
Zapisnik 8. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 24. novembra 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: predsedujoči dr. Stanko Blatnik (IPAK), Simona Knavs (Duh časa), Katja K. Ošlak (Vsak), Petra Vanič 

(Kersnikova) in  Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 7. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne 17. 

septembra  2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2)  Poročilo o sestanku z dr. Nino Gržinič Frelih glede digitalnih bonov 2021

Udeleženci so ugotovili, da po sestanku z dr.  N. Gržinič Frelih ni bilo neposrednih stikov, predviden

pa je sestanek januarja 2022.  Katja je opisala aktivnosti v skupini za izobraževanje  SDK. 

Pripravljali so učne cilje v skladu z referenčnim okvirjem DIGCOM 1.0, vendar je bil vmes v 

obravnavo posredovan že DIGCOM 2.0 tako, da bodo aktivnosti nadaljevali po preučitvi tega 

dokumenta. Simon je  predstavil povzetek sestanka strateške skupine za družbene vidike 

digitalizacije pri SDK, na katerem je dr. N. Gržinič Frelih povedala, da potekajo intenzivne priprave 

za pripravo javnega razpisa za starejše od 65 let in mlade v OŠ in SŠ. Sredstva za razpis  so v 

proračuni zagotovljena. Glede vsebine in izvedbe razpisa poteka komunikacija z različnimi 

deležniki. Upravičenci razpisa bodo omejeni na obstoječ ekosistem izvajalcev izobraževanj, s 

čemer želijo zagotoviti ustrezno kakovost in učinke. Pri tem bodo pomembni kriteriji za izvajalce 

izobraževanj. Kriteriji bi morali vključevati NVOje, ki imajo bodisi status društva v javnem interesu 

na področjih, ki so povezana z vsebino razpisa (informacijska družba, izobraževanje, mladi, 

kultura), bodisi lahko izkažejo reference izvajanja neformalnega izobraževanja v povezavi z 

digitalno pismenostjo, kompetencami, vsebinami itd. Za reference bi se upoštevalo določeno 

časovno obdobje npr. treh letih in določeno  število  izobraževanj na področju vsebin, ki so 

povezane z javnim razpisom.

Sprejet je sklep, da Stanko pripravi kratek dopis  dr.  N. Gržinič Frelih, v katerem bo obrazložil 

zgornji predlog.
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AD3) Sodelovanje na 4. odprtem forumu SDK

Simon je obvestil, da je pripravil predstavitev Mreže NVO-VID za  forumu SDK. Mrežo bo na forumu  

predstavljala Maša. Predstavitev je bila posredovana vsem članicam mreže NVO-VID, ki lahko do večera 

pošljejo pripombe oz. dopolnitve. Udeleženci so razpravljali tudi o sodelovanju v SDK in sprejeli predlog, da

se na začetku leta 2022 oceni stanje  sodelovanje Mreže NVO-VID v SDK in predlagajo ukrepi.

AD4) Priprava načrta dela skupine v letu 2022

Sprejet je sklep, da se v 15 dneh dokonča dokument o izobraževanju in pripravijo grobe smernice prioritet 

delovanja skupine v letu 2022. Dokument in smernice bodo obravnavane na naslednjem sestanku skupine.

AD5) Razno

Simona je obvestila udeležence, da izvajajo projekt Digitalizacija in izobraževanje in da bodo Mrežo NVO-

VID vključili v diseminacijo rezultatov projekta

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 17. decembra ob 15h prek videokonference Arnes 

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

Zapisnik pripravil Stanko Blatnik IPAK inštitut
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