
Zapisnik 6. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 17. september 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:05

Prisotni: predsedujoči Stanko Blatnik (IPAK), Katja K. Ošljak (VSAK), Milan Osterc (ZDUS) in  Simon Delakorda

(INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 5 . sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne 20. 

avgusta 2021

1.1) Udeleženci so obravnavali sklepe sprejete na predhodnem sestanku in ugotovili:

 Delovanje strateške skupine za izobraževanje pri SDK je še vedno vsebinsko nejasno, zaradi 

priložnostnega načina delovanja strateške skupine je oteženo tudi vključevanje dodatnih 

zainteresiranih nevladnih organizacij. Skupina se pogosto sestaja, vodenje je korektno, vendar je 

treba oceniti smiselnost sodelovanja predstavnikov mreže v skupini. Udeleženci so se strinjali, da 

se na srečanje Izobraževanje v digitalni družbi, ki bo novembra povabijo člani skupine za 

izobraževanje SDK (A. Brodnik), da predstavijo svoj pogled na izobraževanje in da tako pride do 

potrebnega dialoga.

 Glede uvajanja bonov za usposabljanje za pridobitev digitalnih kompetenc udeleženci predlagajo, 

da predstavniki v skupini za izobraževanje predstavijo naslednja dejstva, ki bi se morala upoštevati 

pri realizaciji bonov:

a) Za izvajalce ni nujna pedagoško-andragoška izobrazba.

b) V primeru, da se bo oblikoval katalog znanj za ta usposabljanja predlagamo, da le ta pokriva 80 

% usposabljanja, izvajalci pa lahko predlagajo 20 % tem, ki niso vključena v katalog. S tem bi 

omogočili nove oblike in vsebine, ki spremljajo trende na tem področju.

c) Posebno pozornost je treba posvetiti spodbujanju udeležbe na usposabljanju predvsem starejše 

populacije (tudi nad 65 let). Ugotavljamo, da obstaja trend, da se starejši populaciji zagotovi 

»prijetna starost« ne pa njihovo aktivno sodelovanje, kjer lahko veliko prispevajo zaradi, izkušenj, 

znanja, socialne zrelosti in njihovega socialnega omrežja.

d) Določene vsebine ne zahtevajo klasične oblike usposabljanj kot npr. tečaj (elektronsko 

bančništvo, elektronska prijava pri zdravniku, elektronsko pridobivanje PCT, ...), ampak neposredno

sodelovanje »učitelja« in »učenca«. Predlagamo učinkovite oblike prenašanja zgoraj navedenih 
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znanj in veščin, ki bi se financirale z boni.

 Stanko je predstavil predlog ukrepov in aktivnosti na področju pozicioniranja pogleda na 

izobraževanje NVO v digitalni družbi. Udeleženci so predlagali, da:

a) Povabimo članice mreže, da pripravijo predloge usposabljanj (vsebina in oblika) za zgoraj 

navedene ciljne skupine in jih posredujejo delovni skupini za izobraževanje, ki jih pregleda in 

organizira srečanje, na kateri bodo obravnavani predlogi in oblikovan končni predlog usposabljanj. 

Istočasno se dopolni obstoječi predlog tečajev za uporabo digitalnih orodij za NVO. Ta predlog 

ponudimo preko stičišč nevladnim organizacijam. Za vse oblike usposabljanj poiščemo možnost, da

se finančno podprejo z digitalnim bonom.

b) Oblikujemo skupino, ki pripravi predlog dokumenta, v katerem bo oblikovano stališče NVO do 

izobraževanja v digitalni družbi. Dokument se objavi v mreži, članice predlagajo izboljšave, končni 

dokument se oblikuje po srečanju novembra 2012 in se posreduje deležnikom (ministrstva, 

digitalna koalicija, gospodarska zbornica, univerze).

Po razpravi je zapisnik potrjen.

AD2) Vloga in delovanje skupine za izobraževanje

Udeleženci so se strinjali, da je treba narediti določene korake v smeri delovanja skupine izven mreže. 

Predlagano je da:

 Predstavniki mreže predstavijo stališča do bonov za digitalno usposabljanje v strateški skupini SDK.

 Mreža izvede v drugi polovici novembra 2021 srečanje (verjetno online) Izobraževanje v digitalni 

družbi, na katerega se povabijo vsi deležniki (ministrstva, gospodarstva, univerze, raziskovalne 

organizacije, NVO) in na katerem bomo predstavili pripravljen dokument o vlogi NVO pri 

izobraževanju. Treba je najti ključne govorce, udeležence okrogle mize in programski odbor 

srečanja, ki bo določil organizacijo in vsebino srečanja. Simon bo o tem obvestil mrežo in z 

Arnesom raziskal pogoje za izvedbo online dogodka.

Stanko bo do 30. septembra pripravil grobo obliko dokumenta.

Po izvedenih zgoraj navedenih aktivnosti bomo analizirali njihovo uspešnost in predlagali nadaljnje 

izboljšave.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

Ni bilo izpolnjenih sklepov

/
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RAZNO

Ni bilo predlogov za razpravo po tej točki.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 15. oktobra ob 15h prek videokonference Arnes 

VID. Sestanki delovne skupine potekajo vsak 3. petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil Stanko Blatnik (IPAK), Velenje, 17. septembra 2021.
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