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1.1. Pregled nacionalnih in teritorialnih podatkov

4
4

Digitalna pismenost prinaš a neš teto koristi za naš e osebno in poklicno ž ivljenje.
Na ž alost imajo ljudje brez osnov digitalne pismenosti, zlasti starejš a generacija
(50+), tež ave pri uporabi novih tehnologij, zato so pogosto prikrajš ani za
prilož nosti, ki jih prinaš a digitalni svet.
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6

1.1.5. Romunija

6

1.1.6. Slovenija

7

1.1.7. Ukrajina

7

Dobrodoš li na potovanju skozi eDigiStars in izvedeli boste več o tem, kako se
spoprijeti s tremi pogostimi vpraš anji Podonavske makroregije:
· Pomanjkanje usposobljene delovne sile na področ ju digitalnih tehnologij;
· Staranje prebivalstva in tež ave pri zaposlovanju;
· Niž ja konkurenč nost celotne Podonavske regije.

1.1.8. Republika Srbska/Bosna in Hercegovina
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Reš itev se skriva v inovativnem ekosistemu eDigiStars, ki temelji na treh orodjih:

1.2. Ključ ni izsledki nacionalnih in teritorialnih raziskav
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2. Vsebina teč ajev digitalnega izobraž evanja za starejš e od 50 let
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· POWERYOU orodje – kako pristopiti k starejš im in jih preprič ati, da lahko
pridobijo digitalne veš č i ne in okrepijo svoje digitalne podjetniš ke
sposobnosti;
· CAMPUS orodje – kako prilagoditi teč aje in usposabljanja potrebam starejš ih;
· LABEL orodje – kako zgraditi zaupanje delodajalcev v sposobnosti starejš ih.

2.1. Moduli usposabljanja in kombinacije med njimi
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Tabel 1. Predvideno trajanje teč aja za vsako uč no temo (v urah):
2.3. Opis posameznih modulov in njihova vsebina
2.3.1. MicrosoftOf ice–Microsoft365
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2.3.1.1. Vsebina usposabljanja uporabe Microsoft Word

12

2.3.1.2. Vsebina usposabljanja Microsoft Excel

13

2.3.1.3. Vsebina usposabljanja Microsoft PowerPoint

14

2.3.2 Digitalni marketing in upravljanje druž benih medijev
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Zato smo tukaj mi – 19 partnerjev iz 8 drž av (Madž arska, Avstrija, Bosna in
Hercegovina, Bolgarija, Ceš ka, Romunija, Slovenija, Ukrajina), ki sodelujemo v
projektu eDigiStars, so inanciranem iz transnacionalnega programa za
Podonavje.

Vsa orodja so bila razvita v strokovnem sodelovanju z organizacijami za poklicno
izobraž evanje in usposabljanje odraslih, uradov za delo, nevladnih organizacij,
lokalnih oblasti, gospodarskih zbornic, organizacij za industrijo in gospodarski
razvoj ter prikrajš anih ciljnih skupin.
Razvita orodja bodo testirana in prilagojena v skladu s povratnimi
informacijami. Zač eli bomo z orodjem POWERYOU in usposabljali zaposlene v
uradih za delo ali nevladnih organizacijah, namenjenih starejš im, kako zgraditi
pozitiven odnos do starejš ih, kako vključ iti in motivirati starejš e. Na vsakem
območ ju bomo izbrali enega ponudnika izobraž evanja, ki bo na podlagi orodja
CAMPUS prilagodil enega izmed obstoječ ih teč ajev usposabljanja. Nato bo do
konca pilotne izvedbe orodja POWERYOU teč a j izveden z udelež bo 40
brezposelnih starejš ih izbranih na določ enem območ ju (skupaj 320 oseb). Poleg
tega je treba starejš im omogoč iti pridobitev certi ikata in krepiti zaupanje
delodajalcev s pilotnim uvajanjem orodja LABEL. Orodje LABEL cilja na akterje,
ki intenzivno sodelujejo z industrijo ali jo zastopajo, npr. gospodarske zbornice,
industrijska združ enja in druge institucije, ki podpirajo podjetniš tvo. S pomoč jo
tega orodja bo dosež eno dvoje: prvič , certi ikati za udelež ence eDigiStars bodo
š iroko priznani in drugič , vzpostavilo se bo zaupanje v (pre)kvali icirano ciljno
skupino 50+ (skupaj 120 oseb), da lahko le-ta pomembno prispeva v
digitaliziranem delovnem okolju.
Trdno verjamemo, da boste orodja eDigiStars prepoznali kot uporabna in kot
enega ključ nih elementov v procesu spreminjanja mož nosti starejš ih s krepitvijo
digitalnih podjetniš kih sposobnosti.
Zelimo vam prijetno potovanje skozi eDigiStars za opolnomoč enje generacije
50+ za svetlejš o prihodnost.

POWERYOU
orodje

CAMPUS
orodje

LABEL
orodje
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Poglavje 1: Statistika - dejansko
stanje usposabljanj in prostih
delovnih mest na naših območjih
Namen prvega poglavja orodja CAMPUS je povzeti ugotovitve teoretič ne
raziskave, ki so jo izvedli predstavniki partnerstva. Cilja raziskave sta bila dva.
Prvič , raziskati status izobraž evanja za odrasle na partnerskih območ jih, da bi
bolje razumeli, kateri teč aji, programi usposabljanja in druge izobraž evalne
pobude obstajajo. Drugič , partnerji so pregledali trg dela na svojem območ ju, da
bi bolje razumeli, katere veš čine so iskane na trgu dela. Rezultati raziskave so
konzorciju pomagali opredeliti veš čine, ki jih je treba razviti, in teč aje, ki bi jih
morali prilagoditi potrebam starejš ih (50+).
Teritorialne raziskave je vodil partner ACTA, zbiranje podatkov pa so izvajali
teritorialni partnerji v obdobju od januarja do marca 2021. Raziskavo so izvajali v
naslednjih drž avah oziroma območ jih: Zgornja Avstrija v Avstriji, Bolgarija,
Ceš ka, Osrednje Podonavje na Madž arskem, Severozahodna regija v Romuniji,
Vzhodna regija v Sloveniji, regija Ivano-Frankvisk v Ukrajini in Republika
Srbska/Bosna in Hercegovina. V naslednjem poglavju je podan pregled
rezultatov s partnerskih območ ij.

1.1.2. Bolgarija
Glede na raziskavo, ki jo je izvedla BAA iz Bolgarije, obstaja veliko š tevilo teč ajev
različ nih stopenj usposabljanja za digitalne veš čine, ki jih na trgu ponujajo
specializirani izobraž evalni centri in akademije. Statistič ni podatki glede š tevila
programov usposabljanja za digitalne veš čine niso zbrani, saj je njihovo natanč no
š tevilo zaradi dinamike trga tež ko določ iti. Na sploš no pa teč aji ciljajo na tri
različ ne ravni znanja - napredne, srednje in strokovne. Ni bilo dokazov, da bi
kateri od opredeljenih teč ajev ciljal na določ ene druž bene skupine (na primer
starejš e), na sploš no pa se teč ajev lahko udelež ijo vsi zainteresirani.
Za boljš e razumevanje polož aja starejš ih v drž avi so statistič ne podatke zbrali
bolgarski zavodi za zaposlovanje. Po teh podatkih je 37 % registriranih
brezposelnih oseb starejš ih od 50 let, od tega jih ima le 13 % visokoš olsko
izobrazbo, in delež tistih iz te opazovalne skupine, ki so zač eli delati leta 2020,
predstavlja 30 %. Studija bolgarske agencije za zaposlovanje kaž e, da bodo
bolgarska podjetja v naslednjih 12 mesecih potrebovala skoraj 321 tisoč delavcev
in 90 tisoč specialistov s pravno sposobnostjo ali visoko izobrazbo. Glede na
zahteve delodajalcev mora polovica teh delavcev biti kvali iciranih. Srednjeroč no
(3 do 5 let) bodo bolgarska podjetja potrebovala več kot 20 tisoč rač unalnič arjev.
V svojih potrebah po kadrih so delodajalci znanje in veš čine, povezane z novimi
tehnologijami, ovrednotili z 51 %. Studija potreb delodajalcev sorazmerno
zajema podjetja z različ nim š tevilom zaposlenih - od mikropodjetij z manj kot 10
zaposlenimi do velikih podjetij z več kot 250 zaposlenimi. Glede na gospodarsko
dejavnost je največ ji delež anketiranih podjetij iz sektorja »Trgovina, promet,
hotelirstvo in gostinstvo« (34,5 %).

1.1. Pregled nacionalnih in teritorialnih podatkov
1.1.1. Avstrija

1.1.3. Češka

V Avstriji je zbiranje teritorialnih podatkov temeljilo na pregledu razpolož ljivih
statistič nih podatkov glede trga dela (na primer š tudija Jobfeed 2016-18 in drugi
viri iz leta 2018), pa tudi na pogovorih z ustreznimi teritorialnimi delež niki.

Studija prostih delovnih mest na trgu dela na Ceš kem je nastala na podlagi javno
dostopnih virov, kot so statistika urada za delo, iskalniki delovnih mest itd.
Digitalne veš čine so potrebne na skoraj vseh delovnih mestih, z izjemo več ine
delovnih mest povezanih s izič nim delom.

Tako imenovano „Zavezniš tvo za kvali ikacije digitalnih veš čin“ (Digital Skills
Quali ication Alliance) je mrež a, ki si prizadeva premagati izzive, ki jih prinaš ajo
digitalne spremembe, in ponuja več kot 140 teč ajev namenjenih krepitvi
digitalnih veš čin. Poleg tega se na inš titutu WIFI training izvaja več kot 500
teč ajev. Ti teč aji niso namenjeni določ eni starostni skupini in so na voljo vsem
zainteresiranim. Identi icirani izobraž evalni teč aji se razlikujejo glede na raven
digitalnih veš čin, ki jih razvijajo; na voljo so teč aji za osnovno, srednjo, napredno
in strokovno raven.
Po izsledkih raziskave Jobfeed je na območ ju veliko prostih delovnih mest, ki
zahtevajo digitalne veš čine. Za mnoge izmed teh delovnih mest je zahtevano
poznavanje pisarniš kih programov ali znanje kodiranja (Slika 1). Ni opredeljeno,
koliko teh prostih delovnih mest je namenjenih starejš im ali ljudem iz ranljivih
skupin. Zaradi proti diskriminacijske zakonodaje v Avstriji ni dovoljeno dati
prednosti eni skupini pred drugimi. Zato so v Avstriji vsa prosta delovna mesta
odprta za vse ljudi, ki iš čejo zaposlitev.

Povpreč no znanje tujega jezika v populaciji starejš ih odraslih je precej slabo, zato
so bila za namen raziskave izključ ena delovna mesta, ki so zahtevala znanje tujega
jezika.
Raziskava teč ajev usposabljanja, ki so na voljo na Ceš kem, je potekala predvsem s
pregledovanjem teč ajev za prekvali ikacijo. Ce so izpolnjene predpisane zahteve,
lahko te teč aje za registrirane brezposelne osebe inancira urad za delo.
Več ina teč ajev za prekvali ikacijo je potencialno primerna za naš o ciljno skupino
brezposelnih, starejš ih od 50 let. Za namen projekta teč aji na strokovni ravni
obič ajno niso primerni, saj obič ajno zahtevajo visoko usposobljene ljudi na
področ ju IT-ja in so bolj osredotoč eni na programiranje, razvoj programske
opreme itd. Med raziskavami je bil glavni poudarek namenjen teč a jem
prekvali ikacije na srednji ravni.
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1.1.6. Slovenija
1.1.4. Madžarska
V Osrednjem Podonavju je na voljo najmanj 75 teč ajev digitalnega izobraž evanja.
Več ina navedenih teč ajev je na zač etni, srednji in napredni ravni, medtem ko so
teč a ji na strokovni ravni redki. Največ j i ponudnik teč a jev digitalnega
izobraž evanja je center za vsež ivljenjsko uč enje, ki ponuja teč aje za krepitev
digitalne pismenosti in teč aje srednje stopnje, ki so namenjeni pridobivanju
znanja na določ enih področ jih (tj. predstavitvene sposobnosti, druž beni mediji in
poslovanje, Excel itd.). Tudi poklicne š ole imajo pomembno vlogo pri digitalnem
izobraž evanju odraslih predvsem zaradi digitalnih programov na napredni ravni.
Pomembno je omeniti, da je v regiji tudi š ola za kodiranje, ki ponuja izobraž evalne
programe na napredni in strokovni ravni, v dolž ini od nekaj mesecev do dveh let.
V regiji je le 7 teč ajev posebej zasnovanih za starejš e od 50 let. Namen teh teč ajev
je razvoj digitalne pismenosti pri starejš ih.
Glede na raziskavo prostih delovnih mest je CTRIA ocenila, da je v regiji odprtih
vsaj 1000 delovnih mest, ki zahtevajo določ eno stopnjo digitalnih veš čin. Več ina
prostih delovnih mest zahteva precej nizko raven digitalnega znanja. Po drugi
strani pa so na trgu dela tudi potrebe po kadru z naprednimi in strokovnimi
digitalnimi veš činami. Zato to lahko najbolje opiš emo s krivuljo v obliki č rke U,
kjer sta š tevilo prostih delovnih mest z zahtevano osnovno in strokovno ravnjo
digitalnih veš čin vsako na svoji strani č rke U. Tipič na delovna mesta, ki zahtevajo
strokovno znanje, so delovna mesta za IT strokovnjake, medtem ko so osnovna
znanja potrebna pri pisarniš kih delih. Nobena ponudba za zaposlitev ni
neposredno namenjena starejš im od 50 let zaradi proti diskriminacijske
zakonodaje.

