitalne veščine na stopnji 3 pomeni, da oseba zna aktivno ravnati z digitalnimi informacijam I in 

uporabljati te informacije v novih okoljih in situacijah. Oseba pozna in uporablja digitalna orodja ter storitve. 

Posedovati digitalne veščine na stopnji 4 pomeni, da je oseba razmišljujoč uporabnik zahtevnih digitalnih orodij 

in storitev. Oblikovanje osebnih informacij, ki temeljijo na IKT-ju, je prilagojeno situaciji in oblikovano na podlagi 

predhodnih izkušenj.  

Kaj  se lahko naučimo iz tega primera? 

Cilji za dosego osnovnih veščin opisujejo razvoj osnovnih 

veščin v treh stopnjah: stopnji 1-2, stopnja 3 in stopnja 4. 

Stopnje označujejo prve štiri od skupno petih stopenj 

ogrodja osnovnih veščin. Individualne veščine so 

razdeljene na različna področja. Odrasli imajo pogosto 

različne veščine in nekateri so pri določenih veščinah 

močnejši kot drugi. 

Zaradi tega bodo udeleženci morda potrebovali 

usposabljanja na različnih stopnjah na različnih področjih. 

Najpomembneje je, da lahko vsak posameznik dela na ciljnih kompetencah, ki so v povezavi z izzivi, ki se tičejo 

njega ali nje. Na podlagi svojih izkušenj na področju kompetenc je Vox (Norveška agencija za vseživljenjsko 

učenje) oblikovala primere, kako lahko odrasli uporabljajo veščine v praksi. Primeri so izpeljani iz različnih 

področij in situacij v vsakdanjem življenju. Njihov namen je dati ideje in navdihe učiteljem, potrebno pa je najti 

tudi lokalne primere, ki so pomembne za posameznike. 

Metoda poučevanja: praktično naravnano usposabljanje  

Praktično naravnano usposabljanje je usposabljanje, ki je povezano z dejanskim svetom posameznika v služni in 

vsakdanjem življenju. Zasnovano je na izzivih, ki jih posamezniku označijo za pomembne, in se osredotoča na 

strategije, ki so uporabne v vsakdanjem življenju vseh. Praktično naravnano usposabljanje ima lahko zelo 

motivacijski učinek, saj gre za konkretno usposabljanje, ki je praktično naravnano, zaradi česar je vsebina 

usposabljanja lažje razumljiva in lažja za uporabo.  

Praktično naravnano usposabljanje je zasnovano na avtentičnem material, izzivih in primerih iz vsakdanjega 

življenja udeležencev, uporablja pa se na načine, ki veljajo v resničnem življenju. Prav tako je pomembno, da 

imajo udeleženci občutek, da so izzivi, s katerimi se soočajo, pomembni. Študije prikazujejo, da to povečuje 

verjetnost, da udeleženci uporabljajo in vzdržujejo veščine tudi po zaključku usposabljanja. (Jacobson, 2003). 

Da pa bi udeleženci svoje veščine uporabljali tudi izven samega usposabljanja, morajo verjeti, da je to mogoče. 

Wahlgren and Aarkrog (2012) trdita, da ni nujno, da odrasli prenesejo to, kar so se naučili na usposabljanju, v 

prakso na drugih področja. Niti ni vedno dovolj, da učitelji govorijo z udeleženci o prenosljivosti tega, kar so se 

naučili. Večina udeležencev potrebuje specifične primere prenosa veščin, vaje za razmišljanje o možnosti 

prenosljivosti in možnost testiranja svojih veščin v različnih praktičnih situacijah.  

Primerno bi bilo oblikovati tečaje, ki so povezani z omejenim tematskim področjem in kjer imajo udeleženci 

podobne interese in cilje. Uporaba vsakodnevnih digitalnih veščin, na primer pri izpolnjevanje dokumentacije, 

ki jih izdajajo javne ustanove, in podobno, so lahko osnova za usposabljanje. Usposabljanje na področju 

digitalnih veščin lahko pomaga pri vstopu na trg dela. Usposabljanje lahko temelji na poklicih, katera si 

udeleženci želijo ali bi si želeli k njim vrniti. 

Če udeleženci delajo ali združujejo usposabljanje z delovnim mestom, se lahko marsikaj naredi, da se njihov čas 

na delovnem mestu čim bolj izkoristi za učenje in utrjevanje veščin. Pomembno je, da sta delovno mesto in 
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nadzornik na delovnem mestu vključena in odgovorna za vključevanje učenja v delovne ure in da se udeležence 

spodbuja na ustrezni stopnji.  

Če je podjetje vključeno v proces, bo to pripomoglo k zagotovitvi, da bodo pri delovnem času digitalne 

kompetence prioriteta in da bodo na voljo potrebni viri za to. Odnos nadzornih in sodelavcev do usposabljanja 

lahko vplivajo na motivacijo in udeležbo udeleženca. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef40 22c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals. pdf 

Interaktivni priročnik: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbo ok_uk.htm 

 

1.15 Izboljšanje IKT veščin 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Spletna stran: http://www.lu-velenje.si/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti  organizacije  

Andragoški zavod Ljudska univerza nudi modern in kvalitetno znanje za osebni in profesionalni razvoj s 

kvalitetnimi izobraževalnimi programi, kot so osnovna šola za odrasle, poklicno izobraževanje, usposabljanja v 

skladu s potrebami trga dela, učenje jezikov in IKT-ja ter podobno. V svojem središču za samostojno učenje 

nudijo brezplačno učno pomoč.  

Primer dobre prakse: tečaji za izboljšanje IKT veščin  

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje nudi številne IKT tečaje, na katerih udeleženci izboljšujejo svoje IKT 

veščine. Tečaji so naslednji: osnovni IKT tečaj, kjer prevladuje individualni pristop in kjer se udeleženci učijo o 

okolju Windows, osnovah Worda, internet in elektronske pošte. Nudijo tudi tečaj za Microsoft Word in Microsoft 

Excel, kjer pa je potrebno predhodno znanje.   

Izbirate lahko tudi med 12-urnim tečajem o Microsoft Power Point-u ter 8-urnim tečajem, ki zajema področja 

elektronske pošte, internet, Skype-a, Facebook-a ter ostalih družbenih omrežij. Udeleženci lahko obiskujejo tudi 

tečaj Digitalna fotografija za začetnike, 8-urno praktično delavnico, na kateri se udeleženci naučijo, kako 

uporabljati digitalne fotoaparate, kako naložiti slike na računalnik in kako uporabljati računalniške programe za 

obdelovanje fotografij. Nudijo tudi delavnico Obdelovanje dokumentov in diplom. Ko zaključijo posamezni tečaj, 

udeleženci prejmejo certifikat. 

Metode poučevanja: 

Metode pri spoznavanju IKT-ja: predavanja, interpretacija, demonstracija, vizualizacija, ponavljanje, 

komunikacija, sodelovanje, študijski primeri, motivacija, evalvacija, svetovanje. 

Metode za socialne metode za trg dela: demonstracija, vizualizacija, ponavljanje, komunikacija, evalvacija. 

Kaj  se lahko naučimo iz tega primera?  

Spletna stran organizacije nudi povezavo do brezplačnega spletnega materiala, kjer lahko udeleženci najdejo 

različne videoposnetke o uporabi računalnika. 

Tečaji so zelo praktično naravnani, kar je velika prednost pri izobraževanju odraslih. 

 

 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.lu-velenje.si/
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1.16 Iskanje kulturnega dogodka 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer:  Ljudska Univerza Rogaška Slatina  

Spletna stran: http://www.lu-rogaska.si/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Ljudska Univerza Rogaška Slatina je neprofitna organizacija za izobraževanje in usposabljanje odraslih na lokalni 

ravni in širše z več kot 60-letno tradicijo. Nudijo 12 formalnih izobraževalnih programov na področju 

srednješolskega in poklicnega izobraževanja (na področju gastronomije, kuharstva, prodaje, ekonomije, 

predšolske vzgoje, turizma in podobno).  

Organizacija nudi številne izobraževalne programe v skladu s potrebami in željami prebivalstva po nadaljnjem 

usposabljanju in izobraževanju. V sklopu neformalnih programov nudijo različne seminarje, tečaje, predavanja, 

literarne večere in podobno. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina nudi tudi različne oblike usposabljanj, kot so programi za osebnostno rast, 

računalniški tečaji za brezposelne in starejše, jezikovne tečaje ter tečaje računovodstva. Organizirajo tudi 

usposabljanja za skupine nižje izobraženih oseb, kot so priseljenci, brezposelni in tujci. 

Ljudska Univerza Rogaška Slatina ima tudi zelo aktivno Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer nudijo številne 

aktivnosti za vseživljenjsko učenje osebam nad 55 (jezikovne in računalniške tečaje, študijske krožke, aktivnosti 

za zdrav življenjski slog in podobno).   

Primer dobre prakse: Učenje odraslih, kako na spletu poiskati informacije  

Glavna ideja te aktivnosti je bila naučiti odrasle, kako na internet iskati novice in kako uporabljati orodja za 

iskanje več načinov iskanja informacij. Udeleženci so iskali podatke o kulturnih dogodkih v svojem mesti (ali 

drugod): Naučili so se definirati ključne besede, ki prinesejo boljše iskalne rezultate, ter katere označbe morajo 

uporabljati in kdaj. Istočasno so spoznavali različne brskalnike in popularne iskalnike ter razlike med njimi. Za 

boljše razumevanje internetnega naslova so udeleženci spoznali osnovni format internetnega naslova. Nato so 

spoznali različne načine iskanja kulturnih dogodkov: s pomočjo seznamov kulturnih dogodkov, z obiskovanjem, 

spletnih strani kulturnih organizacij. Njihov cilj je bil najti kulturne dogodke, ki so jih zanimali, in obenem vaditi 

iskanje. Na koncu so ostalim predstavili, kako so nadaljevali, da so dosegli željen rezultat.    

