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Program za neformalno izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi 
digitalnimi kompetencami

Cilja: 
 Cilj je spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij in interneta. Doseči želimo 
razumevanje ciljne skupine, da uporaba interneta poenostavi številne vsakodnevne 
obveznosti, omogoča enostavnejše vzdrževanje socialnih stikov tudi s fizično bolj oddaljenimi 
posamezniki in pomeni priložnost za vseživljenjsko učenje na številnih področjih ter odpira 
možnosti za krepitev kognitivnih sposobnosti posameznika.
 Razvijati splošno računalniško pismenost, pri tem pa vpeljati programe za pridobivanje 
digitalnih kompetenc in digitalnih znanj,  katerih cilj je razvijanje znanja za uporabo 
računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega 
telefona, tablic in drugih digitalnih naprav ter znanja za potrebe dela) ter razvijanje računalniške 
in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi.

Ciljna skupina: star 55 let ali več

Program sestavlja osnovno neformalno izobraževanje ter sedem dodatnih neformalnih 
izobraževanj.

Namen programa je:

 promocija uporabe interneta in uporabe digitalnih vsebin;

 promocija uporabe javnih e-storitev na ravni države,

 razvijanje digitalne pismenosti ciljne skupine na področjih zbiranja in vrednotenja 

informacij, informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja z uporabo digitalnih 

tehnologij;

 pridobivanje različnih digitalnih spretnosti, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti življenja in 

socialne vključenosti;

 delo na konkretnih in praktičnih primerih, kar omogoča takojšen prenos naučenega v 

prakso;

 poznavanje uporabe tehnologije za reševanje problemov, za aktivno državljanstvo in 

osebno rast.

Za doseganje namena programa je zaželeno, da izvajalec neformalnih izobraževanj
udeležence pozove k uporabi lastnih naprav, ob čemer je bistveno, da jim v vsakem primeru 
zagotovi opremo, kot je navedeno pri opisu programa neformalnih izobraževanj. 

Udeleženec izobraževanja pridobi pravico do digitalnega bona, ko izpolni enega od naslednjih 
pogojev: 
- opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja,
- opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj.  
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Opis usposabljanja – vsebina in cilji posameznih sklopov 

Osnovni del neformalnih izobraževanj

1. Vklopi.se (4 x 3 pedagoških ur + 2 x 0,5 ure na daljavo)

Osnovni del neformalnega izobraževanja je namenjen tistim, ki se z uporabo računalniške in 
digitalne tehnologije srečujejo prvič ali pa imajo z uporabo le malo izkušenj. S programom 
neformalnega izobraževanja želimo sodelujočim slikovito prikazati konkretne prednosti 
uporabi napredne tehnologije, ob tem pa premagati morebitne strahove uporabnikov pred 
napačno uporabo in njenimi posledicami ter vsakemu od njih omogočiti napredek na področju 
digitalne pismenosti, komuniciranja in sodelovanja.

Oblike usposabljanja in metode dela:
Osnovni del neformalnega izobraževanja je sestavljeno iz štirih srečanj v živo (v obliki 
delavnice) in dveh srečanj po pol ure na daljavo. Vsaka učna vsebina oz. tema naj bo 
predstavljena konkretno, z le za razumevanje potrebno teoretično razlago, glavnina dejavnosti 
neformalnega izobraževanja naj poteka v obliki skupinskega in individualnega dela na 
konkretnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore udeležencem, izvaja 
posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora izvajalec za vsako 
izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega kadra tudi enega 
pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  v. V okviru predvidenih srečanj je zaželeno, 
da udeleženci osvojijo spretnosti, kot je razvidno iz vsebine usposabljanja (Tabela 1). 



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Tabela 1: Vsebina osnovnega  dela neformalnega izobraževanja:

NAČIN DELA KOMPETENCA UČNA VSEBINA/TEMA DEJAVNOSTI UDELEŽENCA
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 Osnovno ravnanje z 
računalniško tehnologijo.

 Brskanje, iskanje in izbira 
podatkov, informacij in 
digitalnih vsebin.

 Vrednotenje podatkov, 
informacij in digitalnih vsebin.