1.1.5. Romunija
V Romuniji je bilo zbiranje informacij o teč ajih usposabljanja, ki zajemajo
digitalne veš čine, izvedeno na podlagi analize registra ponudnikov poklicnega
usposabljanja, ki ga dvakrat letno objavi regionalna agencija AJPIS Bihor, in
tehnič nih spletnih raziskav ponudnikov usposabljanja na področ ju digitalnih
veš čin. Na severozahodnem območ ju smo zaznali 45 izobraž evanj s področ ja
digitalnih veš čin. Le dva od teh teč ajev sta certi icirana in zavedena v registru
ponudnikov poklicnega usposabljanja. Oba teč aja zagotavljata osnovno digitalno
znanje. Več ina teh usposabljanj - 45 % (glej Prilogo 1) pokriva napredne digitalne
veš čine. Raziskava je zaznala le enega ponudnika usposabljanja, ki aktivno
promovira in izvaja digitalne teč aje za starejš e: ECDL Romunija, Digitalna
pismenost za starejš e - ECDL Equal Skills (20 ur), ki zajemajo osnovne digitalne
veš čine. Zavedeni so tudi drugi različ ni teč aji, namenjeni starejš im, ki pa niso več
aktivni, saj so potekali v okviru sedaj ž e dokonč anih projektov, ki so bili
inancirani iz evropskih ali nacionalnih sredstev.
Zbiranje informacij o prostih delovnih mestih na naš em območ ju, ki zahtevajo
digitalno znanje, je potekalo na tri nač ine: analiziranje seznama prostih delovnih
mest v vestniku Bihor, ki ga meseč n o objavlja Regionalna agencija za
zaposlovanje Bihor, analiza glavnih spletnih strani, ki objavljajo prosta delovna
mesta in razprava s strokovnjaki za zaposlovanje (glej Prilogo 1). Tekom
raziskave je bilo na naš em območ ju zaznanih 750 prostih delovnih mest, ki
zahtevajo digitalne veš čine. Približ no 70 % teh prostih delovnih mest je
primernih za starejš e, v kolikor imajo zahtevane kvali ikacije, jezikovno in
strokovno znanje. Več ina od teh delovnih mest zahteva osnovne digitalne veš čine
- 44 %, sledijo delovna mesta, ki zahtevajo srednjo stopnjo digitalnih veš čin - 34
% (glej Prilogo 1).

Zbiranje podatkov je temeljilo na spletnih raziskavah. Lokalni partner je zbral
podatke in informacije o različ nih teč ajih, ki so na voljo v regiji. Podatki o prostih
delovnih mestih so bili zbrani na Zavodu za zaposlovanje in na spletnih straneh,
na katerih so objavljena prosta delovna mesta.
Na naš em območ ju je organiziranih 25 teč ajev s področ ja digitalnih veš čin. V teku
je 10 teč ajev, ki pouč ujejo osnovne veš čine, 10 teč ajev za srednjo stopnjo
digitalnih veš čin in 5 teč ajev, ki pouč ujejo napredne digitalne veš čine. Nekateri
teč aji (4) pouč ujejo strokovno raven digitalnih veš čin. Obstajajo le trije teč aji
digitalnih veš čin, ki so namenjeni starejš im od 50 let. Vsi ti teč aji pouč ujejo
osnovne digitalne veš čine. Nekaj primerov takih teč ajev: Digitalna pismenost za
starejš e; Internet in rač unalnik za zač etnike ter Digitalno trž enje (Google Search
Console, Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, Mail Chimp, Google Apps &
Scripts).
Zbrani podatki o prostih delovnih mestih v Vzhodni Sloveniji kaž ejo zanimiv
vzorec. Najpogosteje je zahtevano znanje povezano z osnovnimi pisarniš kimi
programi - vključ no z orodji Word in Excel. Poleg tega so tudi pogoste zahteve za
poznavanje urejanja fotogra ij, videa in zvoka, predstavitev in napredno znanje
Excela. Zanimivo je, da po kodiranju ni veliko povpraš evanja. Slovenski partnerji
so imeli tež ave pri določ anju, katera izmed identi iciranih in koliko od teh
delovnih mest bi bilo primernih za starejš e od 50 let, saj so prosta delovna mesta
odprta za vse, ki iš čejo zaposlitev.

1.1.7. Ukrajina
V Ukrajini so š tudije programov usposabljanja in prostih delovnih mest v njihovi
regiji izvajali z vpraš alniki in anketami. V š tudijo so bile vključ ene vladne agencije
in centri za zaposlovanje. Raziskava kaž e, da na območ ju ni veliko teč ajev s
področ ja digitalnih veš čin. Skupno je bilo zaznanih 5 teč ajev. Dva izmed teh
teč ajev "Osnove rač unalniš ke pismenosti" in "Podjetniš tvo in vodstvo" potekata v
okviru projekta "Norveš ka-Ukrajina". Gre za poklicno prekvali ikacijo oziroma
vključ evanje udelež encev ATO/JFO (vojaš kega osebja in njihovih druž in) v
drž avni sistem za prekvali ikacijo. Usposabljanja potekajo na Univerzi za nafto in
plin v Ivano-Frankvisk ter v podjetniš kem inkubatorju. Ostali 3 teč aji niso
namenjeni nobeni posebni skupini in so odprti za vsakogar. Teč aji usposabljanja
so odvisni od predhodnega znanja udelež encev. Po opravljenih raziskavah smo
jih razvrstili glede na raven znanja, ki ga ponujajo - osnovno, srednje in napredno
znanje.
Upoš tevali so tudi prosta delovna mesta v regiji med letoma 2017 in 2019. Kot
rezultat raziskave so bile podane naslednje ugotovitve. Na voljo je približ no 4000
prostih delovnih mest, ki zahtevajo pisarniš ko znanje. 2000 delovnih mest
zahteva znanje kodiranja, 2000 delovnih mest je na voljo v digitalizirani
proizvodnji in 750 delovnih mest na področ ju nač rtovanja virov podjetja (ERP).
Obstaja š e 2000 drugih prostih delovnih mest, ki zahtevajo raznoliko digitalno
znanje.
Na podlagi vpraš alnika smo ugotovili, da bi 2548 prostih delovnih mest lahko bilo
primernih za starejš e ali ranljive skupine. Natanč nejš i podatki niso bili
pridobljeni, ker proti diskriminacijska zakonodaja ne dovoljuje dajanja prednosti
eni starostni skupini ali spolu pred drugimi. Zato ne moremo določ iti, koliko od
teh delovnih mest bi bilo na voljo starejš im od 50 let, saj so odprta za vse iskalce
zaposlitve. Pregled prostih delovnih mest je pokazal samo, kakš ne kvali ikacije so
zahtevane: osnovne, srednje, napredne ali strokovne.
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1.1.8. Republika Srbska/ Bosna in Hercegovina

1.2. Ključni izsledki nacionalnih in teritorialnih raziskav

Zbiranje podatkov v Republiki Srbski/Bosni in Hercegovini je temeljilo na
metodologiji vpraš alnika, ki je bil poslan vsem č lanom Svetovalne skupine in
š tevilnim na trgu prepoznavnim ponudnikom IT storitev, pa tudi na spletni
tehnič ni raziskavi razpolož ljivih statistič nih podatkov. Glede na raziskavo, ki jo je
izvedel RARS, specializirana izobraž evalna središ ča in akademije na trgu stalno
ponujajo več kot 77 različ nih izobraž evanj s področ ja digitalnih veš čin v razponu
od osnovne do strokovne ravni. Med temi teč aji jih 26 % pouč uje osnovne, 33 %
srednje, 23 % napredne digitalne veš č i ne, 18 % pa jih je namenjenih
strokovnjakom. Vendar pa je raziskava pokazala, da ni speci ič nih teč ajev za
starejš e od 50 let ali za ranljive kategorije, z izjemo redkih teč ajev, ki so
organizirani v okviru domač i h in mednarodnih projektov, zato so vsa
usposabljanja na voljo vsem zainteresiranim.

Teoretič na raziskava partnerstva v zvezi z razpolož ljivimi teč aji in prostimi
delovnimi mesti je bistveno prispevala k razvoju orodja CAMPUS. Pomagala nam
je določ iti smernice in razviti orodje, ki je bolj usklajeno s potrebami trga in
temelji na razpolož ljivih teč ajih usposabljanja v drž avah.

Raziskava prostih delovnih mest je pokazala, da skoraj vsa delovna mesta, razen
izič nih, zahtevajo določ eno stopnjo digitalnih znanj, in sicer jih 52 % zahteva
osnovne, 18 % pa srednje digitalne veš čine. Prav tako je raziskava pokazala, da se
70 % teh prostih delovnih mest nanaš a na posameznike iz ranljivih skupin, od
tega bi bilo 58 % delovnih mest primernih za starejš e od 50 let. Po podatkih
Zavoda za zaposlovanje Republike Srbske je 33 % skupnega š tevila registriranih
brezposelnih oseb starejš ih od 50 let, od tega jih ima le 4 % univerzitetno
izobrazbo. Kar polovica vseh brezposelnih je brezposelnih najmanj pet let,
č etrtina pa jih je brezposelnih celo dlje kot deset let.
Kar zadeva podjetja, je eno od treh podjetij organiziralo usposabljanje za
izboljš anje veš čin s področ ja IKT za svoje zaposlene. Leta 2019 je imelo kar 67,1
% podjetij, ki so zaposlovala IKT strokovnjake, prosta delovna mesta, ki jih je bilo
tež ko zapolniti, zdaj pa so razmere š e slabš e.