Učni rezultati so bili naslednji: 

• Zmožnost iskanja kulturnih dogodkov v mestu na internetu  
• Zmožnost uporabe brskalnika, iskalnikov, definiranje ključnih besed 
• Znanje o različnih vrstah brskalnikov ter iskalnikov  
• Znanje o kulturnih seznamih in o kulturi na splošno  
• Poznavanje spletnih strani kulturnih ustanov  
• Znanje o osnovnem format internetnih naslovov 
• Oprema: računalniki z dostopom do internet, projektor  
• Podporni material: seznami kulturnih dogodkov in organizacij, predstavitev s ključnimi informacijami in 

grafikami  
 

 

Kaj se lahko naučimo iz tega primere?  

Gre za dobro metodo, kako odrasle spodbuditi k razvijanju digitalnih veščin za iskanje potrebnih informacij 

na internetu. 

http://www.lu-rogaska.si/
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3 Raziskave primerov dobrih praks v izobraževanju odraslih s 

posebnimim fokusom na tehnikah in metodah socialne vključenosti v 

Evropi 

 

3.1 Starejši se učijo upravljati z denarjem na spletu 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Volkshochschule München (Nemčija), Oddelek za izobraževanje 

starejših  

Spletna stran: https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

"Senior Adult Education Center" (Center za 

izobraževanje starejših)  pri izobraževalnih centrih za 

odrasle v Munich-u je oddelek, kjer se upoštevajo 

potrebe starejših (osebe nad 60), pri tem pa upoštevajo 

naslednji moto:  

"Seniorji, končno imate čas za učenje! Pa če želite 

poskusiti nekaj novega ali osvežiti znanje o že znanih 

rečeh, sedaj imate priložnost udeležbe na tečajih, kjer 

se boste srečevali z osebami, ki jih zanimajo enake 

reči.” 

Primer dobre prakse: starejši se učijo upravljati z denarjem na spletu  

Okrog 17 milijonov ljudi v Nemčiji je starih nad 65, kar predstavlja eno petino prebivalstva. In ti ljudje ne bi smeli 

biti pozabljeni v svetu vse bolj napredne digitalizacije, ki veliko zahteva od starejših.  

Dovolj je le nekaj klikov na tipkovnici in denar je nakazan. Ampak tu se pričnejo težave starejših, saj se morajo 

vedno bolj ukvarjati z aplikacijami in imajo na voljo vedno manj ljudi za pulti, ki bi jim svetovali in pomagali..  

Pod motom "Tako se to dela", je prišlo do številnih zaprtij v Farchant-u. Člani mestne iniciative se trudijo, da bi 

preprečili zaprtje podružnic in so do sedaj zbrali preko 200 podpisov. Banke sedaj iščejo možnosti, kako ponudi 

osebno svetovanje vsak nekajkrat na teden. 

Tudi za prebivalce Munich-a ni enostavno obvladovati vse tehnologije, saj se na primer program vedno znova 

zaustavi. O tem poroča tudi Barbara Schneider (80) "Najprej nisem obvladala miške, ker sem se močno tresla in 

me je bilo strah klikniti nanjo, čeprav sem prej obvladala pisanje na pisalni stroj. Vendar je tu šlo za zelo grozne 

zadržke, ki sem jih sedaj premagala. " 

Zahvaljujoč potrpežljivemu mentorju krožka spoznava vedno več področij interneta. Če naleti na problem, lahko 

poišče nasvet na tečaju.  

Vendar pa tečaji o internetu ne pomagajo vedno.  

Dandanes je na voljo veliko priložnosti za nadaljnje izobraževanje, še posebej v velikih mestih. V Munchen-u 

centri za izobraževanje odraslih nudijo posebne programe za starejše.  

https://www.mvhs.de/programm/themen/senior
https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/
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Metode za vključenost v družbo – učenje s 

sodelovanjem  

Izkustveno učenje je najpogostejša oblika učenja v 

vseživljenjskem učenju poleg učenja z modelom. Še 

posebej starejši, ki imajo veliko življenjskih izkušenj, a se 

niso učili novih modelov in tehnik, lahko nadomestijo 

primanjkljaj v znanju z izkustvenim učenjem v družbi.  

Zgoraj opisan projekt, ki ga izvaja Volkshochschule 

München, ima dva cilja: 

Starejši ljudje se lahko naučijo tehnik rokovanja z denarjem. Zaradi tega se lahko naučijo tudi osnove 

računalniške tehnologije. Ker se ti starejši ne učijo sami, lahko delijo stvari v skupini in ustvarjajo nove odnose. 

To je odličen način integracije starejših. Starejši postanejo bolj sigurni pri uporabi računalnikov, kar jim omogoča 

upravljanje s svojim življenjem brez pomoči. 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo opisuje, kateri ukrepi so potrebni za integracijo starejših.  

Izziv: ljudje živijo dlje in bolj zdravo kot kadarkoli prej in zaradi so potencial, da pomembno prispevajo k družbi, 

četudi v starosti. Vendar pa so starejši ljudje pogosto žrtve izključenosti, potiskanja v ozadje ter diskriminacije. 

Priporočljive strategije:  

• Krepitev veščin starejših na področju politik 
• Promocija sodelovanje starejših na trgu dela  
• Promocija vseživljenjskega učenja in izobraževanja starejših, še posebej na področju novih tehnologij in 

novih  
• Prepoznavanje starejših kot potrošnikov s specifičnimi potrebami, interesi in preferencami  
• Upoštevanje potreb starejših na področju nastanitev, javnega prevoza ter kulturnih aktivnosti  
• Promocija medgeneracijskih odnosov s pomočjo pozitivne promocije medijev in javnih kampanj   
• Promocija civilne vključenost I starejših in krepitev vloge prostovoljstva  

Pričakovani rezultati 

• Boljša kvaliteta življenja starejših  
• Povečana družbena kohezija v celotni družbi  
• Ustvarjanje družbe vseh starosti 

 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Iz tega primera se lahko naučimo, da lahko aktivne in dostopne ponudbe neposredno naslovijo in motivirajo 

starejše. 

Takole je zapisano v besedilo iz časopisa oddelka za izobraževanje starejših na Volkshochschule München 

(Munich, Nemčija):  

“Končno imajo starejši čas za učenje. Pa če želite poskusiti nekaj novega ali osvežiti znanje o že znanih rečeh, 

sedaj imate priložnost udeležbe na tečajih, kjer se boste brez kakršnihkoli pritiskov srečevali z osebami, ki jih 

zanimajo enake reči. Nove želje po znanju! Želja po skupnem učenju brez pritiskov v povezavi s časom ali 

uspehom, a z ambicijami. V majhnih skupinah se lahko učite v svojem tempu.” 
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3.2 Ustanavljanje učnih kavarnic 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer:Hamburger Volkshochschule  

Spletna stran: https://www.vhs-hamburg.de 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije 

Volkshochschule nudi kvalitetno osnovno in nadaljevalno izobraževanje odraslim in je največji ponudnik mestne 

iniciative Demokracija potrebuje izobraževanje. Organizacija je bila ustanovljena leta 1919 s tem sloganom, ki je 

bil ravno tako aktualen takrat kot je sedaj. Možnost izobraževanje ne glede na osebni prihodek ali situacijo v 

osebnem življenju daje posamezniku možnost sodelovanja v družbi. 

Danes je VHS z letno 100,00 udeleženci v več kot 8000 dogodkih največji ponudnik splošnega izobraževanja 

odraslih v Hamburgu. V osmih tematskih področjih, ki jih pokrivajo, lahko vsakdo najde kaj zase: jeziki, nemščina 

kot tuji jezik, kultura in kreativnost, zdravje in okolje, IT in kariera, družba in politika, osnovno izobraževanje, 

multimedija in fotografija.  

Kulturna raznolikost je prisotna vsak dan na več kot 250 različnih lokacijah po mestu. VHS spodbuja dialog in 

interakcijo med udeleženci in nova poznanstva se tvorijo pred računalniškimi ekrani, ob kuhanju, slikarskih 

stojalih ter za šivalnimi stroji. Večjezična komunikacija poteka tudi na blazinah pri jogi in pri pevskih zborih. 

Kot javna institucija ima Hamburger Volkshochschule odlok o izobraževanju s strani Ministrstva za šolstvo in 

poklicno izobraževanje. Ta odlok vključuje integracijo priseljencev, jezike in orientacijske krožke.  

Nudijo tudi tečaje in kvalifikacije za šolarje, študente, starejše, neprivilegirane na področju izobraževanje, 

priseljence ter nepismene osebe.. 

Metode poučevanja premagajo vse geografske in družbene meje, programi za spletno učenje in spletni seminarji 

pa omogočajo, da je učenje možno kjerkoli. 

Primer dobre prakse: tečaji v učnih kavarnicah  

Učne kavarnice za odrasle s pomanjkanjem znanja na področju IT-ja – Karoviertel in Učne kavarnice za ženske – 

računalniške kavarnice za ženske - NWT Girls Club Long Striepen.  

Na tem tečaju se lahko udeleženci naučijo samostojno in v svojem ritmu brati in pisati na računalniku na učnem 

portalu www.ich-will-lernen.de, ki ga ureja German Adult Education Association. Zajema branje, pisanje, 

računanje, za pridobitev diplome na splošnih šolah pa so na voljo tudi priprave iz nemščine, angleščine ter 

matematike. Če imajo udeleženci kakšna vprašanja, jim vodje krožkov z veseljem pomagajo. Začetniki dobijo 

geslo in se jim predstavi program. Nato imajo dostop tudi do drugih vaj in navodil na računalniku. Registracija ni 

potrebna, udeležba je brezplačna.  

Metode za vključenost v družbo:  

Holizem v pedagogiki se nanaša na integracijsko komponento 

akcijsko naravnanih konceptov. Osnovni pristopi se lahko najdejo 

na področju osnovnošolskega izobraževanja, učenje z 

razmišljanjem, srcem in roko. Temelječ na reformi pedagogike 

holistično učenje poudarja ne le tradicionalno privilegirane 

kognitivno-intelektualne vidike, ampak tudi fizične in čustvene 

vidike: holistično učenje je učenje z vsemi čuti, učenje z 

intelektom, umom in telesom.  