 Samoocenitev stopnje osebne digitalne 
pismenosti

 Varno prižiganje in ugašanje naprav 
(računalnik, tablica, pametni telefon)

 Brskanje, iskanje in vrednotenje informacij 
in podatkov na spletu, brskalnik / iskalnik, 
zgodovina iskanja, napredno iskanje

 Vrednotenje podatkov, informacij in 
digitalnih vsebin, kritična presoja virov 
(avtor, starost in aktualnost vira, vrsta 
spletne strani, domene …)

 Samostojen varen zagon pametne 
naprave

 Iskanje vsebin na spletu (kako bi 
izboljšali svoje digitalne spretnosti?) 

 Vrednotenje virov (kateremu viru 
lahko zaupajo? Zakaj?)

 Delo na realnem problemu 
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 Komuniciranje v digitalnem 
svetu

 Spletni bonton

 Sms, mms in e-pošta
 Videokomunikacija: predstavitev 

programov kot so Skype, Viber in delo na 
enem od njih 

 Spletni bonton - primeri

 Samostojno pošiljanje sms, mms in 
e-pošte v skladu s spletnim 
bontonom 

 Opravljen videoklic prek različnih 
programov
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 Osnove fotografiranja in 
snemanja ter ogledovanje
posnetkov s pomočjo pametne 
naprave

 Avtorske pravice v digitalnem 
svetu

 Poznavanje mesta kamere na pametnih 
napravah in možnosti uporabe

 Shranjevanje posnetega
 Možnosti ogleda in deljenja posnetega
 Razumevanje avtorskih pravic v 

digitalnem spletu

 Samostojno fotografiranje in 
snemanje s pomočjo pametnih 
naprav

 Shranjevanje posnetega in deljenje
 Spletno iskanje fotografij, ki jih je 

dovoljeno razširjati
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)  Digitalni podpis

 Uporaba aplikacij
 Predstavitev digitalnega potrdila/podpisa

(kaj je, zakaj ga uporabljamo, kje ga 
pridobimo)

 Uporaba opomnika in koledarja, 
vremenske aplikacije in navigacije

 Predstavitev primera/primerov 
uporabe digitalnega podpisa (in 
vabilo na dodatno izobraževanje na 
to temo). 

 Opravljena vnaprej pripravljena 
naloga, ki zahteva izpis poti do 
izbranega cilja, napoved vremena na 
ciljni lokaciji in vnos poti v opomnik 
ter koledar
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 Sporazumevanje z uporabo 
digitalnih tehnologij

 Videokomunikacija
 Brskanje, iskanje ter vrednotenje 

informacij na spletu

 Klic predavatelja in delo po njegovih 
napotkih: iskanje informacij v 
brskalniku, vrednotenje njihove 
verodostojnosti in preverba pravic 
uporabe
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 Sporazumevanje z uporabo 
digitalnih tehnologij

 Videokomunikacija
 Sms, mms in e-pošta
 Uporaba fotoaparata, vremenske 

aplikacije, navigacije ter koledarja 

 Klic predavatelja in delo po njegovih 
napotkih: fotografiranje, pošiljanje 
sms, mms in e-pošte, poročilo o 
stanju vremena na določeni lokaciji 
in opis poti do določene lokacije ter 
vnos naslednjega usposabljanja v 
koledar 

Trajanje: 13 pedagoških ur - 12 pedagoških ur v živo ter 1 pedagoška ura na daljavo.

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da udeleženci po končanem programu usposabljanja 
prejmejo potrdilo o udeležbi (diploma, nagrada …).
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Dodatna neformalna izobraževanja

2. Vklopi.se v prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij I (2x3
pedagoških ur)

Namen in cilji delavnice: vzgoja za prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij, 
digitalni podpis in digitalno potrdilo (kaj je?, zakaj ga rabim?, kje ga dobim?), pomoč v postopku 
pridobitve lastnega digitalnega potrdila, pridobitev znanja uporabe digitalnega potrdila (vaja na 
fiktivnih, a konkretnih primerih)

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo 
napredovati na področju digitalnih kompetenc, ki jih pokriva usposabljanje.

Oblike in metode neformalnega izobraževanja: delavnica s poudarkom na uporabnih 
znanjih, razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora 
izvajalec za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega 
kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  . 

Trajanje: 2x3 pedagoških ur

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 
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3. Vklopi.se v prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij II (2x3
pedagoških ur)

Namen in cilji delavnice: vzgoja za prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij, 
znanje uporabe e-zdravja in e-davkov (vaja na fiktivnih, a konkretnih primerih)

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo 
napredovati na področju digitalnih kompetenc, ki jih pokriva usposabljanje.