Stevilo razpolož ljivih teč ajev na partnerskih območ jih se zelo razlikuje. Zdi se, da
je največ teč ajev usposabljanja na voljo v Zgornji Avstriji, medtem ko je teč ajev
digitalnega izobraž evanja v ukrajinski regiji Ivano-Frankvisk malo. Na drugih
območ jih se š tevilo razpolož ljivih teč ajev giblje med 25 in 100. Raziskava je
pokazala, da so na več ini območ ij javnosti na voljo teč aji od osnovne do strokovne
ravni. Vendar več ina teč ajev ponuja osnovno in srednjo raven, digitalni teč aji na
napredni ali strokovni ravni pa niso preveč š tevilč ni. Eden od razlogov za ta
vzorec je lahko v tem, da je razvoj naprednih ali strokovnih teč ajev bolj zapleten,
hkrati pa povpraš evanje po teh teč ajih morda ni tako veliko kot po teč ajih
osnovne ali srednje stopnje.
Pregled prostih delovnih mest je partnerstvu ponudil zanimiv vpogled. Ceprav je
bila raziskava opravljena v č asu globalne pandemije, je bilo š tevilo prostih
delovnih mest, ki zahtevajo digitalno znanje in veš čine, veliko. V nekaterih
primerih so raziskave partnerjev temeljile na podatkih, ki so bili aktualni v
preteklih letih, da bi imeli boljš i pregled nad sploš nimi trendi, kot č e bi se
popolnoma osredotoč ili na trenutno pandemič no stanje. Najpogosteje zahtevane
veš čine bi lahko razvrstili v tri skupine. Zdi se, da so na vsakem izmed območ ij pri
iskanju zaposlitve bistvene osnovne digitalne veš čine, delodajalci pa zahtevajo
poznavanje pisarniš kega paketa (Word, Excel, drugo). Na voljo je tudi veliko
prostih delovnih mest, ki zahtevajo preciznejš e, a kljub temu ne preveč zapleteno
znanje, na primer uredniki digitalnih vsebin in podobno. Vendar je š tevilo teh
prostih delovnih mest bistveno manjš e kot v primeru prve skupine. Tretja
skupina prostih delovnih mest zahteva strokovno raven znanja, več inoma
povezano z rač unalniš kim programiranjem in razvojem programske opreme,
š tevilo prostih delovnih mest je veliko, vendar manjš e kot v obeh prejš njih
kategorijah. Več ina usposabljanj se zač ne na srednji ravni, kar pomeni, da morajo
udelež enci imeti nekaj osnovnega znanja, vendar ni usposabljanj posebej
prilagojenih starejš im odraslim. Vsi teč aji usposabljanja v povpreč ju trajajo od 30
do 40 ur.
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Poglavje 2: Vsebina tečajev digitalnega
izobraževanja za starejše od 50 let
2.1. Moduli usposabljanja in kombinacije med njimi

2.2. Pregled modulov usposabljanja

Modul 1

Modul 2

Microsoft Of ice

Digitalni marketing in
upravljanje družbenih medijev

(Word, Excel, PowerPoint)

(principi, platforme, strategije,
orodja, oglasi)

Moduli usposabljanja so bili izbrani na podlagi raziskav v vseh drž avah, opisanih
v 1. poglavju. Cilj je pripraviti udelež ence za različ na delovna mesta, kjer so
potrebne digitalne veš čine.
Module je mogoč e izbirati in kombinirati glede na teritorialne potrebe.
Usposabljanje bo trajalo najmanj 40 uč nih ur. Vsebina vsakega modula je
razdeljena v kategorije glede na stopnjo znanja, ki jo bo udelež enec pridobil po
zaključ ku usposabljanja (č e je mogoč e): osnovna raven, nadaljevalna raven in
strokovna raven. Za osnovno raven predhodne izkuš nje z ustreznim orodjem niso
potrebne. Za nadaljevalno in strokovno raven se prič akuje znanje predhodne
stopnje. Pri vsakem modulu je navedena tudi ocena š tevila ur usposabljanja,
potrebnih za dokonč anje posamezne stopnje.
Module je mogoč e izbirati, kombinirati in prilagajati na podlagi odloč itve vsakega
območ ja. Upoš tevati pa je treba, da mora usposabljanje trajati najmanj 40 ur.
Namen je predstaviti sploš en pregled ravni znanja, ki ga lahko starejš i odrasli
pridobijo z opravljenim usposabljanjem eDigiStars.
Moduli 1 - 3 udelež ence pripravljajo predvsem na naslednja delovna mesta:
referent, receptor, sploš na pisarniš ka podpora, zastopnik in strokovnjak za
pomoč strankam, strokovnjak za spletno podporo, strokovnjak za digitalni
marketing, strokovnjak za digitalne vsebine itd. Zajemajo poznavanje orodij in
aplikacij za ustvarjanje različ nih vsebin, besedilnih dokumentov in dokumentov
v preglednici, fotogra ij, videoposnetkov, sposobnost prilagajanja, sodelovanja v
podjetju in z drugimi poslovnimi partnerji, ustvarjanje in objavljanje vsebin v
druž benih medijih.
Modul 4 je osredotoč en na programiranje programsko vodenih naprav (PLC Programmable Logic Controller). Proizvodni svet postaja vse bolj odvisen od
različ nih vrst robotskih procesov, avtomatizacije in potrebe po delavcih, ki so
usposobljeni za programiranje takš nih sistemov, eksponentno naraš čajo. Ta
modul je idealen za udelež ence z elektrotehnič nim znanjem.
Modul 5 je povezan z varnostjo informacijske tehnologije (IT). To je sploš ni
modul, osredotoč en na zaš čito vsebine, osebnih podatkov, zasebnosti ter
razumevanje tveganj in nevarnosti v digitalnem okolju.
Tabela 1. Predvideno trajanje teč aja za vsako uč no temo (v urah) po ravneh:
MSWord
Microsoft Of ice
MSExcel
MSPowerPoint
Digitalni marketing in družbeni mediji
Orodja za spletno komunikacijo in sodelovanje

Programiranje PLC naprav
Varnost IT

Osnovna Nadaljevalna Strokovna
12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
12
8
40
8
-

Modul 3

Modul 4

Orodje za spletno komunikacijo
in sodelovanje

Uvod v programiranje
programsko vodenih naprav PLC

(videokonferenčne platforme, skupna
raba dokumentov)

(elektrotehnika, PLC strojna oprema)

Modul 5
Varnost IT
(varstvo osebnih podatkov in zasebnosti,
kibernetske grožnje)
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2.3. Opis posameznih modulov in njihova vsebina

2.3.1.1. Vsebina usposabljanja uporabe Microsoft Word

2.3.1. Microsoft Of ice – Microsoft 365

OSNOVNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR

Modul 1
Microsoft Of ice
(Word, Excel, PowerPoint)

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Uvod v Word - predstavitev orodne vrstice in zavihkov;
Krmarjenje v Wordu;
Ustvarjanje in shranjevanje dokumenta s predlogami;
Oblikovanje dokumenta, ustvarjanje označ enega ali oš tevilč enega seznama;
Predogled in tiskanje dokumenta;
Delo s tabelami - vstavljanje, spreminjanje in formatiranje tabel;
Shranjevanje dokumenta v različ nih oblikah;
Preverjanje č rkovanja in slovnice.

NADALJEVALNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Urejanje vsebine z uporabo tabel - ustvarjanje tabele, delo z vrsticami in
ź
ź
ź

Microsoft Of ice je vodilna zbirka pisarniš kih programov. Poznavanje teh
programov je bistveno za vsako pisarniš ko delo.
Microsoft Word je program za ustvarjanje in oblikovanje vseh vrst dokumentov.
Izobraž evanje je namenjeno udelež encem, ki imajo osnovno znanje o Wordu.
Nauč ili se bodo ustvarjati kompleksnejš e oblikovane dokumente s slikami,
tabelami in gra i.
Microsoft Excel je program za ustvarjanje in oblikovanje tabel, statistik,
gra ikonov itd. Usposabljanje je namenjeno zač etnikom, ki š e niso delali z
Excelom ali poznajo le osnove. Udelež enci se bodo nauč ili ustvariti in oblikovati
preglednico v Excelu, ki vsebuje preproste izrač une, uporabljati osnovne
funkcije, ustvariti preprost gra ikon in spreminjati njegov videz. Predstavljene
jim bodo tudi nastavitve tiskanja in spletno sodelovanje.
Microsoft PowerPoint pomaga ustvariti vse vrste predstavitev, za katere lahko
uporabite predloge in različ ne uč inke. Izobraž evanje je namenjeno zač etnikom,
ki so doslej ustvarili le nekaj preprostih predstavitev v PowerPointu ali pa ga š e
sploh niso uporabljali. Udelež enci se bodo seznanili z nač eli in priporoč ili za
ustvarjanje predstavitev. Nauč ili se bodo ustvariti predstavitev, ki vsebuje
besedilo, slike, tabele in gra ikone. Nauč ili se bodo uč inkovito oblikovati
diapozitive, besedilo in predmete z vnaprej pripravljenimi temami in preprostimi
animacijami.

ź
ź
ź
ź
ź

stolpci, združ evanje celic, oblikovanje tabele, slogi, razvrš čanje podatkov;
Gra ikoni - ustvarjanje in prilagajanje gra ikonov;
Oblikovanje z uporabo različ nih slogov - vnaprej določ eni slogi in prilaganje
slogov, vnaprej pripravljene teme in njihov vpliv na videz dokumenta;
Napredno oblikovanje odstavkov - razmik med vrsticami in nastavitve
razmika, bliž njice na tipkovnici za hitrejš e oblikovanje in krmarjenje po
besedilu, prelom besedila, besedilo v stolpcih, označ evalci in oš tevilč evanje
odstavkov;
Glava/Noga - vstavljanje oš tevilč enja strani, vstavljanje prelomov strani;
Predmeti - vstavljanje slik, izrez zaslona, vstavljanje grafov in tabel iz Excela;
Orodja za delo z besedilom - samodejno preverjanje besedila, preverjanje
č rkovanja, iskanje v besedilu;
Tiskanje in objava dokumenta - nastavitve tiskanja in tiskalnika, shranjevanje
v obliki PDF;
Sodelovanje v spletu.

STROKOVNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Ustvarjanje in oblikovanje obrazcev in predlog;
ź Spajanje dokumentov za ustvarjanje seznamov prejemnikov, poš tnih nalepk in

poš iljanje spojenih e -poš tnih sporoč il z Outlookom;
ź Upravljanje velikih dokumentov, primerjava in združ evanje dokumentov,

dodajanje zaznamkov, referenc;
ź Sledenje spremembam, vključ no s sprejemanjem in zavrnitvijo sprememb;
ź Zaš čita dokumentov.
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2.3.1.2. Vsebina usposabljanja Microsoft Excel

2.3.1.3. Vsebina usposabljanja Microsoft PowerPoint

OSNOVNA RAVEN

OSNOVNA RAVEN

TRAJANJE TEČAJA: 12 UR

TRAJANJE TEČAJA: 10 UR

ź Uvod v Excel - predstavitev orodne vrstice in zavihkov;
ź Delovni zvezek - odprite, shranite, preklopite;
ź Delovni list - urejanje vsebine celice, ustvarjanje/preimenovanje/brisanje

ź Uvod v PowerPoint - navigacija v PowerPointu, postavitev osnovnega okna,

različ ni pogledi v osnovnem oknu;
ź Priprava predstavitve - metode, izbira ustreznega nač ina predstavitve,

delovnih listov;
ź Osnovno delo s tabelami - vstavljanje/brisanje celic, stolpcev, vrstic;

smernice za predstavitev in diapozitivi;
ź Ustvarjanje predstavitve - z uporabo predloge, praznega osnovnega okna,

kopiranje/premikanje, oblikovanje s slogi, iltriranje;
ź Oblikovanje celic - oblikovanje š tevilk, nastavitev datuma in ure, slogov, robov,

motivov;
ź Delo z diapozitivi - lepljenje, brisanje, premikanje in kopiranje slik, postavitev

združ evanja celic, ovijanje besedila;
ź Osnovni izrač uni in formule - uvod v funkcije; kreiranje osnovnih formul

(vmesna vsota, povpreč je, konč na vsota) ;
ź Tiskanje, postavitev strani.

NADALJEVALNA RAVEN

slike;
ź Delo z besedilom - besedilna polja, oblikovanje pisave, oblikovanje odstavkov;
ź Delo s predmeti - vstavljanje in brisanje slik (fotogra ij), izrezovanje zaslona,

združ evanje predmetov, uporaba predmetov SmartArt;
ź Tabele in gra i - vstavljanje in urejanje tabel, različ ni slogi tabel, vstavljanje
tabel/gra ikonov iz Excela;
ź Videz predstavitve - barvne sheme, okvirji ozadja, glava/ noga;
ź Priprava pred predstavitvijo - komentarji, tisk.

TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Tabele - ustvarjanje in spreminjanje tabel, razvrš čanje, iltriranje, oblikovanje,
ź
ź
ź
ź
ź

pogojno oblikovanje;
Vrtilne tabele in gra ikoni - ustvarjanje različ nih vrst vrtilnih tabel in
gra ikonov, iltriranje, oblikovanje, uporaba izrač unanih stolpcev v tabeli;
Funkcije - z uporabo absolutnih / relativnih sklicev na celice, logič nih funkcij
(in, ali, č e);
Podatki - razvrš čanje in iltriranje, odstranjevanje dvojnikov, spustni meni za
vnos podatkov, deljenje in združ evanje besedila;
Zaš čita delovnih zvezkov in delovnih listov;
Spletno sodelovanje - kon iguriranje za skupno rabo, spremljanje sprememb.

STROKOVNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Funkcije - gnezditvene funkcije, več pogojev s funkcijo IF, iskalne funkcije,
ź
ź
ź
ź

besedilne funkcije;
Delo z več delovnimi listi, delovnimi zvezki - uporaba povezav, zunanjih
referenc;
Tabele, gra ikoni - delo s trendnimi č rtami;
Makri - ustvarjanje in uporaba makrov;
Nasveti in triki, bliž njice.

NADALJEVALNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 10 UR
ź Vstavljanje zvoč nih in video predmetov, odpravljanje tež av;
ź Uč i nki in animacija - nastavitev in prilagoditev animacijskih uč i nkov,

ź
ź
ź
ź
ź

nastavitev besedilnih animacij, animacija elementov v gra ikonih, zvoč ni
uč inki;
Prehodi - ustvarjanje in upravljanje prehodov;
Kreiranje dnevnega reda, povzetkov, uporaba zapiskov;
Interaktivne diaprojekcije, akcijski gumbi;
Vstavljanje in upravljanje povezanih predmetov, vdelanih predmetov, hiperbesedilnih povezav;
Uvoz/ izvoz diapozitivov.
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2.3.2. Digitalni marketing in upravljanje družbenih medijev

Modul 2
Digitalni marketing in
upravljanje družbenih medijev
(principi, platforme, strategije,
orodja, oglasi)

2.3.2.1. Vsebine usposabljanja za digitalni marketing in upravljanje
družbenih medijev
OSNOVNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Osnove marketinga;
ź Platforme za druž bene medije;
ź Priprava strategije za upravljanje druž benih medijev po posameznih

platformah;
ź Nač rtovanje objav (kdaj objaviti - ure, dnevi, ključ ne besede, ključ niki);
ź Osnove urejanja spletnih mest.

NADALJEVALNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
Osnovno gra ič no oblikovanje, urejanje videa in fotogra ij;
Oglaš evanje Google Ads;
Oglaš evanje na druž benih medijih (FB, IG);
Priprava vsebine (reklamna besedila, besedila na druž benih medijih, pisanje
oglasov, pisanje vsebine za spletne strani);
ź Spremljanje prometa in uporaba analitič nih orodij.
ź
ź
ź
ź

Digitalni marketing, imenovan tudi spletni marketing, je promocija blagovnih
znamk za povezovanje s potencialnimi strankami z uporabo interneta in drugih
oblik digitalne komunikacije. To ne vključ uje samo e-poš te, druž benih medijev in
spletnega oglaš evanja, ampak tudi besedilna in več predstavnostna sporoč ila kot
trž enjski kanal.
Izobraž evanje je namenjeno udelež encem z osnovnim razumevanjem
marketinš kih orodij. Udelež enci bodo spoznali š tevilne trike in metode, ki se
uporabljajo za oglaš evanje v današ nji digitalni dobi. Prepoznali bodo, kdo je
njihova publika, kako napisati privlač no vsebino in kako publiko doseč i z
digitalnimi orodji.
Upravljanje druž benih medijev je proces ustvarjanja, objavljanja, promoviranja
in upravljanja vsebin prek kanalov druž benih medijev, kot so Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest. Upravljanje druž benih medijev
presega zgolj objavljanje novic na pro ilih druž benih medijev podjetja. Vključ uje
tudi interakcijo z obč instvom in iskanje novih prilož nosti za poveč anje dosega in
prepoznavnosti.
Udelež enci se bodo seznanili s tem, kaj so druž beni mediji, kako z njimi upravljati
in kakš na je njihova dodana vrednost. Prepoznali bodo najpogosteje uporabljene
druž bene medije za svojo ciljno skupino, kako izbrati najboljš o platformo, kako
oblikovati strategijo druž benih medijev ter nač rtovati in upravljati različ ne
pro ile na druž benih medijih.

STROKOVNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 12 UR
ź Optimizacija spletnih strani (SEO);
ź E-poš tni marketing in uporaba vmesnikov (MailChimp, pojavna okna);
ź Trž enje na druž benih medijih (kampanje v druž benih medijih, draž be,

AdsManager, ciljne skupine, ciljanje in vrač anje strank);
ź Oglaš evanje v drugih medijih (platforme za neposredno sporoč anje);
ź Analitika in spremljanje (Google Analytics in ciljne skupine, Facebook

Analytics);
ź Aplikacije za urejanje druž benih medijev (HootSuite).
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2.3.3. Orodja za komunikacijo in sodelovanje

2.3.4. Uvod v programiranje programsko vodenih naprav PLC*

Modul 3

Modul 4

Orodje za spletno komunikacijo
in sodelovanje

Uvod v programiranje
programsko vodenih naprav PLC

(videokonferenčne platforme, skupna
raba dokumentov)

(elektrotehnika, PLC strojna oprema)

Ta modul je nujno orodje za tiste, ki delajo v poslovnem okolju. Pomen orodij za
komunikacijo in sodelovanje se je zaradi pandemije dramatič no poveč al, saj je
veliko ljudi zač elo delati od doma ali pa so morali biti v stiku z drugimi na daljavo.
Sreč anja, spletni seminarji (webinarji) in konference se organizirajo z različ nimi
videokonferenč nimi orodji, ljudje komunicirajo prek klepeta, razš irjena so
besedilna sporoč ila, usposabljanja in izobraž evanja se izvajajo s pomoč jo
komunikacijskih in spletnih orodij.
Udelež enci usposabljanja bodo razumeli nač elo shranjevanja podatkov v oblaku,
znali bodo ustvarjati in upravljati dokumente v skupni rabi. Nauč ili se bodo
uporabljati in upravljati videokonferenč na orodja, se aktivno vključ evati ter
uporabljati ankete in kvize.
2.3.3.1. Vsebina usposabljanja uporabe orodij za komunikacijo in
sodelovanje

Modul programiranja programsko vodenih naprav (PLC) je namenjen
elektrotehnikom in električ arjem, ki ž elijo razš iriti svoje znanje in veš čine na
področ ju avtomatizacije. Poznavanje programiranja PLC bo starejš im pomagalo
pri iskanju zaposlitve na področ ju, na katerem je dandanes na trgu zelo veliko
povpraš evanje.
Na teč aju "Uvod v programiranje PLC" bodo udelež enci spoznali osnove
programiranja PLC po standardu IEC 61131-3 (mednarodni standard za
programiranje industrijskih krmilnikov) in dobili vpogled v skladnjo in
semantiko programskih jezikov IEC. V prvem delu teč aja bodo udelež enci
pridobili osnovno znanje s področ ja elektrotehnike in avtomatizacije ter bodo
dobro pripravljeni na programiranje PLC -ja.
2.3.4.1. Vsebina usposabljanja za programiranje PLC
OSNOVNA RAVEN

OSNOVNA IN NADALJEVALNA RAVEN
TRAJANJE TEČAJA: 8 UR
ź Seznanitev z videokonferenč n imi platformami in njihovimi glavnimi
ź
ź
ź
ź

funkcijami - souporaba zaslona, klepet, vključ evanje udelež encev;
Odpravljanje tež av - mikrofon, kamera;
Orodja za skupno rabo datotek;
Uporaba oblakov in skupnih prostorov za shranjevanje podatkov;
Oblikovanje obrazcev, anket in kvizov, zbiranje rezultatov, izvoz v tabele in
gra ikone.

TRAJANJE TEČAJA: 40 UR
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Elektrotehnič na strojna oprema (gumbi, releji, kontaktorji ...);
Osnovni električ ni tokokrogi (samozaporni, vzvratni kontaktor ...);
PLC strojna oprema (Siemens);
Osnove IEC 61131-3;
Struktura programske opreme;
Struktura podatkov (podatki - deklaracija);
Kon iguracija;
KOP - Diagram lestvice;
FBD - Diagram funkcionalnega bloka;
IL - Seznam navodil;
ST - Strukturirano besedilo.

* Prevod ponudbe tečaja: https://www.wi i-ooe.at/kurs/5310-einstieg-in-die-sps-programmierung [19.03.2021]
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2.3.5. Varnost IT

Modul 5
Varnost IT

Poglavje 3: Osnovne inančne, pravne
veščine in praktični nasveti za
starejše odrasle digitalne podjetnike

(varstvo osebnih podatkov in zasebnosti,
kibernetske grožnje)
Upoš tevati je treba, da ima lahko več ja skupina udelež encev izobraž evanja realne
mož nosti in ambicije, da se samozaposlijo ali postanejo mikropodjetniki. Zato je
cilj orodja CAMPUS okrepiti uvajanje osnovnih konceptov samozaposlitve v vse
teč aje eDigiStars in v izobraž evanje vključ iti uporabne nasvete in praktično
znanje. Hkrati razumemo, da ustrezna pokritost tega uč nega področ ja presega
okvirje vseh izbranih teč ajev, zato je potreben kompromis.

Udelež enci bodo spoznali vrste kibernetskih grož enj, kako jih prepoznati in kako
jih prepreč iti. Ta modul temelji na teč aju ECDL za varnost IT in predstavlja
sploš no znanje za varno uporabo interneta.

OSNOVNA IN NADALJEVALNA RAVEN

Predlaga se, da izbrano usposabljanje vključuje modul (dolg vsaj 3 do 5 ur),
namenjen samozaposlovanju s seznama tem, predstavljenih v Prilogi 2.
Verjamemo, da je razpon tem dovolj š irok, da se lahko prilega in prilagodi
kateremukoli teč aju. Odvisno od strukture teč aja je lahko ta modul integriran v
prvotno trajanje teč aja ali pa je na voljo kot dodaten material. Svetujemo, da se ta
modul oblikuje kot pregleden nabor informacij na nač in, da se vodi neformalna
razprava. V ta namen ni nujno, da je oseba, ki posreduje podatke, predavatelj,
ampak je lahko mentor iz prakse: podjetnik, rač u novodja, odvetnik ali
strokovnjak iz upravne institucije. Tako bo lahko s svojimi osebnimi izkuš njami
predstavil in delil sicer dolgoč asne, a prepotrebne informacije s področ ja
zakonodaje. Na ta nač in mentor pri udelež encih dosež e viš jo stopnjo zaupanja,
motivacije in samozaupanja.

TRAJANJE TEČAJA: 8 UR
ź Koncepti varnosti - grož nje za podatke, vrednost informacij, osebna varnost in

varstvo podatkov;
ź Zlonamerna programska oprema - vrste in zaš čita;
ź Varna uporaba spleta - brskanje po spletu, druž beni mediji;
ź Komunikacija - e -poš ta, neposredno sporoč anje.

Seznam tem je bil strukturiran tako, da pojasnjuje različ ne oblike in prilož nosti za
uporabo pridobljenih digitalnih veš čin v pravnem okviru. S pravnim okvirjem
udelež enci pridobijo osnovno znanje s področ ja predpisov in zakonodaje EU in
njihovih drž av č lanic. Hkrati pa te teme ponujajo praktič ne nasvete o tem, kako
sprejemati poslovne odloč itve, kako najti informacije in biti boljš i pri svojem delu,
saj nič ne more nadomestiti izgub, ki izhajajo iz pomanjkanja znanja.
Ta razdelek je zasnovan tako, da podaja metodologijo za pripravo, vrsto in
količ ino informacij, ki jih je treba posredovati udelež encem projekta. Vsebuje
osnovno znanje in pojasnila v zvezi s pojmi in normami, ki so razdeljeni na dve
področ ji: evropsko zakonodajo in zakonodajo, ki velja v posamezni državi. V
Prilogi 2 je kratek pregled glavnih tem, ki naj jih obravnava ta modul. Ce se
odloč ite, da tega modula ne vključ ite v sestavni del usposabljanja, lahko
udelež encem svetujete, naj se obrnejo na organizacije in ustanove, ki v posamezni
drž avi posredujejo informacije za podjetnike zač etnike (glej Prilogo 3).
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Poglavje 4: Obdelava informacij pri
starejših od 50 let - zlata pravila za
prilagoditev usposabljanja potrebam
starejših od 50 let

ź Poudarite prednosti usposabljanja - skozi posamezne module navajajte

ź

ź
ź
ź

1. Razvijanje delovnega zavezništva s starejšimi udeleženci
izobraževanja
Ce izhajamo s področ ja psihoterapije, lahko delovno zavezniš tvo de iniramo kot
varen odnos med mentorjem in udelež enci izobraž evanja, ki vključ uje dve fazi
(Luborsky, 1976): 1) v prvi fazi je prisotno zaupanje udelež encev v mentorja, ki
ga dojemajo kot moč an vir pomoč i, mentor pa zagotavlja topel, podporen in
skrben odnos; 2) v drugi fazi udelež enci vlagajo in verjamejo v sam proces
usposabljanja, prizadevajo si razumeti temeljne koncepte usposabljanja in so
pripravljeni aktivno sodelovati v uč nem procesu. Teorija socialno-č ustvene
selektivnosti (Carstensen et al., 1999) trdi, da si odrasli s starostjo vedno bolj
ž elijo zadovoljivega č ustvenega stika. Posledič no starejš i odrasli oklestijo svoje
druž bene vezi, z namenom prekiniti nezadovoljive odnose in ohraniti zadovoljive
odnose, zato mora mentor z udelež enci vzpostaviti zadovoljiv odnos. Imeti dobro
delovno zavezniš tvo pomeni imeti dobro č ustveno vez z udelež enci, se dogovoriti
o uč nih ciljih in uč nih nalogah.