 

https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.ich-will-lernen.de/
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Ta pristop se uporablja tudi pri naslednjem primeru: Računalniške učne kavarnice  

Udeleženci v sproščenem vzdušju sedijo ob skodelici kavici in koščku torte zraven računalnika ter se učijo. Na 

njihova vprašanja odgovarjajo drugi udeleženci ali mentor. Posebnost tega tečaja je, da ni nobene prisile i da vsi 

učni dosežki temeljijo na predhodnem znanju. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Ne smemo zanemarjati prednosti, ki jih prinaša takšno holistično učenje: 

• Učenje je prostovoljno.. 
• Učenje je zabavno.  
• Učenje ni edini namen srečanj 
• Srečanje v sproščujoči atmosferi pomaga pri vključenosti v družbo.  
• Udeleženec si sam določijo tempo učenja s pomočjo postavljanja vprašanj o temah, ki jih zanimajo.  
• Udeleženci si sami določajo čas in trajanje učenja.  

 

3.3 IKT izobraževanje za odrasle na šolah za osipnike 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Second Chance School of Kalamata  

Spletna stran: http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije:  

The Second Chance School of Kalamata (Šola za osipnike v Kalamati) se nahaja v mestu Kalamata. Šola je 

namenjena osebam, ki niso zaključili srednje šole, in omogoča učenje v odraslim prijaznem okolju, kjer so 

metode poučevanja oblikovane in izvedene na podlagi teorije o izobraževanju odraslih. 

Cilji šole so dvig osnovnega znanja in veščin, naslavljanje družbene izključenosti, krepitev samozavesti učencev 

in promocija vključenosti v družbo. 

Program traja dve leti in v majhnih skupinah (maksimalno 20 učencev). Glavna razlika od drugih šol je ta, da ta 

šola ne uporablja knjig in da učenci v glavnem delajo po skupinah. Učenci imajo dnevno 5 učnih ur. 

Metoda za vključevanje v družbo: 

• Eksperimentalen oddelek z dvajsetimi učenci iz ranljivih skupin (npr. Romi, učenci nad 50, ki se ne 
spoznajo na računalnike in internet) se je oblikoval, da bi učence seznanil s programi Microsoft Office-
a. Bil je del IT izobraževanja, ki ga SCS Kalamata nudi svojim udeležencem. 

• Najprej so se udeleženci naučili osnove Microsoft Office-a, Word-a, Excel-a in kako jih lahko 
uporabljamo.  

• Nato so s pomočjo učitelja delali v majhnih skupinah in se skušali domisliti načine uporabe programov 
Microsoft Office-a (Word, Excel). Cilj te naloge je bil, da bi udeleženci razumeli vrednost uporabe 
računalnikov v svojih življenjih.  

• Metodologija, uporabljena v zgornjem primeru dobre prakse, je naslavljala vsakodnevne potrebe 
udeležencev in jih spodbujala k izpopolnjevanju teh potreb s pomočjo uporabe tehnologije.  

• Učenci so se med drugim naučili: 
• Napisati CV z uporabo že obstoječih predlog  
• Vstaviti svoje stroške v Excel-ovo tabelo  
• Napisati uraden dopis  
• Ustvariti seznam kontaktov  
• Poiskati besedo ali frazo v obsežnem besedilu  
• Dodati slike v dokument  

http://sde-kalam.mes.sch.gr/


37 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

Program je trajal 2 meseca (2 učni uri na teden) in rezultati so bili neverjetni. Udeleženci so se naučili obvladati 

Microsoft na zelo dobrem nivoju, bili so zadovoljni sami s sabo in so imeli občutek, da so se na ta način približali 

ostalim ljudem v svojem družbenem krogu. Povedali so, da so se zaradi neznanja pri ravnanju z računalnikom 

počutili manj zmožne, sedaj pa so bolj samozavestni. 

V programu so naleteli na številne izzive. Glavni izziv je bil prepričati udeležence, da jim njihova starost ne 

preprečuje učenja in da se lahko učijo, če le želijo to.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Ta primer naslavlja posebno kategorijo prebivalstva, ki imajo zelo nizko razvite veščine na področju IKT-ja, vsaj 

v Grčiji. 

V tem pogledu bo zgornji primer k projektu prispeval znanje o tem, kako pristopati k ljudem z nizko samozavestjo 

in katere strategije za poučevanje odraslih so bile pri njih učinkovite. 

 

3.4 Starejši se učijo poiskati prijatelje na Facebook-u 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Areadne Lifelong Learning Centre  

Spletna stran: www.areadne.gr 

Metode za vključevanje v družbo: starejši učeči se & Facebook 

V sodelovanju s Centrom za zaščito starejših Kalamata je bil ustanovljen eksperimentalni oddelek z dvajsetimi 

starejšimi učečimi se z namenom, da se jih pobliže seznani z orodji družbenih medijev, še posej s Facebook-om. 

Najprej so se naučili, kaj pomeni izraz družbeni mediji, kaj je Facebook ter na kakšen način ga lahko uporabljamo. 

Nato so si s pomočjo mentorja vsi ustvaril svoj Facebook račun.  

Nato so se udeleženci med sabo spoprijateljili preko Facebook-a. Naučili so se iskati prijatelje na spletu ter 

pošiljati in sprejemati prošnje za prijateljstvo. Naučil so se pošiljati sporočila in opravljati video klice, pošiljati 

slike in nalepke. 

Program je trajal dva meseca in rezultati so bili neverjetni. Udeleženci so se naučili ravnanja s Facebook-om na 

zelo visokem nivoju. Počutili so se zadovoljni sami s seboj in prepričani so, da so se s pomočjo tega znanja 

približali mladim.  

Tečaj se je pričel leta 2015. V programu so se spopadali š številnimi izzivi. Glavni izziv je bil prepričati udeležence, 

da jim njihova starost ne preprečuje učenja in da se lahko učijo, če le želijo to. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Ta primer naslavlja posebno kategorijo prebivalstva z zelo nizko stopnjo veščin na področju IKT-ja, vsaj v Grčiji. 

V tem pogledu bo zgornji primer k projektu prispeval znanje o tem, kako pristopati k ljudem z nizko samozavestjo 

in katere strategije za poučevanje odraslih so bile pri njih učinkovite. 

http://www.areadne.gr/
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3.5 Transformativno učenje s pomočjo estetske izkušnje 

Ime projekta: Projekt “Through Our Own Eyes” je Erasmus + KA2  projekt partnerstva, v katerem sodelujejo 

štiri države (Grčija, Italija, Francija in Turčija). 

Spletna stran: http://tooe-project.eu/ 

Metoda za vključevanje v družbo: “Transformativno učenje s pomočjo estetske izkušnje” 

Partnerstvo so spodbudile težave, s katerimi se soočajo šole in izobraževalni centri za odrasle glede vključevanja 

novih beguncev. Nekateri lokalni učenci imajo težave pri sprejemanju beguncev in prisotno je veliko 

radikalizacije med lokalno mladino in odraslimi. 

“ Transformativno učenje s pomočjo estetske izkušnje ” je metoda, ki jo razvila univerza Hellenic Open University 

in ki uporablja umetnost za to, da učeči se odkrivajo napake v svojem vedenju. Partnerji so oblikovali spletno 

zbirališče umetniških del, ki bi se lahko uporabljali za transformacijo negativnih odnosov do beguncev. 

Cilj tega projekta je ustvariti spletno bazo umetniških del iz držav, ki so na udaru begunske krize (Grčija, Turčija, 

Italija, Francija), ter priročnik o tem, kako uporabljati ta umetniška dela za transformacijo negativnim odnosov 

do beguncev.  

Metodologija, ki jo je priporočil projekt Skozi naše oči je bila testirana na Second Chance School of Kalamata 

(šola za osipnike v Kalamati). 

Izvajalci usposabljanja so uporabljali učne priprave, ki se nahajajo na spletni platformi projekta. Prebrali so 

teorijo metodologije, si ogledali umetniška dela in nato prilagodili učne ure, da so le-te ustrezale njihovim 

potrebam. 

Metodologija se osredotoča na pomembnost sistematičnega opazovanja in kritične analize avtentični 

umetniških del znotraj ogrodja trasnsformativnega učenja. Metodologijo sestavlja šest različnih stopenj, osnovni 

principi pa temeljijo na idejah Freire-ja, Mezirowa, frankfurtske šole ter Perkins-ove tehnike: 

• Prepoznavanje potreb po kritičnem pregledu domnev v povezavi z določenimi izzivi.  
• Pridobiti privoljenje udeležencev za nadaljnji pregled izziva.  

V drugi fazi udeleženci izrazijo svoja mnenja o izzivu. V tretji 

fazi pa definirajo poglede, ki jih je treba pregledati.  

V četrti fazi se predstavi izbor umetniških del, ki jih 

udeleženci v skupini poskušajo povezati s kritičnimi 

vprašanji. Pomembno je, da smo pozorni na korelacijo med 

umetniškim delom in nefunkcionalnim pogledom, pa tudi 

na kritično vprašanje, ki je bilo določeno na prejšnji stopnji. 

V peti fazi sledi kritično razmišljanje s pomočjo estetske 

izkušnje. In na koncu, v šesti fazi, se izvede ponovna ocena 

predpostavk.  

Ta pristop traja tri učne ure. Ob zaključku te aktivnosti so znali udeleženci izbrati umetniška dela, ki jih lahko 

uporabijo za aplikacijo te metode, povežejo umetniška dela s kritičnimi vprašanji, prikažejo, kaj se je zbralo med 

skupinsko debato, prepoznajo in identificirajo predvidevanja, povezana z begunci, , ki jih jemljemo kot 

samoumevna.   

