
Zapisnik 1. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: četrtek, 24. februar 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 14:00 – 15:00

Prisotni: Stanko Blatnik (IPAK), Katja K. Ošljak (Vsak), Simona Knavs (Društvo Duh časa), Milan Osterc 

(Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri ZDUS) in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED UGOTOVITEV

I. Stanje / ključni izzivi na področju digitalnih kompetenc in izobraževanja v NVO sektorju in v Sloveniji

- uvodoma je bil predstavljen pregled dosedanjih aktivnosti mreže NVO-VID na področju izobraževanja v 

digitalni družbi (priprava strokovnega članka Nevladne organizacije in neformalno izobraževanje za 

informacijsko družbo, sestanek z MIZŠ glede vključevanja NVO v razpise neformalnega izobraževanja na 

področju IKT ter predlog Središča NVO za digitalno izobraževanje v okviru priprave Akcijskega načrta za 

digitalno izobraževanje);

- potrebujemo širši pogled na izobraževanje v digitalni družbi, ki presega zgolj tehnične veščine in uporabo 

računalnikov (socialne veščine, empatija,...);

- digitalne kompetence morajo naslavljati potrebe ljudi v digitalni družbi kot so pismenost, varnost, 

zasebnost in zdravo življenje.

II. Pričakovanja glede delokroga in aktivnosti delovne skupine 

A) Izmenjava informacij in vsebin o izobraževanju za digitalne kompetence in uporabo IKT

- spodbujanje izmenjave informacij, praks, priložnosti, ponudb in povpraševanj med nevladnimi 

organizacijami v povezavi z izobraževanjem za digitalne kompetence;

- krepitev kapacitet nevladnih organizacij za izobraževanje na daljavo, izobraževanje o uporabi IKT, 

digitalnih vsebinah ter usposabljanje NVO izobraževalcev;

- terminološko pojasnjevanje ključnih konceptov kot so digitalne kompetence, veščine in znanje. Delovna 

skupina uporablja krovni termin digitalne kompetence. Veščine in znanje uporablja takrat, ko se jih 

izpostavlja kot specifični del kompetenc.
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B) Sodelovanje s Slovensko digitalno koalicijo

- sodelovanje s Slovensko digitalno koalicijo pri naslavljanju vsebin na področju digitalnih kompetenc in 

izobraževanja (usklajevanje vsebin in predlogov za digitalno koalicijo, korigiranje in dopolnjevanje 

obstoječe predstave o digitalnem izobraževanju).

C) Krepitev digitalne pismenosti splošne javnosti in nevladnih organizacij

- usklajevanje aktivnosti mreže NVO-VID na projektu Slovenske digitalne koalicije Digital skills & jobs pri 

objavljanju vsebin na nacionalni spletni platformi z informacijami o digitalni družbi;

- naslavljanje problematike e-vključenosti in zaupanja v digitalne tehnologije.

D) Spremljanje sprememb v formalnem izobraževanju v povezavi z digitalizacijo izobraževanja

- spremljanje sprememb in opozarjanje na pomanjkljivosti digitalizacije izobraževanja.

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Naziv delovne skupine, vodenje in administrativna podpora

1.1) Delovna skupina se imenuje Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi;

1.2) Delovno skupino bo vsebinsko in strokovno vodil IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj 

informacijskih tehnologij;

1.3) Inštitut za elektronsko participacijo bo izvajal administrativno podporo delovni skupini.

AD2) Sodelovanje mreže NVO-VID v strateški skupini Digitalne kompetence in izobraževanje SDK

2.1) Predstavnici mreže NVO-VID v strateški skupini Digitalne kompetence in izobraževanje pri Slovenski 

digitalni koaliciji sta Simona Knavs (Društvo Duh časa) in Katja K. Ošljak (Vsak);

2.2) Predstavnik mreže NVO-VID v upravnem odboru SDK Stanko Blatnik sporoči koaliciji kontaktna naslova 

predstavnic mreže za vključitev v strateško skupino Digitalne kompetence in izobraževanje;

2.3) Stanko Blatnik na naslednjem sestanku upravnega odbora SDK postavi vprašanje glede vključevanja 

zainteresiranih nevladnih organizacij v delovno skupino (interes je izrazilo Društvo MDSSNG)

AD3) Pozicioniranje pogleda NVO na izobraževanje v digitalni družbi

3.1) IPAK pripravi izhodiščni dokument na temo izobraževanja v digitalni družbi z vidika NVO.

AD3) Naslednji sestanek delovne skupine

Naslednji sestanek delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi bo potekal v petek, 19. marca ob 

15h prek  videokonference Arnes VID. Sestanki delovne skupine bodo potekali vsak tretji petek v mesecu 
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ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 5. marec 2021.
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