ź

praktič ne primere: na primer, kako urediti digitalni poč itniš ki dnevnik,
kuharsko knjigo, predstavitev za obletnico, gospodinjski prorač un, druž insko
drevo, tabele za š port itd.
Izkaž ite spoš tovanje in ponudite udelež encem prilož nost za izraž anje
pomislekov (glede uč enja) in da bodo sliš ani; povpraš ajte udelež ence o
njihovih hobijih in potrebah, da boste lahko usposabljanje ustrezno
prilagodili;
Spodbujajte jih, da v č asu usposabljanja izrazijo svoje skrbi, svoja č ustva;
Bodite preprič ljivi in izraž ajte predanost;
Na prijazen nač in komunicirajte o virih, tako zunanjih kot notranjih. Zunanji
viri so mentorjeva podpora, podpora drugih udelež encev, druž bena podpora.
Za interno pomoč : lahko se zgodi, da se bodo udelež enci upirali vlogi
»š tudenta«, zato okrepite njihova preprič anja, da so so-ustvarjalci uč nih
rezultatov, in da so sodelavci mentorja. Pomagajte jim prepoznati notranje
vire, njihov potencialni nabor, njihove prednosti, njihove vsakodnevne
ž ivljenjske veš čine, ki jim lahko pomagajo pri uč nem procesu;
Na frustracije, poč asnost, zmedenost in krivdo udelež encev se odzovite z
empatijo.

KONTROLNI SEZNAM
ź Razvijajte prič a kovanja udelež encev o pozitivnem uč n em izidu in obč u tek

uč inkovitosti;
ź Spodbujajte upanje in optimizem;

Na podlagi prejš njih raziskav predlagamo nekaj nasvetov za izgradnjo
konstruktivnega delovnega zavezniš tva s starejš imi udelež enci:
ź Razvijajte prič akovanja udelež encev o pozitivnem uč nem izidu in obč utek
ź
ź
ź

ź

ź

ź

uč inkovitosti;
Ponudite tisto, kar velja za standarde dobre oskrbe: upanje in optimizem;
Normalizirajte skrbi in osvetlite vlogo udelež enca kot del uč nega procesa;
Navedite nasprotne argumente za disfunkcionalna preprič anja starejš ih od 50
let, da "ne morejo osvojiti digitalnih veš čin", izpodbijte to napač no preprič anje
(Kje so dokazi? Ali so se lahko nauč ili drugih novih veš čin ali informacij? Kako
jim ta nač in razmiš ljanja pomaga pri uč enju digitalnih veš čin?);
Kadar je to primerno, uporabite metode odvrač anja pozornosti (š ale), vendar
bodite zelo previdni pri svojem obč instvu, uporabite spodbudne izjave (Tež ko
je, vendar sem tukaj zato, da vam pomagam. Kadarkoli lahko prosim za pomoč
svojega mentorja. Tež ko je, vendar se ni nemogoč e nauč iti.);
Preglejte urnik vsakega teč aja z udelež enci; na kratko predstavite notranjo
strukturo uč ne ure; po potrebi več krat ponovite izobraž evalno gradivo, dajte
sluš ateljem mož nost ponoviti pravkar povedano in pregledati vsebino
prejš njega predavanja;
Predstavite nač ela, na katerih temelji uč ni proces, in jih ponavljajte med samo
uč no uro, da spodbudite pomnjenje; zberite povratne informacije, po
mož nosti uporabite metodo »masterclass«;

ź Normalizirajte skrbi;
ź Izpodbijajte napač na preprič anja;
ź Kadar je primerno, uporabite metode odvrač anja pozornosti (š ale);
ź Spodbujajte jih;
ź Preglejte urnik vsakega teč aja z udelež enci; na kratko predstavite notranjo strukturo

uč ne ure; ponovite, dajte sluš ateljem mož nost ponoviti in pregledati;
ź Predstavite nač ela, na katerih temelji uč ni proces, in jih ponavljajte med samo uč no

uro, da spodbudite pomnjenje; zberite povratne informacije;
ź Poudarite prednosti usposabljanja - navedite praktič ne primere;
ź Izkaž ite spoš tovanje in ponudite udelež encem prilož nost za izraž anje pomislekov

(glede uč enja) in da bodo sliš ani; zbirajte informacije o potrebah in interesih
udelež encev;
ź Spodbujajte jih, da v č asu usposabljanja izrazijo svoje skrbi, svoja č ustva;
ź Bodite preprič ljivi in izraž ajte predanost;
ź Na prijazen nač in komunicirajte o virih, tako zunanjih kot notranjih;
ź Na frustracije, poč asnost, zmedenost in krivdo udelež encev se odzovite z empatijo.
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2. Prilagoditev učnega okolja

Iz tega razloga mentorje spodbujamo, da:
ź Vključ ite mlajš e govorce, kot je povpreč na kronološ ka starost ciljnega

Ker je obdelava informacij osrednji element vsake odloč itve uporabnikov, je ta del
namenjen pregledu znanja o obdelavi informacij uporabnikov, starejš ih od 50 let,
in ponudnikom usposabljanj ponuja nasvete, kako zadovoljiti potrebe svojih
udelež encev. Na senzorič ni ravni se vid posameznika drastič no zmanjš uje od 40.
leta naprej (Lyon et al., 2002).
Zato izvajalce izobraževanja spodbujamo, da:
ź Uporabite poveč ane oznake in pisavo v sporoč ilih;
ź Uporabite lahko berljivo pisavo, ki ima najmanj 19 slikovnih pik ali 14 toč k
(Redish, 2012);
ź Izberite prevladujoč o pisavo (serif pisavo), ki bo uporabnikom znana in ne
uporabljajte več kot 3 različ ne pisave (Bishop, 2014);
ź Uporabite krepko pisavo, da poudarite besedo ali majhno skupino besed;
ź Za maksimalno berljivost uporabite viš ino vrstice, ki je od 130 % do 150 %
več ja od velikosti pisave (Everdell, 2014);
ź Loč ite barve glede na njihovo intenzivnost;
ź Uporabljajte površ ine, od katerih se svetloba ne odbija, in barvne kombinacije,
ki niso preveč temne (zelena, modra in vijolič na);
ź Uporabite kontrastne znake in poveč ajte ilustracije;
ź Uporabite velike monitorje, da prepreč i te prezgodnjo utrujenost oč i
udelež encev;
ź Izogibajte se slabim ali zaslepljujoč im svetlobnim razmeram na zaslonih, ki
lahko negativno vplivajo na pozornost in celo na kratkoroč ni spomin.

obč instva, 50 let in več ;
ź Razlikujte med ljudmi, ki se poč utijo mlade, in ljudmi, ki se poč utijo starejš e.

Udelež enci, ki se poč utijo mlajš e od svoje kronološ ke starosti, so obič ajno manj
zaskrbljeni glede novih tehnologij, iš čejo več informacij o visokotehnološ kih
izdelkih in so bolj pripravljeni sprejeti take izdelke (Wei & Lin , 2005) in bolj
verjetno uporabljajo internet (Eastman & Iyer, 2005);
ź Uporabite informacije, ki bi pomagale zmanjš ati zaznano tveganje in tesnobo
pri uporabi interneta in tehnologij - udelež enci, ki se poč utijo mlajš e od svoje
kronološ ke starosti, so manj zaskrbljeni glede tehnologije in inovacij (Ché ron
& Kohlbacher, 2018);
ź Ocenite kognitivno starost udelež encev.

KONTROLNI SEZNAM
ź Uporabite poveč ane oznake in pisavo v sporoč ilih;
ź Uporabite lahko berljivo pisavo, ki ima najmanj 19 slikovnih pik ali 14 toč k;
ź Izberite prevladujoč o pisavo (serif pisavo), ki bo uporabnikom znana in ne

uporabljajte več kot 3 različ ne pisave;
ź Uporabite krepko pisavo, da poudarite besedo ali majhno skupino besed;
ź Uporabite viš ino vrstice, ki je od 130 % do 150 % več ja od velikosti pisave;

Pri starejših se zmanjšajo tudi mišične funkcije. Iz tega razloga mentorje
vabimo, da uporabljajo:
ź Rač unalniš ke tipkovnice za starejš e, kadar je to primerno (uporaba takih
tipkovnic je priporoč ljiva za starejš e od 65 let);
ź Prijazne tipkovnice in ikone za android;
ź Miš ke s sledilno kroglico, kadar je to primerno (uporaba je priporoč ljiva za
starejš e od 65 let).

ź Loč ite barve glede na njihovo intenzivnost;
ź Uporabljajte površ ine, od katerih se svetloba ne odbija, in barvne kombinacije, ki niso

preveč temne (zelena, modra in vijolič na);
ź Uporabite kontrastne znake in poveč ajte ilustracije;
ź Uporabljajte velike monitorje;
ź Izogibajte se slabim ali zaslepljujoč im svetlobnim razmeram na zaslonih, ki lahko

Iz razvoja aplikacij se lahko veliko učimo:
Ustvarite jasno povezavo med uporabo ikon in njihovo funkcionalnostjo;
Izogibajte se neznanim simbolom;
Uporabljajte preproste vmesnike;
Uporabljajte različ ne uč ne materiale, kot so avdio/video materiali, gra ike,
diagrami, ki jih je enostavno razumeti, pripravite (ali uporabite pripravljene)
vaje, orodne vrstice za laž jo navigacijo;
ź Vključ ite mož nost tiskanja materialov;
ź Vključ ite funkcije za ljudi s posebnimi potrebami;
ź Podajte nadaljnja navodila.
ź
ź
ź
ź

negativno vplivajo na pozornost in celo na kratkoroč ni spomin;
ź Kadar je to primerno, z obč utkom uporabljajte rač unalniš ke tipkovnice za starejš e,

prijazne tipkovnice in ikone za android ter sledilne kroglice;
ź Ustvarite jasno povezavo med uporabo ikon in njihovo funkcionalnostjo ali orodne

vrstice za laž jo navigacijo;
ź Uporabljajte različ na uč na gradiva, gra ike, diagrame; vključ ujte tudi mož nost

tiskanja;
ź Izogibajte se neznanim simbolom;
ź Uporabljajte preproste vmesnike;

Kronološ ka starost je č as, merjen s š tevilom let od datuma rojstva. Kognitivna
starost je dojemanje posameznika glede starostne skupine (desetletja), v katero
spada. Povpreč no odstopanje med njima je približ no 15 let in s starostjo postaja
vse več je (Szmigin & Carrigan, 2001).