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Ta primer naslavlja begunsko krizo, ki vpliva na vse države v Evropi. Specifična metodologija uporablja pristop, 

ki združuje izobraževanje odraslih in umetnost.  

http://tooe-project.eu/
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3.6 Španščina kot drugi jezik za odrasle priseljence 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Elche Acoge 

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

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Program "Španščina kot drugi jezik za odrasle priseljence ", ki je bil razvit ob ustanovitvi organizacije leta 1994, 

promovira integracijo priseljencev v družbo in trg dela v mestu Elche.  

Elche Acoge Foundation je prejela nagrado Confucio za pismenost s strani Unesca za svoja prizadevanja na 

področju izobraževanja priseljencev. 

Metode za vključevanje v družbo: projekt Španščina kot drugi jezik za odrasle priseljence  

Ta projekt je možen zahvaljujoč vključitvi in sodelovanju prostovoljske ekipe organizacije, ki je vložila svoj čas, 

znanje in empatijo, da je zagotovila, da se je v 24 letih na tisoče ljudi vključilo v program, ki jim je pomagal pri 

obvladovanj jezika.  V projektu je sodelovala tudi Občina Elche, ki je organizaciji dala na voljo prostore v naselju 

Carrus, kar je omogočilo vse več ljudem udeležbo na tečajih. S tem projektom so začeli leta 1994 zaradi 

naraščajočega števila priseljencev v mestu, namen projekta pa je pomagati pri vključitvi priseljencev v družbo s 

pomočjo učenja jezika.   

Vpliv na te odrasle priseljence je pozitiven, saj dobijo priložnost za učenje jezika in kulture. Pozitiven je tudi 

učinek na lokalno skupnost, saj narašča raznolikost v mestu in tudi število priložnosti za zaposlitev in 

komuniciranje, učijo se španščine, IKT-ja, kako oblikovati CV, zakone v Španiji in podobno. 

Učinek na lokalno skupnost je velik in na voljo so tudi različne aktivnosti, kjer lahko ljudje delijo svojo kulturo, 

zahvaljujoč znanju španščine se hitreje vključijo v družbo, možnost deljenja prostora s Španci med učnimi urami 

pa bogati kulturen in družbene aktivnosti. 

Kaj se lahko naučim0 iz tega primera? 

Naučimo se lahko kako lahko družba pomaga priseljencem pri učenju jezika, ki se zato lažje vključijo v družbo, 

ter pri učenju IKT-ja, ki jim pomaga pri hitrejši vključitvi v družbo in skupnost. 

 

3.7 Dirka v Ganchu  

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes 

Spletna stran: http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-

pr%C3%A1cticas.pdf 

(stran 98) 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Glavni cilj organizacije Fundación Cepaim je ustvariti občutek sodelovanja skupnosti, dinamičnosti, sobivanja 

med ljudmi, kulturami, generacijami v soseščini S. Pablo, kar je v skladu z individualnimi učnimi procesi in / ali 

skupinami, ki so vključeni v šole, centre za usposabljanja, centre za sprostitev otrok, centre za mlade, itd., z 

vključitvijo socialnih delavcev, sosedov, trgovcev, hotelirjev, itd., z namenom odprtega in splošnega procesa 

sodelovanja čim večjega števila ponudnikov in virov v soseski. Proces je obogaten in izpopolnjen vsako leto. 

http://www.elcheacoge.org/
http://cepaim.org/wp-
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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Metode za vključevanje v družbo: Dirka 

Metoda Race je proces: traja eno leto v ciklih, ki se vsako leto ponavljajo in nadaljujejo.  Proces se konča z 

evalvacijo in se ponovno aktivira na koncu procesa, po procesu refleksije (s strani organizacije in se deli z drugimi 

izvajalci, viri, skupinami, ljudmi iz soseščine v sklopu  organizacije Driving Group of the Career in kariernih 

komisij) se organizirajo sestanki v soseščini, kjer se definira in oblikuje urnik procesa, naredi pa se tudi osnovni 

predlog teme glede na evalvacijo prejšnje izvedbe.  

Sestanki potekajo v soseščini in vključujejo skupine, vire in podobno. Med njimi, pa tudi pri administraciji v 

različnih sektorjih v soseščini ( socialne ustanove, organizacije, ki se ukvarjajo s kultur, namestitvami in podobno) 

ter viri, ki so odvisni o njih, kot so delavnice v šolah, hiše za mlade, centri za sprostitev in podobno, prihaja do 

izmenjave idej in predlogov ter potreb, ki jih bo treba nasloviti. 

Mesečni sestanki v soseščini so odprtega tipa, objavljajo pa se s pomočjo signalizacije in komunikacije preko 

spletne pošte ter družbenih omrežij (Facebook, blog, itd.). V času trajanja procesa se izvede 4 do 5 sestankov, 

poleti pa se število poveča na mesečne sestanke. Na sestanku se delijo informacije o vsem, kar promovirajo in 

predlagajo odbori in kar izvajajo različni centri, viri in organizacije, ki tudi prispevajo ideje in predloge, ki bogatijo 

tematske predloge. Povprečna udeležba je od 5 do 40 oseb, ki predstavljajo svojo skupnost. Ta projekt je bil 

ustanovljen leta 2004 in se še vedno odvija vsako leto. 

Pomembni so način pogovora, sporočilo in 

tudi estetika in oblika tega, kar želijo 

udeleženci povedati. Na ta način se lahko 

dosežejo cilji in se oblikuje pogovor, ki ga 

razume in je dostopen vsem kulturam, 

jezikom in razumevanjem. Vsako leto ima 

Race drugo temo, ohranijo pa se skupni vidiki 

iz vseh ciklov, ki se še niso izčrpali v 

preteklosti. Predlogi za teme so zelo odrti, 

raznoliki in bogatih nians.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

V svojem mestu lahko organiziramo 

dogodek za lokalne umetnike (ni pomembno, katere vrste umetnosti), da lahko delijo izkušnje in razstavijo 

svoje izdelke nekje, kjer si jih ljudje lahko ogledajo vso leto. 

 

3.8 Integralni program za vključevanje 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes. 

Spletna stran: www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Fundación Cepaim deluje na področju populacije marginalnih soseščin, kjer so prisotne različne etnične skupine 

in kulture (Romi, priseljenci), in naslavlja različne problem teh sosesk s pomočjo vključevanja njihovih sosedov.  

V tem duhu organizacija v teh soseskah deluje že 4 leta. Pričeli so z analizo resničnega stanja s pomočjo 

kontaktov, ustanov in organizacij v soseskah in nato so ustvarili delovni načrt, kjer so glavni akterji sosedi, ki so 

http://www.cepaim.org/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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bili v projekt vključeni od samega začetka analize in prepoznavanja problemov pa vse do načrtovanja aktivnosti 

za njihovo rešitev.   

Metode za vključevanje v družbo: Integralni program za vključevanje  

V tem projektu sodeluje na stotine ljudi iz teh sosesk in prostovoljci.  

Socialno-ekonomski razkroj sosedov ima neposreden vpliv na vzdrževanje soseske, na ta razkroj pa vpliva tudi 

neaktivnost lokalnih oblasti. To se kaže v pomanjkanju ulične opreme ali slabo stanje te opreme, neurejenost 

pobiranja odpadkov (soseska ima resen problem z odpadki), kar se odraža v občutku nesigurnosti prebivalcev. 

Vse to vodi do tega, da ima takšna soseska stigmo marginalne, revne in kriminala polne soseske. Obstajajo pa 

skupine, ki želijo to situacijo spremeniti in so voljni vložiti svoj trud za oseben in skupinski napredek, še posebej 

skupine žensk in mladine in enote sorodnikov, ki želijo normalizirati stanje v soseski. 

Ta projekt teče že štiri leta. Prinesel je veliko pozitivnih rezultatov in v soseski je opaziti velik napredek pri učenju 

v smislu reševanja konfliktov z dialogom, sodelovanje in organizacija aktivnosti za izboljšanje okolja in podobno. 

Opaziti pa je tudi pomanjkanje kontinuitete nekaterih dejavnosti zaradi zmanjšanja proračuna in zmanjšanja 

števila osebja, kar je povzročilo, da so se nekateri dosežki sčasoma prenehali kazati, še posebej v povezavi 

napredka pri manjšinah.   

Spremembe pri ljudeh in okoljih, ki so izključeni iz družbe, so počasni, soseske so še vedno žrtve razkroja in so 

zanemarjane s strani administrativnih oblasti, ampak počasi je opaziti spremembe v teh soseskah, predvsem v 

želji po nadaljnji borbi, vzdrževanju zgradb, ustvarjanju urbanih vrtov, preoblikovanju področjih in podobno. 

Organizira še veliko pogovorov in sestankov na različnih nivojih: sodelovanje v programih na Univerzi v Almeriji, 

sestanki s sosedi iz drugih sosesk, sodelovanje na konferencah in podobno.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Lahko se naučimo, kako doseči večje število ljudi in kako spremeniti njihovo situacijo.  

 

3.9 Nove veščine za vključenost v družbo v naselbinah na ranljivih področjih 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Agria Tiszk 

Spletna stran: www.agriatiszk.hu 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije 

Organizacija AGRIA TISZK je ustvarila družbene funkcije, ki 

nudijo kompleksne storitve svojim učencem na področju 

izbire kariere in kariernega svetovanja. Pomembna naloga 

je razviti skupen in uniformiran sistem zagotavljanja 

kvalitete za partnerje. Skupen razvoj in sodelovanje ravno 

tako izboljša učinek stroškov pri udeležencih. V poklicnem 

izobraževanju in izobraževanju odraslih sodeluje 3335 

oseb iz šol v mestu Eger. Šest organizacij pokriva velik delež 

poklicnega izobraževanja, kar omogoča organizaciji  AGRIA 

TISZK, da je postala inovativen in uspešen center za 

poklicno izobraževanje. Udeleženci so vključeni v razrede 

od 9 do 12, pa tudi v višje poklicno izobraževanje in 

izobraževanje odraslih. 

http://www.agriatiszk.hu/
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Metoda za vključevanje v družbo: Nove veščine za  vključevanje v družbo  v okrožju Heves na ranljivem 

področju – primerjava priložnosti EU-ja  

Projekt združuje ključne akterje na področju družbene in izobraževalne politike v skupen program, da bi podprli 

tiste, ki so ranljivi na področju izobraževanja na Madžarskem, v okrožju Heves. Njegov cilj je združiti podobno 

misleče organizacije v regiji, ki želijo sodelovati v tem programu in pomagati pri določanju oblike zaposlitev in 

veščin v Evropi v prihodnosti. 