Oblike in metode neformalnega izobraževanja: delavnica s poudarkom na uporabnih 
znanjih, razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora 
izvajalec za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega 
kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  .

Trajanje: 2x3 pedagoških ur

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 
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4. Vklopi.se v spletno nakupovanje (2x3 pedagoških ur)

Namen in cilji delavnice: predstavitev možnosti spletnega nakupovanja, pasti spletnih 
nakupov in praktičen prikaz postopka z možnostjo vaje

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo 
napredovati na področju digitalnih kompetenc, ki jih pokriva usposabljanje.

Oblike in metode neformalnega izobraževanja: delavnica s poudarkom na uporabnih 
znanjih, razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora 
izvajalec za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega 
kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  . 

Trajanje: 2x3 pedagoških ur

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 
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5. Vklopi.se v spletno bančništvo (2x3 pedagoških ur)

Namen in cilji delavnice: predstavitev možnosti spletnega bančništva in praktičen prikaz 

postopka z možnostjo vaje

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo 
napredovati na področju digitalnih kompetenc, ki jih pokriva usposabljanje.

Oblike in metode neformalnega izobraževanja: delavnica s poudarkom na uporabnih 

znanjih, razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je oziroma mora izvajalec 
za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega kadra tudi 
enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  . 

Trajanje: 2x3 pedagoških ur

Predpogoji: predhodno informiranje možnih udeležencev o možnih testnih okoljih (konkretnih 
spletnih bančnih okoljih), prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do 
spleta, projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo 
dostopa, programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove 
pametne naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, 
tablica, telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 

udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 
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6. Vklopi.se v napredno urejanje digitalnih fotografij in posnetkov (2x3 pedagoških 
ur)

Namen in cilji delavnice: pridobitev znanja o fotografiranju z učinki in možnostih obdelave 
fotografij in posnetkov ter prenašanje datotek med pametnimi napravami

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo 
napredovati na področju digitalnih kompetenc, ki jih pokriva usposabljanje.

Oblike in metode neformalnega izobraževanja: delavnica s poudarkom na uporabnih 
znanjih, razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je oziroma mora izvajalec 
za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega kadra tudi 
enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  . 

Trajanje: 2x3 pedagoških ur

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

7. Vklopi.se v družbena omrežja (2x3 pedagoške ure)

Namen in cilji delavnice: oblikovanje osebnega profila na izbranih družbenih omrežjih (npr. 
Facebook, Instagram, Twitter …), poznavanje delovanja izbranih družbenih omrežij in znanje 
objavljanja ter sledenja.

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri 
razvoju informacijskih rešitev

Oblike in metode neformalnih izobraževanj: delavnica s poudarkom na uporabnih znanjih, 
razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora 
izvajalec za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega 
kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  . 

Trajanje: 2x3 pedagoške ure

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 
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8. Vklopi.se v digitalna komunikacijska orodja (2x3 pedagoške ure)

Namen in cilji delavnice: oblikovanje osebnega profila na izbranih digitalnih komunikacijskih 
orodjih (npr. Viber, Skype, WhatsApp, Zoom …), vaje vseh oblik komuniciranja (klepet, klic, 
videoklic) prek izbranih digitalnih komunikacijskih orodij. 

Ciljna skupina udeležencev: neformalno izobraževanje je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri 
razvoju informacijskih rešitev

Oblike in metode neformalnih izobraževanj: delavnica s poudarkom na uporabnih znanjih, 
razumevanju in praktičnih primerih. Z namenom zagotavljanja zadostne podpore 
udeležencem, izvaja posamezno delavnico toliko predavateljev kot je potrebno oziroma mora 
izvajalec za vsako izobraževanje zagotoviti poleg enega predavatelja v okviru strokovnega 
kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset (10) ljudi  .

Trajanje: 2x3 pedagoške ure

Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon).

Predlog: za splošen dvig zavesti o pomenu znanja s področja digitalizacije, je želeno, da 
udeleženci po končanem programu neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi 
(diploma, nagrada …). 

mag. Peter Geršak, državni sekretar
       Po pooblastilu št. 020/5-2021/1 z dne 8. 10. 2021


		2022-05-27T08:55:14+0200
	Peter Geršak