ź Vključ ite funkcije za ljudi s posebnimi potrebami;
ź Vključ ite mlajš e govorce, kot je povpreč na kronološ ka starost ciljnega obč instva, 50

let in več ;
ź Razlikujte med ljudmi, ki se poč utijo mlade, in ljudmi, ki se poč utijo starejš e;
ź Ocenite kognitivno starost udelež encev.
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3. Prilagoditev poučevanja
Kar zadeva pozornost, Yoonjeva (1996) raziskava kaž e, da starejš i laž je
obdelujejo informacije v jutranjih urah.
Če želite izboljšati njihov dostop do sporočil:
ź Upoč asnite hitrost govora;
ź Skrbite za konstantne premore med stavki, brez spreminjanja glasovne

intonacije.
Sposobnost razumevanja sporoč il na sploš no upada s staranjem, predvsem
zaradi duš evnega napora, ki ga starejš i morajo vlož iti za vključ evanje v
kognitivne procese interpretacije. Skratka:
ź Olajš ajte razumevanje starejš im od 50 let (mentorji bi morali uporabljati

enostaven in dostopen jezik ter posredovati podrobne informacije, ko
komunicirajo o prednostih usposabljanja, izdelka ali storitve).
Ugotovljeno je bilo, da je s staranjem povezan upad kognitivnih sposobnosti, prav
tako pa se pojavijo tudi senzorič ne in kognitivne pomanjkljivosti, kar se kaž e
zlasti pri nalogah povezanih s spominom in bistroumnostjo, zato se
moderatorjem svetuje:
ź Uporabite različ ne senzorič ne draž ljaje;
ź Ponavljajte teme ali koncepte tako ustno kot vizualno, poleg tega pa naj si

udelež enci delajo zapiske;
ź Priskrbite posnetek uč ne ure za ponoven ogled med uč nimi urami, zlasti za

tiste udelež ence, ki kaž ejo hujš o senzorič no ali kognitivno okvaro;
ź Izroč ki in pisne povratne informacije so prav tako uč inkovita orodja;
ź Uporabite povzetke;
ź Vedenjska aktivacija pomeni vključ evanje starejš ih v akcijo, zato nač rtujte

usposabljanje v smislu »naredi« in ne le kot predavanje. Spremljajte napredek
vsakega udelež enca. Na frustracije, poč a snost, zmedenost in krivdo
udelež encev se odzovite z empatijo.
Starejš i imajo zmanjš ano sposobnost shranjevanja in obdelovanja informacij v
spominu. Imajo tež ave pri obdelavi jezika, zlasti kadar gre za tehnič ne izraze.
Imajo omejen potencialni spomin, to je zmož nost ohranjanja določ enega vedenja
v prihodnosti (na primer vsakodnevno jemanje predpisanega zdravila ob isti uri).
Torej:
ź Podajte navodila v laž ji in interaktivni obliki;
ź Podajte navodila po korakih in navodila po toč kah in ne uporabljajte ž argona;
ź Starejš i od 50 let informacije laž je razumejo, ko so te podane v obliki pogosto

zastavljenih vpraš anj (s podanimi odgovori).

Zaradi zmanjš ane sposobnosti pravilne analize informacij so starejš i pogosto
ž rtve zavajajoč ega oglaš evanja in golju ij, zlasti na internetu. Pri spletnem
nakupovanju pogosto izraž ajo več jo zaskrbljenost glede varnostnih vpraš anj.
Potroš niki, stari med 50 in 69 let, bodo verjetno porabili več denarja in
nakupovali na spletu pogosteje kot posamezniki, stari med 18 in 25 let, medtem
ko potroš niki, starejš i od 70 let, le redko nakupujejo prek spleta (Leppel &
McCloskey, 2011). Vendar pa starejš i verjetno ne bodo iskali informacij pred
nakupom, zaradi č esar so bolj izpostavljeni golju ijam in prevaram (Balazs et al.,
2017). Zaž eleno je pouč iti starejš e od 50 let o pojmu internetne varnosti.
Starejš i dolge ali zgoš čene informacije obič ajno tež je razvozlajo kot jasne in
jedrnate informacije. Zgolj ustno podane informacije je tež je obdelovati kot
vizualizirane informacije. Zaradi tega se mentorje spodbuja, da uporabijo le eno
ali dve sporoč ili o konceptu, ki ju predlož ijo tudi v tiskani obliki (priroč niki).
Po Spottsu in Scheweju (1989) staranje na sposobnost uč enja ne vpliva tako zelo,
kot na hitrost uč enja. Z omejenim č asom za obdelavo draž ljaja se lahko
udelež enci muč ijo z loč evanjem pomembnih informacij od nepomembnih, zlasti
č e so informacije predstavljene v besedni in ne vizualni obliki. Iz tega razloga
mentorjem svetujemo:
ź Izogibajte se prehitremu podajanju informacij;
ź Dajte udelež encem č as za obdelavo informacij;
ź Pripravite podporno gradivo za usposabljanje v tiskani obliki;
ź Uporabite smiselne draž ljaje, nove pojme povež ite z znanimi;
ź Udelež encem je treba zagotoviti vizualne elemente, ki ponazarjajo besedne

informacije (Hawkins & Yoon, 1998).
Yoon et al. (2005) so ugotovili, da semantič ni spomin (znanje, nakopič eno skozi
naš e ž ivljenje) s starostjo kaž e več jo dolgož ivost in stabilnost kot epizodni
spomin (vsakdanji dogodki). Vendar, č e so povezani s č ustvi, zlasti pozitivnimi,
lahko epizodni spomini kljub starosti dobijo več ji pomen. Ponavljanje lahko
okrepi priklic informacij. Pomembno je, da se pri udelež encih vzbudi zaupanje,
da se poveč a njihova motivacija z opaž anjem njihovih kompetenc in aktivnega
sodelovanja.
Več ina mnemotehnič nih strategij, ki se uporabljajo pri starejš ih odraslih,
obravnava material, ki si ga je treba zapomniti, kot deklarativno znanje, ki ga je
treba zavestno kodirati in nato priklicati. To velja tako za besedno kot za
numerič no gradivo (Verhaeghen, Marcoen & Goossens, 1992).
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Uporabite mnemotehnike
ź Metoda imenovana loci (krajev) je klasič na mnemotehnika, ki so jo prvi izumili

stari Grki. Z uporabo kraja, ki ga oseba zelo dobro pozna - morda znane poti,
svoje hiš e ali določ ene sobe v njej - si miselno vizualizira podatke, ki si jih ž eli
zapomniti, kot kraje ob poti.
ź Metoda ključ nih besed - ena najuč inkovitejš ih mnemotehnič nih strategij je

metoda ključ nih besed. Ta je š e posebej uč inkovita pri uč enju novih besed.

4. Prilagoditev preizkusov
Za izvajanje teč aja je pomemben vidik, ki ga je treba upoš tevati, tudi ustvarjanje
homogene skupine, saj to lahko pomembno vpliva na uč inek in rezultate teč aja. Za
povezovanje udelež encev z namenom poveč anja uč inkovitosti usposabljanja,
lahko ponudnik usposabljanja sestavi in uporabi kratek vpraš alnik, ki obravnava
tri razsež nosti: osebne podatke, obseg interesov in samoocenjevanje
digitalnega znanja. Primeri vpraš anj, ki bi jih lahko uporabili za vpraš alnik:

ź Povezovanje imen z obrazi (pomnjenje imen). Morda najpogosteje

ź osebni podatki (ime, starost, kontakt, zadnje poklicno izobraž evanje, poklic,

uporabljena mnemotehnika je metoda povezovanja imen z obrazi. Ta
strategija zajema izbiro neč esa razlikovalnega na obrazu, iskanje besede ali
fraze ("ključ ne besede"), ki je podobna imenu, in ustvarjanje vizualne podobe,
ki povezuje razlikovalno lastnost s ključ no besedo.

ź obseg interesov (Zakaj ste zainteresirani za pridobivanje digitalnih znanj?

zaposlitev/upokojitev itd.);
Katere digitalne veš čine bi vam lahko pomagale pri boljš em opravljanju vaš ega
dela/ iskanju nove zaposlitve? itd.);
ź samoocenjevanje digitalnega znanja (z uporabo ocenjevalne lestvice 1-5, kjer

je 1, "nimam izkuš enj na tem področ ju", 5 pa "sem strokovnjak na tem
področ ju", ocenite svoje digitalne veš čine na vsakem od š estih področ ij);

KONTROLNI SEZNAM

1

ź Skrbite za konstantne premore med stavki, brez spreminjanja glasovne intonacije;

ź Podajte podrobne informacije o prednostih usposabljanja;
ź Uporabite različ ne senzorič ne draž ljaje;
ź Ponavljajte teme ali koncepte tako ustno kot vizualno;
ź Priskrbite posnetek uč ne ure za ponoven ogled med uč nimi urami, zlasti za tiste

udelež ence, ki kaž ejo hujš o senzorič no ali kognitivno okvaro;
ź Uporabite izroč ke in pisne povratne informacije;
ź Uporabite povzetke;
ź Nač rtujte usposabljanje v smislu »naredi« in ne le kot predavanje;
ź Spremljajte napredek vsakega udelež enca;
ź Podajte navodila v laž ji in interaktivni obliki;
ź Podajte navodila po korakih in navodila po toč kah in ne uporabljajte ž argona;
ź Predstavite informacije v obliki pogosto zastavljenih vpraš anj (s podanimi odgovori);
ź Udelež ence pouč ite o pojmu internetne varnosti;
ź Dajte starejš im udelež encem č as za obdelavo informacij;
ź Pripravite podporno gradivo za usposabljanje v tiskani obliki;
ź Uporabite smiselne draž ljaje, nove pojme povež ite z znanimi;
ź Uporabite mnemotehnič ne strategije.

3

Nimam
izkuš enj na
tem področ ju

ź Upoč asnite hitrost govora;

ź Uporabite enostaven in dostopen jezik;

2

Microsoft Of ice
(Word, Excel, PowerPoint)
Upravljanje družbenih medijev
(platforme, strategija, oglasi)
Digitalni marketing
(principi, platforme, strategije)
Orodja za spletno komunikacijo in
sodelovanje
(videokonferenč ne platforme, skupna
raba dokumentov)
Uvod v programiranje PLC
(elektrotehnika, PLC strojna oprema)
Varnost IT
(varstvo osebnih podatkov in zasebnosti,
kibernetske grož nje)

Na sploš no pri zdravih starejš ih osebah opazimo poslabš anje v fazi kodiranja
mnemotehnič nih procesov. Poleg tega upad, povezan s starostjo, š e posebej
opazimo pri nalogah, ki zahtevajo ekspliciten in zavesten priklic informacij, kot na
primer priklic seznama besed, ki je bil pred tem predstavljen. Staranje vpliva na
stopnje kodiranja in priklica eksplicitnega spomina, medtem ko je implicitni
spomin v veliki meri nedotaknjen (polnjenje, asociacije). Pouč evanje digitalnih
veš čin starejš ih od 50 let lahko vključuje implicitne metode pomnjenja.
Učenje brez napak - odpravljanje napak med uč enjem je uč inkovitejš e od učenja
s poskusi in napakami (Kessels in De Haan, 2003).

4

5

Nimam
izkuš enj na
tem
področ ju
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Učenje s poskusi in napakami: slika naj bo na ogled 5 sekund, mentor pa ustno
poda prvo č rko besede, ki si jo je treba zapomniti, kar služ i za iztoč nico.
Udelež enec mora med predstavitvijo kartice uganiti besedo, pri č emer ni
podanih povratnih informacij. Nato se prikaž e druga kartica, ki vsebuje sliko, pod
katero je zapisana tudi prava beseda, ki jo mentor tudi na glas prebere.
Učenje brez napak - napake niso vključ ene v miselno predstavo znanja, medtem
ko se pri ugibanju to zgodi. Uporabite kartice ali slike (ikone) - predstavite jih
udelež encem. Slika naj bo na ogled 5 sekund s podanimi navodili, da naj jo
prouč ijo. Za vsako sliko mora biti na voljo tudi druga kartica, na kateri je pod sliko
zapisana tudi beseda, ki si jo je treba zapomniti. Glasno preberite besedo.
Udelež enci naj si zapomnijo povezavo med sliko in besedo (oznako).
Učna metoda vstavljanja manjkajočih znakov (Glisky, 1986) je š e ena izmed
implicitnih metod uč enja, ki jo sestavljajo naslednji koraki:
ź Posamezna de inicija naj se prikazuje 10 sekund: programi, ki jih izvaja

rač unalnik
ź Prikaž ite prvo č rko ustrezne besede skupaj s č rticami, ki označ ujejo š tevilo

manjkajoč ih č rk. S_ _ _ _ _ _ _ _
ź Udelež ence prosite, naj poskuš ajo sestaviti ali uganiti ciljno besedo.
ź Ce niso uspeli uganiti prave besede (v 10 sekundah), dodajte naslednjo č rko

besede in jim ponovno dajte 10 sekund č asa za ugibanje. SO_ _ _ _ _ _
ź Nadaljujte s tem postopkom, dokler udelež enci besede ne uganejo pravilno ali

dokler beseda ni zapisana v celoti: SOF-, SOFT-, SOFTW- »SOFTWARE«.
V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov de inicij.