Ciljna skupina tega projekta so organizacije, ki delajo z 

ranljivimi skupinami mladih in odraslih. Ta ciljna skupina se 

ne znajde najbolje v redne izobraževalnem sistemu, saj jih 

ima večina slabe izkušnje s šolo. Njihov cilj je doseči osebne 

cilje, da bi izboljšali svoje vsakodnevno učenje, in ne 

pridobitev kvalifikacij za vstop na trg dela. Torej je 

izobraževanje vseživljenjski proces, katerega cilj je dvigniti 

kvaliteto življenja. Rezultati tega projekta niso definirani v 

smislu kognitivnih učnih dosežkov ali zaposlitve, ampak v 

širšem smislu vključenosti v družbo. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Za primer bi lahko izbrali nevladno organizacijo iz tega konzorcija, katere naloga je bila iskanje neprivilegiranih 

odraslih v manjših naselbinah v okrožju Heves in jim ponuditi priložnost za usposabljanje v projektu. Metoda 

obiskovanja ciljnih skupin je bilo zelo učinkovito in bi se lahko uporabilo kot orodje za povišanje motivacije in 

vključenosti v naš projekt.  

 

3.10 Tvoje življenje, tvoja izbira – razvijanje življenjskih veščin in finančne 

pismenosti za mlade odrasle, ki niso na trgu dela niti v šoli 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Kreateam Association Eger  

Spletna stran: www.kreateam-ngo.org 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije 

Kreateam je izkušena nevladna organizacija iz Madžarske, ki se ukvarja z upravljanjem izobraževanja in 

izobraževanjem odraslih. Izvajajo številne projekte v povezavi z izobraževanjem na daljavo, e-učenjem in 

razvojem kompetenc. Eden njihovi glavnih ciljev je dati priložnost mladim odraslim, da uresničijo svoje 

poslovne ideje in ostale ideje. Glavna funkcija KreaTeam Association je osredotočenost na priložnostih za 

mlade in odrasle, ki niso niti v procesu izobraževanja niti zaposleni, katerim nudijo storitve, ki omogočajo 

povečanje njihovega znanja na področju gradnje družbe, razvoj veščin, soočanje z EU integracijo in podobno. 

Da bi dosegli svoje cilje, organizacija korist razne vire, izvaja usposabljanja, organizira dogodke in projekte, dela 

skupaj z javnostjo ter s socialnimi organizacijami in organizacijami v gospodarstvu.  

Metode za vključenost v družbo: Projekt Tvoje življenje, tvoja izbira – razvoj življenjskih veščin in finančne 

pismenosti pri mladih odraslih, ki niso na trgu dela niti v šoli 

Vseživljenjsko učenje je pomembna in uporabna aktivnost v vsakem življenjskem obdobju. To še posebej drži, 

ko se nekomu življenje spremeni ali nekdo obtiči v svojih življenjskih pogojih in potrebuje nadaljnje veščine za 

razvoj kompetenc. Ta projekt posredno cilja na odrasle, ki so bili prisiljeni izstopiti iz trga dela zaradi zunanjih 

faktorjev in morajo spremeniti svoja življenja za nadaljnji uspeh, si pridobiti nova znanja in iskati nove priložnosti.  

http://www.kreateam-ngo.org/
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Neposredna ciljna skupina so izobraževalci, izvajalci usposabljanj, trenerji in strokovnjaki za usposabljanje 

odraslih, ki potrebujejo pomoč, so seznanjeni s problem in so odprti za sprejemanje in implementacijo novih 

rešitev. S projektom želijo spodbuditi pridobitev osnovnih življenjskih kompetenc za nove izzive in nova delovna 

okolja,  s poudarkom na finančni pismenosti, ki je povezana z uspešnostjo v življenju.  

Orodje za dosego teh ciljev je zbirka metodologije na spletni platformi, ki je v prvi vrsti namenjena 

strokovnjakom, ki se ukvarjajo s posredno ciljno skupino (odraslimi, ki niso delovna sila). Namen te zbirke je 

ustvariti nov, praktično usmerjen, uporabnikom prijazen 

priročnik, ki vključuje metode za usposabljanje odraslih, 

ki se odzivajo na nove izzive in vključujejo praktične vaje 

za implementacijo. Strokovni material zajema najširšo 

možno vsebino, vključno z osnovnim znanjem o 

gospodinjstvu, sociali in dobrobitim ter varčevanju za 

obstojen življenjski slog ter načrtovanje za naprej.  

Zajema tudi knjige z vajami in praktičnimi nalogami, ki v 

praksi podpirajo uporabnost.  

Ta projekt pripomore k povečanju samozavesti in 

pozitivnega odnosa ciljnih skupin, pri katerih so izvajalci 

usposabljanj vključeni v projekt, saj izkusijo uspeh pri nadzorovanju svojega vedenja v vsakodnevnem življenju, 

obenem zraste njihova samozavest, postanejo pa tudi bolj samostojni. Na ta način dobijo priložnost, da 

refleksirajo na svoje vedenja in učinke na druge tern a ta način povečajo svoje razumevanje samokontrole, 

sodelovanja ter dajanja in sprejemanja povratnih informacij na ustrezen način. 

Po drugi strani bodo imele organizacije, ki delajo na razvoju kompetenc odraslih, dostop do orodja, ki bo izboljšal 

njihove metode pri beleženju rezultatov, kar jim bo dalo boljše znanje komuniciranja o rezultatih. 

Ta projekt bo družbi prinesel metodo, ki bo omogočila boljše razumevanje povezave med današnjimi naložbami 

v storitve za odrasle, katerim seje življenjska situacija spremenila, za dolgotrajne učinke na družbo. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Ta projekt je prvi korak k bolj odločni politiki, ki izhaja iz prakse in jo nameravamo razviti s pomočjo rezultatov. 

Menimo, da bo razvit material uporaben tudi med samo implementacijo projekta digital@dult.eu .  

 

 

mailto:digital@dult.eu
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3.11 Adecco fondacija za enake možnosti 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: 

Spletna stran: www.fondazioneadecco.org 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Adecco fondacija za enake možnosti se ukvarja s tistimi, ki imajo težave pri vključevanju na trg dela. Trudi se, da 

bi trg dela postal dostopen s spoštovanjem principov enakih možnosti, pravice do dela, vključenosti v družbo, 

raznolikosti ter nediskriminacije. Ciljna skupine so osebe s posebnimi potrebami, mladi ljudje s težavami pri 

vstopu na trg dela, osebe nad 40, dolgotrajno brezposelni, neprivilegirane ženske ter begunci. Adecco izvaja 

tečaje za izobraževanje pri delu, na katerih predstavijo učinkovita orodja za implementacijo integracijskih poti 

za podporo za doseganje enakih možnosti. 

V zadnjih letih je v Evropo prišlo na milijone beguncev, ki bežijo pred vojno, terorjem in pregonom. Adecco je za 

razvoj njihove profesionalne kariere oblikoval posebne intervencijske metode, kot sta metodi "Safe in" in 

"Domus". Fondacija se ukvarja z aktivnostmi za boj proti brezposelnosti mladih in izboljšanju veščin oseb s 

posebnimi potrebami na delovnem mestu. Njihova misija je razvijati projekte v sodelovanju s podjetji, javnimi 

zavodi ter drugimi organizacijami v zasebnem sektorju.  

Metode za vključenost v družbo: misija Adecco fondacije za enake možnosti 

Adecco fondacija za enake možnosti je zasebna organizacija, ustanovljena z misijo narediti trg dela bolj 

inkluziven. Nudi izobraževanja in usposabljanja neprivilegiranim osebam, ki težko najdejo zaposlitev, in jim nudi 

najustreznejša orodja za dosego enakih možnosti. Projekt se je začel leta 2001. 

Misija fondacije je vključenost neprivilegiranih oseb na trg dela. Zato je največji izziv vključiti podjetja v projekt. 

Ne gre za običajno delovno mesto, ampak za strateško partnerstvo v obliki usposabljanj, orientacijskih 

momentov in eksperimentalnih aktivnosti, ki so osredotočeni na temo raznolikosti. Drugi večji izziv je soočanje 

organizacije s svojo strategijo. Izbrali so model trikotne rasti, s pomočjo katerega povežejo podjetja in 

organizacije za usposabljanje v mrežo, ki zagotavlja pomoč neprivilegiranim osebam k vstopu na trg dela. Adecco 

ima torej funkcijo povezave in kontaktne organizacije med podjetji in organizacijami za usposabljanja, šolami, 

javno upravo in neprofitnimi organizacijami. Fondacija torej razvija projekte skupaj s privatnimi podjetji (podjetji 

in neprofitnimi organizacijami) ter javnim sektorjem (lokalnimi oblastmi, institucijami), na lokalni i nacionalni 

ravni, s ciljem podpirati ljudi in podjetja pri oblikovanju najboljših pogojev. Cilj je pripraviti ljudi in podjetja za 

polno integracijo, dati vrednost raznolikosti v kontekstu posameznikovega načrta življenja in širšem razvoju 

podjetja.  

Za lažje razumevanje vpliva projekta na osebno in poklicno življenje ljudi, je bila na spletni strani ustvarjena 

sekcija "Zgodbe priložnosti", kjer je možno prebrati zgodbe tistih, ki so si uspeli ustvariti prihodnost s 

premagovanjem težav v preteklosti in danes. Med zgodbami lahko najdemo zgodbo o Alainu, mlademu 

priseljencu, ki je bil prisiljen zapustiti domovino, ki je zahvaljujoč organizaciji Adecco dobil zaposlitveno pogodbo 

s podjetjem. najdete lahko tudi zgodbo o Pendi, materi iz Senegala, ki jo je po izobraževanju zaposlilo podjetje 

Tiger. Te zgodbe prikazujejo, kako pomemben je učinek fondacije na prihodnost odraslih.   

http://www.fondazioneadecco.org/
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Fondacija ima velik učinek na celotno italijansko skupnost.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Adecco fondacija vključuje podjetja na tri različne načine:   

Dialogi o informacijah in zavedanju: ustvarijo se prostori za sestanke in dialog z zaposlenimi v podjetju, da se 

poveča zavedanje o težavah kot sta raznolikost in vključevanje. Dialoge vodijo strokovnjaki iz fondacije skupaj s 

svetovalci, priporočili in predstavniki družb.  

Poti za izobraževanje za delo: razvijejo se s pomočjo kognitivnih intervjujev, orientacije, analize veščin in potreb 

po usposabljanju, podpori za delo in nadzora. 

Družinski načrt: cilj je pomagati najbolj ranljivim skupinam k bolj samostojni orientaciji pri iskanju zaposlitve in 

širiti kulturo inkluzivnega dela znotraj podjetij in teritorija. Ta načrt naj bi pomagal družinskim članom njihovih 

zaposlenih, ki težje najdejo službo. 

Projekti in misija Adecco fondacije za enake možnosti vključuje vso prebivalstvo: uporabnike, podjetja, združbe 

in vse ostale pripadnike teritorija. Ta mrežni sistem je do sedaj privedel do otipljivih rezultatov in jasne napredke 

v življenja odraslih. Fondacija je primer, kako je za izzive v družbi mreženje zelo pomembno za dosego 

zastavljenih ciljev. Fondacija nudi tudi konkretno pomoč v smislu aktivnega državljanstva in vključenosti v 

družbo, saj velikim ljudem zagotovi delovno mesto. Zaradi tega bi se ta strategija lahko uporabila tudi pri 

projektu digital@dults.eu za spodbujanje ljudi participaciji v družbo in na trgu dela.   

3.12 Babice in dedki se učijo angleško 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Auser Trani 

Spletna stran: www.ausertrani.it 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Auser je prostovoljna in socialna organizacija, prisotna na področju celotne Italije s preko 300 podružnicami. 

Vključeni so v promocijo aktivnega staranja starejših, spodbujanja prostovoljstva, aktivnosti na področju socialne 

promocije, izobraževanje odraslih, mednarodno solidarnost, s poudarkom na starejših in medgeneracijskih 

odnosih. Daje podporo ljudem in izboljšuje njihovo kvaliteto življenja. Auser Trani spoštuje misijo in cilje 

nacionalne organizacije. Auser in se deli na tri sekcije Auser Volunteering (Auser prostovoljstvo), Auser 

Youngsters (Auser mladi) in Pink Auser. 

mailto:digital@dults.eu
http://www.ausertrani.it/
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Metode za vključevanje v družbo: Babice in dedki se učijo angleško  

V projekt je vključenih 30 oseb, 

in sicer 28 študentov 

prostovoljcev, 1 izvajalec 

usposabljanja  in 1 vodja 

projekta.  

Projekt je nastal zaradi 

konstantnih prošenj starejših 

prostovoljcev organizacije in 

zavedanja vodij, da imajo 

starejši potrebe po učenju vsaj 

osnovnih izrazov v angleške 

jeziku, da se ne bi počutili 

izključene od ostalega sveta. 

Projekt se je pričel marca 2018.  

Glavni izziv tega projekta je bilo nasloviti osebe, ki se še nikoli niso učili angleško, večinoma starejših. Vendar se 

je v nasprotju s pričakovanji oblikovala sinergija in neverjetna harmonija med ljudmi različnih starosti. 

Projekt je mel pomemben vpliv na odrasle in starejše, ki danes lahko postavljajo in odgovarjajo na preprosta 

vprašanja v angleščini ter poslušajo filme v angleščini. 

Projekt je lokalnemu okolju omogočil, da ima sedaj več aktivnih starejših na področju osnovnega poznavanja 

angleškega jezika. To prinaša prednost celotni skupnosti, saj lahko ti udeleženci spodbudijo tudi ostale k udeležbi 

na naslednjih tečajih. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Organizacija Auser Trani konstantno zbira nove člane, da lahko čim več ljudi sodeluje v tej čudoviti iniciativi, 

udeležence pa razdelijo na različne stopnje glede na njihovo predhodno znanje. 

Podoben projekt se lahko izvede tudi v sklopu projekta digital@adults.eu z namenom spodbujanja izmenjave in 

učenja različnih jezikov, ne samo angleščine, ampak tudi francoščine, italijanščini, španščine ter nemščine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:digital@adults.eu
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3.13 Vrt za druženje 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Auser Trani 

Spletna stran: https://www.ausertrani.it 

Metode za vključevanje v družbo: Vrt za druženje 

V projekt je vključenih 30 oseb, in sicer 20 prostovljcev 

In bodočih vrtnarjev, 1 agronom, 1 trgovec s sadjem in 

zelenjavo, vrtnar, učitelji ter 5 strokovnjakov 

prostovoljcev.  

Ta projekt je bil v pripravi že dlje časa. Gre za iniciativo, 

ki jo uporabljajo tudi v drugih mestih. Z namenom 

ustvariti mrežo so osnovne šole organizirale sestanke, 

katerih namen je bil povečati razumevanje človeškega 

vpliva kultivacije zelenjavnega vrta na eno osebo ali na 

celotno skupnost, med mladimi in starejšimi, ter kako 

lahko ta dejavnost promovira principe solidarnosti, 

družbenega sobivanja ter obstojnosti. 

V ekonomskem smislu je bil projekt izvedljiv zahvaljujoč privatni donaciji. 

Projekt se je pričel septembra 2017. Glavni izziv je bil spodbuditi ljudi, ki se še nikoli niso ukvarjali s tem, h 

kultiviranju in obdelovanju lastnih vrtov. Drug izziv je bil ustvariti harmonijo med lastniki različnih vrtov in 

harmonično klimo in sodelovanje. V projekt so bile s pomočjo drugih organizacij, kot sta CSM (Center za 

mentalno zdravje) ter Jobel Center, vključene tudi neprivilegirane osebe.   

Projekt je imel pomemben vpliv na odrasle, saj danes znajo sami, brez zunanje pomoči, saditi, gojiti in pobirati 

sadje. Med prostovoljci , ki organizirajo mesečne sestanke za usposabljanja, so se spletle prijateljske vezi 

sodelovanja.  

Projekt se je izvajal v centru, ki je last občine (Centro 

Polivalente Villa Guastamacchia) in se nahaja v 

centralnem delu v Traniju. Center je postal ponos 

soseske in celotnega mesta.   

 

 

 

 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

Projekt vrta za druženje, ki ga izvaja Auser Trani, združuje velik del lokalne skupnosti: združenja, prostovoljce, 

strokovnjake v industriji, šole in lokalne oblasti. Prvotno je bil projekt zastavljen bolj kot promocija fizične 

aktivnosti, vendar je it tega nastal projekt s 360 °, ki vpliva na medčloveške odnose, osnovne principe, kot so 

trajnost, obenem pa spodbuja trenutke skupnosti, usposabljanja ter primerjave. Projekt se lahko uporabi tudi v 

sklopu projekta ditale@adults.eu z namenom vključevanja lokalne skupnosti za dosego različnih ciljev.  

 

https://www.ausertrani.it/
mailto:ditale@adults.eu
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3.14 Lokalni centri za izobraževanje odraslih 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Kompetanse Norge 

Spletna stran: https://www.kompetansenorge.no  

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Vizija organizacije Skills Norway (Kompetanse Norge)  je vseživljenjsko učenje za inkluzivno ekonomijo in 

družbo. Delajo na tem, da imajo odrasli, če so zaposleni ali ne, dostop do usposabljanj za pridobitev veščin, ki 

jih potrebujejo. Na ta način združujejo znanja in podajajo predloge vladnim oblastem in ostalim, da tako 

omogočijo razvoj politik za veščine. 

Glavni cilj organizacije Skills Norway je dvigniti kvaliteto poučevanja in posameznikom omogočiti izobraževanje, 

ki je prilagojeno posameznikovim potrebam, tako da lahko vsaka odrasla oseba pridobi osnovne stopnje 

kompetenc, ki jim omogočajo, da se soočijo z naraščajočimi zahtevami trga dela in vsakdanjega življenja. 

Metode za vključevanje v družbo: visokokvalitetna usposabljanja za pridobitev osnovnih veščin za odrasle 

Organizacija Skills Norway je s strani norveškega Ministrstva za izobraževanje dobila akreditacijo za pomoč 

lokalnim izobraževalnim centrom za odrasle pri oblikovanju visokokvalitetnih tečajev za odrasle za pridobitev 

osnovnih veščin. Organizacija trenutno nudi podporo pilotnim projektom na osmih centrih za izobraževanje 

odraslih po državi pri razvoju tečajev za pridobitev osnovnih kompetenc.  

Podrobna evidenca vseh vidikov teh projektov se izvaja z namenom spodbujanja ostalih organizacij za 

izobraževanje odraslih ter lokalnih oblasti k izvajanju podobnih tečajev usposabljanj. Z izmenjavo izkušenj in 

primerov dobrih praks ciljajo na povečanje števila odraslih, ki se udeležujejo usposabljanj za pridobitev osnovnih 

veščin na Norveškem. 