Tabela 2. Primeri de inicij (Glisky, 1986)
HARDWARE
(STROJNA OPREMA)
STRING (NIZ)
INPUT (VHOD)
LOOP (ZANKA)
MENU (MENI)
VARIABLE (SPREMENLJIVKA)
MEMORY (SPOMIN)
BASIC
SAVE (SHRANI)
TEXT (BESEDILO)
CATALOGUE (KATALOG)
PROCESSOR
REMARK (OPOMBA)
DRIVE (POGON)
LOAD (NALAGANJE)

rač unalnik in pripadajoč e izič ne naprave
zaporedje znakov
informacije, prenesene v rač unalnik iz zunanjega vira
ponavljajoč i se del programa
seznam mož nosti, ki jih ponuja program
ime, dodeljeno določ enemu podatku v programu
pomnilniš ki prostor rač unalnika
programski jezik
shranjevanje
informacije v obliki berljivih znakov
kazalo vsebine diska
izvaja navodila
opisuje, kaj se v programu dogaja
bere in zapisuje informacije na disk
prenos programa iz pomnilnika v rač unalnik

Starejš i odrasli si zelo tež ko zapomnijo numerično gradivo, deloma tudi zato,
ker so za razliko od besednih draž ljajev ali imen in obrazov š tevilke abstraktne.
Zaradi abstraktne narave so š tevilke slabo gradivo za deklarativne
mnemotehnič ne strategije, ki obič ajno temeljijo na besednem povezovanju,
vizualizaciji ali dodelavi, kar je pri starejš ih odraslih primanjkljaj. Potrebna je
strategija, ki zahteva manj deklarativnih procesov. Gardner, Hill and Was (2011)
so predlagali proceduralne metode uč enja (uč enje s prakso), ki jih je mogoč e
uporabiti za pomoč starejš im od 50 let pri uč enju numerič nih informacij.

KONTROLNI SEZNAM
ź Uporabljajte implicitne uč ne in preskusne metode;
ź Uporabite postopkovne uč ne in preskusne metode.
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Priloga 1: Dodatne informacije o
usposabljanjih in prostih delovnih
mestih na partnerskih območjih

STRUKTURA BREZPOSELNIH, REGISTRIRANIH NA URADIH
ZA DELO

Prosta delovna mesta

Programi Oﬃce
Kodiranje
(vključno z aplikacijami)
ERP

Slika 3: Struktura brezposelnih, registriranih na uradih za delo v
Bolgariji

Digitalna proizvodnja

3. Prosta delovna mesta in tečaji usposabljanja na Češkem
Ostalo (analiza podatkov,
varnost podatkov itd.)

Slika 1: Prosta delovna mesta v Zgornji Avstriji v letih 2016-2018, ki
zahtevajo različ ne digitalne veš čine (vir: Jobsfeed š tudija 2016-18)

2. Trendi na trgu dela v Bolgariji

Vrsta prostih delovnih mest
Primerno za ranljive/invalide
Primerno za starejš e
Zahtevajo osnovne digitalne veš čine
Zahtevajo vmesne digitalne veš čine
Zahtevajo napredne digitalne veš čine
Zahtevajo strokovne digitalne veš čine
Prosta delovna mesta, ki zahtevajo digitalne
veš čine

St. prostih del. mest
250
180
70
70
20
10
1000

Tabela 3: Prosta delovna mesta, ki zahtevajo digitalne veš čine
OSEBE IZ OPAZOVANIH SKUPIN NA TRGU DELA, KI SO
ZAČELE DELATI V PRVI POLOVICI LETA 2019 IN 2020

Prosta delovna mesta na podlagi digitalnih zahtev

Zahteva po napredni
ravni digitalnih
spretnosti
12%

Zahteva po srednji
ravni digitalnih
spretnosti
41%

Zahteva po strokovni
ravni digitalnih
spretnosti
6%

Zahteva po osnovni
ravni digitalnih
spretnosti
41%

Slika 2: Stevilo brezposelnih starejš ih v Bolgariji
Slika 4: Prosta delovna mesta, ki zahtevajo različ ne ravni digitalnih
veš čin, Ceš ka
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Raven teč aja
Osnovna raven
Srednja raven
Napredna raven
Strokovna raven
Teč aji, primerni za starejš e odrasle
Skupno š tevilo teč ajev

Stevilo teč ajev
10
10
26
5
40
51

4. Tečaji digitalnega usposabljanja in prosta delovna mesta
v Osrednjem Zadonavju na Madžarskem

TEČAJI DIGITALNEGA USPOSABLJANJA V
OSREDNJEM ZADONAVJU, MADŽARSKA
Strokovni
1%
Napredni
24%

Osnovni
32%

Tabela 4: Teč aji glede na raven znanja

Usposabljanja na voljo na Češkem
Strokovna
raven
10%

Napredna
raven
51%

Osnovna
raven
19%

Srednja
raven
20%

Nadaljevalni
43%

Slika 6: Teč aji digitalnega usposabljanja v Osrednjem Zadonavju,
Madž arska

Prosta delovna mesta glede na zahtevano raven
digitalnih veščin

Slika 5: Usposabljanja, ki so na voljo na Ceš kem

Slika 7: Prosta delovna mesta glede na zahtevano raven digitalnih
veš čin, Madž arska
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5. Digitalno usposabljanje in prosta delovna mesta v Severozahodni regiji
v Romuniji
Osnovna raven digitalnih veščin

Srednja raven digitalnih veščin

Napredna raven digitalnih veščin

Visoka raven digitalnih veščin

6. Digitalne veščine in prosta delovna mesta v Sloveniji

DIGITALNA PISMENOST MED RAZLIČNIMI
STAROSTNIMI SKUPINAMI
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Informacijske veščine

Komunikacijske veščine

Slika 8: Usposabljanja digitalnih veš čin glede na raven znanja
Zahtevana raven digitalnih veš čin
POKLICNA STOPNJA
Delavski razred
80 % ni potrebno
20 % osnovna raven digitalnih veš čin (upravljanje
rač unalnika ali pametnega telefona, Microsoft Of ice - Word)

Srednji vodstveni
delavci

Vmesna raven digitalnih veš čin (Microsoft Of ice – Word,
Excel, Power Point, Networking - uporaba e -poš te, različ ne
aplikacije)

Vodstvo

70 % napredna raven digitalnih veš čin (Microsoft Of ice Word, Excel, Power Point, Networking)
30 % strokovna raven digitalnih veš čin (speci ič na IT delovna
mesta)

Reševanje problemov

Tabela 5: Delovna mesta glede na zahtevano raven digitalnih veš čin

Osnovna raven digitalnih veščin

Srednja raven digitalnih veščin

Napredna raven digitalnih veščin

Visoka raven digitalnih veščin

Slika 9: Prosta delovna mesta glede na zahtevano raven digitalnih veš čin

Slika 10: Zbrani podatki o digitalnih veš činah prebivalcev Vzhodne Slovenije

Programi za urejanje besedil (Word, Open Of ice itd.)
Delo s tabelami (Excel itd.)
Napredno delo s tabelami (razvrš čanje, uporaba iltrov,
formul, grafov itd.)
Uporaba programov za urejanje fotogra ij, video in avdio
urejanje

388.882
315.068
218.543

Izdelava predstavitev ali dokumentov s fotogra ijami,
tabelami ali gra i

223.593

Kodiranje

26.099

197.312

Tabela 6: Zahtevane digitalne veš čine, Vzhodna Slovenija
Podatki: stat.si
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7. Digitalne veščine in prosta delovna mesta v Republiki Srbski
Usposabljanja na področju digitalnih veščin
organizirani v Republiki Srbski

Brezposelne osebe s starostjo 50+
(30. junij 2021)

Prosta delovna mesta, ki zahtevajo
digitalnih veščine v Republiki Srbski

Priloga 2: Zakonodajni okvir
Vrste
normativnih
dokumentov

Zakonodaja EU

Direktiva

Vrste zakonodajnih teles.
Vrste veljavnih
zakonodajnih norm EU.

Uredba

Rati ikacija in
izpolnjevanje s strani
posameznih drž av č lanic
EU.
Skupne norme za vse
drž ave č lanice.

Brezposelne osebe glede na trajanje
brezposelnosti (28. februar 2021)

Zakonodaja posamezne drž ave
(ki jo sprejema vsaka drž ava posebej)

Gospodarsko pravo

Področ je uporabe zakonodaje, zavezanci, pogoji, sankcije, različ ne
oblike registracije.
ź Primerjalna SWOT analiza oblik in različ nih nač inov registracije
podjetij v skladu z gospodarskim pravom in zakonom o
obligacijskih razmerjih in pogodbah.
ź Vrste pravnih oseb.

Finanč na
zakonodaja

ź

ź

ź
ź
ź
ź

Pregled brezposelnih oseb po doseženi izobrazbi (30. junij 2021)

ź

Kaj ta zakon zajema, zavezanci, roki, sankcije, različ ne oblike
registracije, vrste in oblike prispevkov.
Vrste zakonov.
Zakonik o davč nih postopkih, Zakon o davku na dodano vrednost,
Zakon o davku na dohodek pravnih oseb, Zakon o dohodnini.
Vrste davkov in viš ina prispevka.
Davek od dohodka, posamezniki in podjetja, davek na dividende,
davek na dobič ek.
Davč na olajš ava.

Delovno pravo in
pravo socialne
varnosti

Področ je uporabe, zavezanci, roki, sankcije, različ ne oblike
registracije.
ź Vrsta prava: Delovnopravni zakonik, Zakonik o socialni varnosti,
zdravstveno zavarovanje, dopolnilno, obvezno pokojninsko
zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, dohodnina.
ź Viš ina prispevkov za obvezno socialno varnost, za obvezno
pokojninsko zavarovanje.
ź Zdravstveno zavarovanje ter razlike in prednosti med pogodbo o
zaposlitvi in pogodbo o samozaposlitvi.

Upravna
zakonodaja

Pravice, obveznosti, nač ini in obrazci za posredovanje upravnih
informacij, sankcije, zastaralni roki.
ź Zastaranje v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih in
pogodbah po zakoniku o davč nih postopkih, Zakon o sploš nem
upravnem postopku.
ź Sploš ni pogoji in razlike.

Vrste inanč nih
dokumentov

ź
ź
ź

Za mala podjetja in samozaposlene.
Roki za predlož itev, oblike, zahteve, sankcije.
Ugotovitveni akti v zvezi s socialno varnostjo, podporna
dokumentacija za davč no napoved, nač ini vlaganja.

Rež im podeljevanja
licenc

ź

Zahteve za določ eno dejavnost.

Zavarovalniš ka
zakonodaja

Vrste zavarovanj, obvezna zavarovanja za opravljanje določ enih
dejavnosti.
ź Knjiga zavarovalnih pogodb.

Slika 11: Zbrani podatki v Republiki Srbski
Vir: č lani AG, Statistič ni inš titut Republike Srbske.