Osnovne veščine niso le osnova za nadaljnje učenje, ampak so nujne tudi za to, da je lahko posameznik aktivni 

udeleženec na trgu dela in v družbi na splošno. Osnovne veščine so izrednega pomena, da sledimo potrebam, 

hitro spreminjajočega se trga dela in konstantne potrebe po kvalificirani delovni sili. Nudenje visoko kvalitetnih 

usposabljanj je ključ do naraščajoče udeležbe. 

Pilotni projekti  

Pilotni projekti se izvajajo po vsej državi, v Beren-u, Moldu, Kristiansundu na zahodni obali, Alstahaugu in Rani 

na severu, Glåmdalu na vzhodu in mestih Sande and Tønsberg na jugu. Cilj je razviti usposabljanja, ki so 

neodvisna od finančne podpore, da bi bili le-ta izvedljiva tudi po zaključku projekta. Lokalni projekti prejemajo 

manjši prispevek za začasno zaposlitev vodje projekta. Denar se lahko porabi tudi ta razvoj ustreznih metod za 

usposabljanje odraslih za pridobitev osnovnih veščin.  

Merjenje rezultatov in vpliva 

Merjenje vpliva na posameznega odraslega učečega se je 

zelo pomemben del pilotnih projektov. Najpogostejši vplivi 

na osebe, vključene v ta usposabljanja, se kažejo na 

področju povečane samozavesti, samozaupanja ter 

možnosti spreminjanja svojih življenj. Z uporabe 

kvalitativnih in kvantitativnih metod bo organizacija Skills 

Norway analizirala rezultate, učinke in prednosti pri 

posameznikih, ki so sodelovali v pilotnih projektih.   

https://www.kompetansenorge.no/
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Integracija priseljencev  

Na področju integracije priseljencev je organizacij Skills Norway poudnik znanja za Ministsrvo za izobraževanje 

in raziskave ter partner Direktoratu za integracijo in raznolikost (IMDi).  

Skills Norway je cebnter za kompetence in skrbi za razvoj vsebin in pedagoških pristopov, povezanih s 

poučevanjem norveščine in družbenih študijev odraslim priseljencem. Odgovorni so tudi za implementacijo in 

nadaljni razvoj nacionalnega kurikuluma za norveški jezik in družbene študije za odrasle priseljence.   

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Organizacija Skills Norway je odgovorna za razvoj in implementacijo zaključnih testov iz norveškega jezika in 

družbenih študijev za priseljence. Odgovorni so tudi za razvoj in implementacijo kontinuiranih izobraževalnih 

tečajev za učitelje in vodje šol, ki delujejo na področju norveškega jezika in družbenih študijev, akreditacijo 

privatnih ponudnikov teh dejavnosti in za iniciacijo razvoja metod poučevanja in materiala za poučevanje.    

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic- skills/Local-training-services/Designing-basic-skills- training 

 

3.15 Medgeneracijski center Simbioza 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer:  Medgeneracijski center Simbioza  

Spletna stran: http://www.simbioza.eu/sl/2018/  

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Glavni cilji organizacije so promocija medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja generacij, povezovanje, 

informiranje, izobraževanje ter prenos znanja in izkušenj. Trudijo se doseči aktivno sodelovanje vseh, inkluzijo 

mladih in starejših, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas. Nudijo številne dnevne aktivnosti, kot so 

računalniški tečaji, rekreacijski programi, trening spomina, učenje tujih jezikov in podobno.  

Aktivnost vodijo zaposleni skupaj s prostovoljci. Glavni cilj je ponuditi priložnost izmenjave izkušenj med 

generacijami in spodbujati aktivno preživljanje prostega časa. Istočasno pa aktivnosti spodbujajo vključenost v 

družbo mladih in starejših, znižujejo občutek osamljenosti pri starejših in zvišujejo kvaliteto življenja ter 

zavedanje o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. 

Metode za vključevanje v družbo: projekt „Simbioz @ e-pismena Slovenija“ 

Medgeneracijski center Simbioza je bil ustanovljen leta 2014 kot rezultat nacionalnega projekta „Simbioz @ e-

pismena Slovenija“, ki se je pričel leta 2011. Projekt je vključeval IKT tečaje po Sloveniji, v katerih so mladi 

prostovoljci učili starejše ljudi o osnovah IKT-ja in interneta. Projekt je povezal preko 15000 starejših in okrog 

9000 mladih po vsej Sloveniji. Projekt Simbioza je oblikoval model za računalniške tečaje za odrasle, v sklopu 

katerih se starejši ljudje učijo od mladih ter se naučijo osnove uporabe računalnikov v enem tednu. 

Delavnice so bile brezplačne in so temeljile na prenosu znanja od mlaih na starejše. Po 5 letih je bilo v program 

vključenih okrog 50000 oseb. Zaradi ogromnega interesa za projekt so se avtorji programa odločili, da bo postal 

trajni program, ki bo povezoval vse generacije. Leta 2017 so organizirali medgeneracijsko učenje, poimenovano 

´Začni s pametnim – Start with Smart´, v katerem so mladi učili starejše uporabljati mobilne telefone in tablične 

računalnike. Projekt je močno orodje za zmanjševanje izključenosti iz družbe pri starejših osebah.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Medgeneracijski center Simbioza je prejel številne nacionalne in mednarodne nagrade na področju 

medgeneracijskega sodelovanja ter prenosa znanja od mladih na starejše.  

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
http://www.simbioza.eu/sl/2018/
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3.16 Plan BE: Aktivni starejši prostovoljci 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Spletna stran: http://www.ric-nm.si/si/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Organizacija je ena od vodilnih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Imajo več kot 50 let izkušenj na 

področju dela z odraslimi. Organizacija je bila ustanovljena kot javni zavod s strani Občine Novo mesto, ki je 

največja občina na jugovzhodu Slovenije. Trenutno je v organizaciji zaposlenih 27 oseb, sodelujejo pa z več kot 

130 zunanjimi strokovnjaki, učitelji, mentorji in raziskovalci.  

Organizacija razvija in izvaja inovativne formalne in neformalne izobraževalne programe za različne ciljne 

skupine. Kot javni zavod tesno sodelujejo s široko mrežo lokalnih, regionalnih in nacionalnih parterjev, kot so 

občine, ministrstva, regionalni razvojni centri, gospodarsko zbornico, druge organizacije za izobraževanje 

odraslih, osnovne in srednje šole, višješolske organizacije in fakultete, nevladne organizacije, podjetja in 

podobno. S pomočjo svojih mednarodnih projektov pa sodelujejo tudi z mednarodnimi partnerji. 

Metode za vključevanje v družbo: "Plan Be: aktivni starejši prostovoljci " 

"Plan Be: aktivni starejši prostovoljci" je is Erasmus+ projekt strateških partnerstev na področju izobraževanja 

odraslih. Projekt je nastal leta 2015 z namenom promocije aktivnega staranja in vseživljenjskega učenja s 

pomočjo prostovoljstva, ki naslavlja teme kot so aktivno evropsko državljanstvo, okolje, medkulturni dialog ter 

vključenost v družbo, če omenimo le nekatere. Cilj projekta je promovirati aktivno staranje ter vseživljenjsko 

učenje na osnovi naslednjih komponent: 

• Spodbujanje prostovoljstva in družbeno koristnih aktivnosti kot ključna strategija za aktivno staranje in 
aktivno državljanstvo. 

• Razvoj in krepitev kompetenc izobraževalcev odraslih, da bi le-ti lahko oblikovali iniciative za aktivno 
staranje za starejše. 

• Prispevanje k pozitivnemu učinku na lokalen trajnostni razvoj , kjer so starejši občani ključni akterji. 
• Prispevanje k občutku pripadnosti Evropi kot državljani Evrope s pomočjo oblikovanja programa z 

mednarodno komponento. 

Praktičen primer, kako pomagati prostovoljcem, da najdejo svoje vitalne vrednote, razvit v projektu in 

poimenovan: “Vitalne vrednosti” 

• Cilj: pomagati prostovoljcem poiskati svoje vitalne vrednote 
• Material: kuli in papir   
• Čas: 10 minut 
• Naslednji koraki: 
• Naredite seznam 8 vrednot v življenju  
• Naredite nov seznam, kjer vrednote razvrstite po pomembnosti  

Ko razvrstite vrednote glede na njihovo pomembnost: 

• Izberite med prvo vrednoto in drugo in izbrano vrednoto napišite na drug seznam 
• Izberite med vrednoto, ki je prej niste izbrali, in med naslednjo na seznamu in izbrano vrednoto napišite 

na nov seznam  
• Nadaljujte z enakim postopkom  
• Prve štiri vrednote na novem seznamu so vaše vitalne vrednote  

Premislite o naslednjih stvareh: 

• Kaj se je zgodilo, ko ste se morali odločati med dvema pomembnima vrednotama? 

http://www.ric-nm.si/si/
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• Na kakšen način ste se odločili? 
• Se je zadnji seznam velik spremenil od tistega seznama, kjer ste vrednote pisali po pomembnosti? 
• Ste čakali na te odgovore? 
• Se vam zdijo vase vitalne vrednote smiselne? 
• Se vam zdi pomembno, da se zavedamo teh stvari? 
• Kaj lahko storite, da bi lahko v svoje življenju čutili in živeli glede na vase vitalne vrednote? 
• Število udeležencev: okrog 15 v vsaki sodelujoči državi 

Ta projekt ima učinek na odrasle, pri katerih ustvari večji občutek pripadnosti družbi in večji zmožnosti aktivnega 

prispevanja lokalni skupnosti, večji občutek vrednosti posameznika,, ob tem pa lokalne oblasti promovirajo bolj 

aktivno državljanstvo v skupnosti ter ustvarjajo večjo zavedanje o tem, da lahko posameznik sodeluje kot 

prostovoljec. 

Kaj se lahko naučimo iz tega primera: medgeneracijskega sodelovanja.  

 

3.17 Multikulturni laboratorij za življenjske veščine 

Ime organizacije, ki izvaja študijski primer: Ljudska univerza Radovljica  

Spletna stran: https://www.lu-r.si/ 

Kratek opis glavnih aktivnosti organizacije  

Ljudska univerza Radovljica je ponudnik formalnega in neformalnega  izobraževanja odraslih občinah Radovljica, 

Bled, Gorje in Bohinj. Sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.  t 

Metode za vključitev v družbo: projekt “Multikulturni laboratorij za življenjske veščine”  

Projekt “Multikulturni laboratorij za življenjske veščine” je bil razvit za mlade z manjšimi možnostmi, ki se 

soočajo s težkimi psiho-socialnimi situacijami, revščino, izključenostjo iz družbe, posebnimi potrebami ter 

brezposelnostjo,. Cilj je bil delati na razvoju kompetenc, ki bi mladim pomagale pri procesu vključitve v družbo 

in na trg dela. Kratkotrajne prostovoljske aktivnosti so bile del dolgotrajnejšega učnega procesa, ki bo imel 

dolgotrajni učinek. Želeli smo spodbuditi razvoj osebnosti pri mladih osebah s pomočjo opolnomočenja skozi 

neformalno učenje in pozitivnih izkušenj, izboljšati njihovo samozavest, razviti bolj učinkovite strategije za 

spopadanje s težavami ter preprečiti predsodke. 

Zavod Manipura iz Slovenije je dva meseca gostil 14 kratkotrajnih prostovoljcev iz Združenega Kraljestva, Italije, 

Estonije, Nemčije, Albanije in Turčije ter enega dolgotrajnega prostovoljca iz Albanije. Prostovoljci so se 

udeleževali široke palete aktivnosti: vključili so se v programa opolnomočenja s  pomočjo življenjskih veščin, 

pomagali so pri prenovi hiše, gradili so majhne lesene koče in preprosto pohištvo za mladinski center, skrbeli so 

za ekološki vrt in živali. Poleg praktičnega dela so pomagali organizirati in se pridružili k aktivnostim za prosti čas 

za lokalne otroke, kot so športne aktivnosti, igranje igric v naravi, druge igre na prostem, umetniške aktivnosti 

in prosti čas za igro otrok. Opravili so veliko dela za lokalno skupnost, kot je preživljanje časa z osebami s 

posebnimi potrebami, organizirali so aktivnosti za otroke v lokalnih vrtcih in osnovnih šolah, delavnice za 

medkulturno učenje za mlade iz različnih organizacij, pomagali pa so tudi pri sprotnih dogodkih na naši 

organizaciji in v lokalni skupnosti. Dolgotrajni prostovoljec je pomagal pri programu za osipnike na Ljudski 

univerzi Radovljica. Prišlo je do zelo globokega medkulturnega učnega procesa, saj so bili v program istočasno 

vključeni prostovoljci iz različni držav.   

Štire slovensjki prosotovojsic s posebnimi potzrebami so svoje prostovolsjtvo opravljali pri organizaciji "Nadacia 

Krajina Harmonie" na Slovaškem, kjer so pomagali prii organizaciji mednaordnega festivala za inkluzijooseb s 

https://www.lu-r.si/
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posebnimi potrebami. Dva slovenska prostovoljca z manj priložnostmi sta preživela en mesec pri organizaciji  

Ookull v Estoniji. Pomagali so pri aktivnostih za prosti čas za otroke in mlade pri dveh centrih za mlade. 

Praktični primeri  

26 prostovoljcev z manj priložnostmi in posebnimi potrebami je sodelovalo pri projektih kratkotrajnega 

prostovoljstva pri različnih organizacijah gostiteljicah na Slovaškem, v Makedoniji, Estoniji, Gruziji, Belgiji, 

Združenem Kraljestvu in Latviji. Pomagali so organizacija  gostiteljicam pri različnih dogodkih za lokalne otroke 

in mladino ter za mladino  s posebnimi potrebami. 

Organizacija "Nadacia Krajina Harmonie" iz Žilina na Slovaškem je organizirala velik kulturni dogodek za 

promocijo vključitev oseb z mentalnimi težavami. Prostovoljci z mentalnimi težavami so se pridružili projektu in 

pomagali pri pripravi in realizaciji festivala  "Inter nos". Pridružili so se glasbenim, plesnim in gledališkim 

delavnicam, pomagali pri pripravi prostora in scene ter aktivno sodelovali na  nastopu.  . 

Za odlično priložnost za prostovoljstvo mladih s posebnimi potrebami je poskrbela organizacija gostiteljica CYA 

Krik iz Skopja, Makedonije. Slovenska prostovoljca sta tam preživela 2 meseca in se vključevala v delavnice ročnih 

del, športne aktivnosti, jezikovne ure, kulturni bazar, družbeno kavarnico in delavnice na lokalni šoli za učence s 

slušnimi, vizualnimi in mentalnimi težavami.   

Sodelovalo je okrog 30 udeležencev, šlo pa je za Erasmus plus projekt mobilnosti za mlade. Oblikovan je bil leta 

2017 in pomaga udeležencem krepiti občutek vključenosti v družbo in občutek aktivnega sodelovanja v družbi.  

Kaj se lahko naučimo iz tega primera?  

Osebne s posebnimi potrebami so lahko zelo aktivni člani družbe in pomembno prispevajo k družbi.  
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Zaključek 

V današnjem vse bolj globaliziranem 

svetu se veliko ljudi seli zaradi 

izobraževanja ali dela, zato se želim 

osredotočiti na dva zanimiva 

podatka, kot je kulturni razmak med 

novimi in starejšimi generacijami in 

potreba po izboljšanju integracije in 

inkluzivnih sistemov v družbo, v 

kateri se vsi selijo, živijo in delajo na 

področjih, od koder ne izvirajo. 

Zahvaljujoč tej primerjalni študiji na 

evropskem nivoju smo odkrili, kako pomembna je danes potreba po učenju osnovnih IKT veščin zaradi hitro 

spreminjajoče se tehnologije, ki nam ne dopušča veliko časa, da hodimo vštric z vsemi novostmi v aplikacijah, 

pametnih telefonih, tabličnih računalnikih, spletnih straneh, pa tudi z dnevnimi aktivnostmi, ki so dandanes 

skoraj popolnoma prenesena v splet, kar vpliva na razvoj vsakdanjika in aktivnosti. Tukaj je pomembno na primer 

izpostaviti primer starejših, ki potrebujejo pomoč pri običajnih bančnih postopkih.  

Primeri dobrih praks v tem priročniku nam dajejo vpogled v to, kako močna je potreba po enotnosti, reaktivaciji 

in vključenosti, še posebej pri odraslih in starejših, ki so pogosto v položaju, kjer se morajo ponovno odkrivati in 

nadgrajevati, da se lahko soočajo z izzivi vsakdanjika na trgu dela, ki je vse bolj digitaliziran. V tem pogledu 

postanejo vsi tečaji za odrasle in starejše ter vse šole za osipnike izjemnega pomena za širjenje osnovne 

pismenosti v IKT-ju, soočanja s spletnim bančništvom, spletnim trženjem, pri dajanju svežega pogleda na 

družbena omrežja, ki so lahko razen orodja za zabavo in povezavo tudi koristna orodja za napredovanje pri delu.   

Na ta način postaneta inkluzivna in povezovalna sfera družbenih medijev  ter poučevanje osnov IKT-ja zelo 

povezana pri doseganju skupnega cilja: stimuliranja, krepitve, povezovanja, pridobivanja novih koristnih veščin 

na področju družbe in trga dela za tiste, ki to najbolj potrebujejo, kot so manj privilegirani, starejši ter odrasli z 

malo znanja na tem področju. Skupno vzdrževanje vrta, srečanja v učnih kavarnicah, sodelovanje pri Gancho 

dirki dajejo nov pomen na področju izmenjave veščin, učenja novega jezika ali pridobivanja prijateljev ter zvez.   

Uporaba različnih metodologij in študijski primeri v tem priročniku izpostavijo, kako je družbena komponenta 

odločujoč faktor za učenje, pri čemer se preferira kooperativno učenje, holistično poučevanje ali učenje s 

poskušanjem za dosego novih veščin na področju IKT-ja. V priročniku je združena velika raznolikost klasičnih 

metod z inkluzivnimi vidiki, ki omogočajo skupinsko delo v primeru kooperativnega učenja ali 360 stopinjskega 

senzoričnega holističnega učenja, kar nam omogoča učenje veščin brez predhodnega znanja, ampak s pomočjo 

eksperimentiranja na terenu, na tehnološki napravi, ki nam odpre popolnoma nove svetove, nove možnosti in 

perspektive v koraku z moderno družbo. 
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Zahvala 

Želeli bi se zahvaliti vsem partnerjem v projektu digital@dults.eu, ki so prispevali in se trudili z raziskavami o 

študijskih primerih v svojih državah, kar je omogočilo, da je ta priročnik na evropski ravni.  

Ravno tako bi se želeli zahvaliti naslednjo organizacijam, ki so s svojimi aktivnostmi in iniciativami poskrbeli za 

pomembne primere:  

Germany:  

Volkshochschule Schrobenhausen, www.vhs-sob.de 

Volkshochschule Berlin, www.berlin.de/vhs 

Volkshochschule München, www.mvhs.de  
 
Greece: 

Areadne, www.areadne.gr  
 
Hungary: 

Kreateam Egyesület, www.kreateam-ngo.org 

Eszterházy Károly Egyetem, https://uni-eszterhazy.hu 

Miskolci Egyetem, https://www.uni-miskolc.hu 

Agria TISZK, http://www.agriatiszk.hu 
 
Italy: 
Auser Trani - Federazione Nazionale delle Associazioni Auser, di Volontariato Onlus 

http://ausertrani.it/ 
 
Slovenia: 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, http://www.lu-velenje.si/ 

Medgeneracijski center Simbioza, https://www.simbioza.eu/ 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, http://www.ric-nm.si/  

Ljudska univerza Radovljica, http://www.ric-nm.si/  
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