ź

ź

ź
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Priloga 3: Institucije, ki nudijo svetovanje
pri začetku poslovanja podjetnikov po
posameznih državah
Drž ava

Institucije

1. Avstrija

Pisarna Gospodarske zbornice (www.gruenderservice.at) na nacionalni in regionalni ravni.
Pri zagonu podjetij v Zgornji Avstriji lahko dodatno pomaga Tech2B (www.tech2b.at)

2. Bolgarija

Drž avna agencija za javne prihodke https://inetdec.nra.bg/
Bolgarska agencija za register https://www.bulstat.bg/
Evropska platforma https://europa.eu/european-union/business_bg
Poslovni register https://portal.registryagency.bg/
Bolgarsko združ enje podjetnikov

3. Ceš ka

4. Madž arska

5. Romunija

Ceš ka gospodarska zbornica: https://www.komora.cz/
Ministrstvo za industrijo in trgovino: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/
Finanč na uprava: https://www. inancnisprava.cz/
Namenske spletne strani za nove podjetnike: https://www.podnikatel.cz/pruvodce/jakpodnikat/, https://www.jakpodnikat.cz/
Madž arska gospodarska zbornica: https://mkik.hu/en in regionalne zbornice:
https://mkik.hu/en/regional-chambers
Mrež a odprtih uč nih centrov (imenovana NYITOK): https://nyitok.hu/index
Oddelki za zaposlovanje v drž avnih uradih - okrož ni oddelki med drugim ponujajo
brezplač no usposabljanje iskalcem zaposlitve, da postanejo podjetniki:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu
Gospodarska zbornica - na nacionalni ravni https://ccir.ro/ in regionalni ravni, na primer
https://ccibh.ro/
Drž avni urad za register podjetij https://www.onrc.ro/index.php/ro/
Združ enja in zveze za podjetnike - https://anaa.ro/, https://fpbihor.ro/
Namenske spletne strani za podjetnike (viri, ideje, podpora, ustanovitev itd.) https://www.startupcafe.ro/, https://startarium.ro/

6. Slovenija

Podjetniš ki portal Spirit Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/programi
Portal SPOT-slovenska poslovna toč ka: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tockespot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
Spletna stran za mlade podjetnike: https://mladipodjetnik.si/

7. Ukrajina

Spletna stran za mlade podjetnike https://sme.gov.ua/
Ustanovitev lastnega podjetja s pomoč jo drž avnega zavoda za zaposlovanje
http://bit.ly/2wgVRjA https://ifr.dcz.gov.ua/
Drž avna pomoč gospodarskim subjektom http://bit.ly/2ijIQ2V
Platforma za uč inkovito pravno ureditev PRO https://regulation.gov.ua/

8. Republika
Srbska/Bosna in
Hercegovina

Ministrstvo za gospodarstvo in podjetniš tvo Republike Srbske https://vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/default.aspx
Razvojna agencija Republike Srbske (RARS) https://www.rars-msp.org
Podjetniš ki portal Republike Srbske http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/
Gospodarska zbornica Republike Srbske https://komorars.ba/
Obrtno-podjetniš ka zbornica Republike Srbske
https://zanatskakomorars.com/
Posredniš ka agencija za IT in inanč ne storitve (APIF) https://www.apif.net/

Priloga 4: Točkovani kontrolni
seznami za mentorje
Spodnji kontrolni seznami povzemajo kontrolne sezname iz 4. poglavja in
ponujajo nekaj smernic za izbiro med njimi, v kolikor njihova množ ič na uporaba
ni izvedljiva. Ocene pomenijo naslednje:
ź Opcijska starost - starostna stopnja, pri kateri je uvedba te funkcije smiselna

(starost, VSI, N/A - ni določeno).
ź Priporočena starost - starostna stopnja, pri kateri lahko opustitev te funkcije

moč no poslabš a uč ne izkuš nje udelež enca (starost, VSI, N/A - ni določeno).
ź Ocena vpliva - ocena od 1 do 10 označ uje prič akovani vpliv uvedbe te

funkcije na uč ne izkuš nje ciljne skupine udelež encev (starih od 50 do 65 let). 1
pomeni majhen vpliv, 10 pomeni zelo velik vpliv. Ravni vpliva je treba
upoš tevati v medsebojni odvisnosti.
ź Ocena enostavnosti - ocena od 1 do 10 pomeni prič akovano enostavnost

uvedbe te funkcije v delovno izobraž evalno okolje. 1 pomeni zelo tež ko, 10
pomeni zelo enostavno. Ravni enostavnosti je treba upoš tevati v medsebojni
odvisnosti.
Tehtanje med funkcijami glede izvedljivosti je odvisno od zmož nosti organizacije,
ki izvaja usposabljanje, saj morda nekatere organizacije posamezne ali š tevilne
izmed funkcij, naš tetih na kontrolnem seznamu, ž e uporabljajo. Na sploš no je
priporoč ljivo, da vsaka organizacija, ki izvaja usposabljanje, dosež e vsaj 60 %
uporabo funkcij s skupnega seznama, ki ga je pripravilo partnerstvo eDigiStars
(tj. tekom izobraž evanja naj se uporabi 33 od 54 predlaganih funkcij).
Oceno enostavnosti je treba pretehtati neodvisno in se na podlagi le-te odloč iti o
uvedbi posamezne funkcije. Ocene vpliva delujejo nekoliko drugač e in temeljijo
na sorazmerni uč i nkovitosti skupne izbire funkcij. Za znaten uč i nek je
priporoč ljivo doseč i povprečno oceno vpliva skupne izbire funkcij nad 6,5.
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A4.1. Razvijanje delovnega zavezništva

Opis
1.1



1.2



Razvijajte pričakovanja
̌udelezencev o pozitivnem ucnem
̌izidu in obcutek ucinkovitosti;
Spodbujajte upanje in optimizem;

1.3
1.4




1.5



1.6
1.7




1.8



1.9



A4.2 Prilagoditev učnega okolja

Opcijska Priporočena Ocena Ocena
starost
starost
vpliva enostavnosti
VSI
VSI
6
5

VSI

VSI

4

6

Normalizirajte skrbi;
Izpodbijajte napačna prepričanja;

VSI
VSI

VSI
VSI

8
6

4
6

Kadar je to primerno, uporabljajte
̌metode odvracanja pozornosti
̌(sale);
Spodbujajte jih;
Preglejte urnik v
̌ sakega tecaja z
̌udelezenci; na kratko predstavite
̌notranjo strukturo ucne ure; po
̌potrebi veckrat ponovite
̌izobrazevalno gradivo, dajte
̌slusateljem moznost ponoviti
pravkar povedano in pregledati
̌vsebino prejsnjega predavanja;

VSI

VSI

5

5

VSI
VSI

VSI
VSI

9
6

8
9

Predstavite načela, na katerih
VSI
̌temelji ucni proces, in jih
̌ponavljajte med samo ucno uro, da
spodbudite pomnjenje; zberite
povratne informacije;
Poudarite prednosti usposabljanja - VSI
̌navedite prakticne primere;

VSI

7

8

VSI

5

8

Izkažite spoštovanje in ponudite
̌udelezencem priloznost za
̌izrazanje pomislekov (glede
̌ucenja) in da bodo slisani; zbirajte
informacije o potrebah in interesih
̌udelezencev;

VSI

VSI

6

7

Spodbujajte jih,̌ da v casu
usposabljanja izrazijo svoje skrbi,
̌svoja custva

VSI

1.12 

Bodite prepričljivi in izražajte
predanost;

VSI

VSI

8

4

1.13 

Na prijazen način komunicirajte o
virih, tako zunanjih kot notranjih;
Na frustracije, počasnost,
zmedenost in krivdo u
̌ delezencev
se odzovite z empatijo.

VSI

VSI

4

6

VSI

VSI

9

5

1.10 

1.11 

1.14 

VSI

4

Opis

Opcijska Priporočena Ocena
starost
starost
vpliva
VSI
65+
6

Ocena
enostavnosti
8

VSI

70+

6

8

VSI

65+

3

9

VSI

VSI

7

9

Uporabite višino vrstice, ki je od 130 %
̌do 150 % vecja od velikosti pisave;
Ločite barve glede na njihovo
intenzivnost;
Uporabljajte površine, od katerih se
svetloba ne odbija, in barvne
̌kombinacije, ki niso prevec temne
̌(zelena, modra in vijolicna);
Uporabite kontrastne znake in povečajte
ilustracije;
Uporabljajte velike monitorje;
Izogibajte se slabim ali zaslepljujočim
svetlobnim razmeram na zaslonih, ki
lahko negativno vplivajo na pozornost
̌in celo na kratkorocni spomin;

VSI

70+

4

8

VSI

50+

6

6

VSI

50+

6

3

VSI

65+

7

7

VSI
VSI

VSI
VSI

4
5

2
2

2.11 

Kadar je to primerno, z občutkom
uporabljajte řacunalniske tipkovnice za
̌starejse, prijazne tipkovnice in ikone za
android ter sledilne kroglice;

VSI

70+

4

2

2.12 

Ustvarite jasno povezavo med uporabo
ikon in njihovo funkcionalnostjo ali
̌orodne vrstice za lazjo navigacijo;

VSI

65+

3

7

2.13 

Uporabljajte različna učna gradiva,
̌grafike, diagrame; vkljucujte tudi
̌moznost tiskanja;

VSI

VSI

7

5

2.14 
2.15 
2.16 

Izogibajte se neznanim simbolom;
Uporabljajte preproste vmesnike;
Vključite funkcije za ljudi s posebnimi
potrebami;
Vključite mlajše govorce, kot je
̌povprecna kronoloska starost ciljnega
̌obcinstva;

VSI
VSI
65+

VSI
65+
70+

6
7
6

8
4
2

50+

65+

4

5

Razlikujte med ljudmi, ki se počutijo
̌mlade, in ljudmi, ki se pocutijo starejse;
Ocenite kognitivno starost udeležencev.

50+

70+

6

4

VSI

VSI

5

5

2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



2.7



2.8




2.9
2.10 

9

2.17 

2.18 
2.19 

Uporabite povečane oznake in pisavo v
̌sporocilih;
Uporabite lahko berljivo pisavo, ki ima
̌najmanj 19 slikovnih pik ali 14 tock;
Izberite prevladujočo pisavo (serif
pisavo), ki bo uporabnikom znana in ne
̌uporabljajte vec kot 3 razlicne pisave;
Uporabite krepko pisavo, da poudarite
besedo ali majhno skupino besed;
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A4.3 Prilagoditev poučevanja
Opis
3.1
3.2




3.3



3.4



3.5



3.6



3.7



3.8



3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 

3.14 

3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 

Opcijska
starost
Upočasnite hitrost govora;
55+
Skrbite za konstantne premore med 60+
stavki, brez spreminjanja glasovne
intonacije;
Uporabite enostaven in dostopen
VSI
jezik;
Podajte podrobne informacije o
VSI
prednostih usposabljanja;
Uporabite različne senzorične
VSI
̌drazljaje;
Ponavljajte teme ali koncepte tako
VSI
ustno kot vizualno;
Priskrbite posnetek učne ure za
VSI
̌ponoven ogled med ucnimi urami,
̌zlasti za tiste udelezence, ki kazejo
̌hujso senzoricno ali kognitivno
okvaro;
Izročki in pisne povratne
VSI
̌informacije so ucinkovita orodja;
Uporabite povzetke;
VSI
Načrtujte usposabljanje v smislu
VSI
»naredi« in ne le kot predavanje;
Spremljajte napredek vsakega
VSI
̌udelezenca;
Podajte navodila v lažji in
VSI
interaktivni obliki;
Podajte navodila po korakih in
VSI
̌navodila po tockah in ne
̌uporabljajte zargona;
Predstavite informacije v obliki
VSI
̌pogosto zastavljenih vprasanj (s
podanimi odgovori);
Naučite jih pojmov internetne
VSI
varnosti;
Dajte udeležencem čas za obdelavo VSI
informacij;
Pripravite podporno gradivo za
VSI
usposabljanje v tiskani obliki;
Uporabite smiselne dražljaje, nove
VSI
̌pojme povezite z znanimi;
Uporabite mnemotehnične
VSI
strategije.

Priporočena
starost
65+
70+

Ocena
vpliva
7
5

Ocena
enostavnosti
6
6

50+

7

7

65+

5

9

50+

8

6

ALL

8

7

70+

6

4

N/A

7

5

VSI
VSI

9
9

9
4

VSI

8

5

VSI

6

5

50+

5

6

60+

4

5

VSI

6

3

60+

7

7

N/A

7

5

VSI

8

4

VSI

7

4
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A4.4 Prilagoditev preizkusov
Opis
3.1 
3.2 

Uporabljajte implicitne učne
preskusne metode;
Uporabite postopkovne učne
preskusne metode.

Opcijska Priporočena Ocena Ocena
starost
starost
vpliva enostavnosti
in VSI
65+
6
3
in VSI

65+

6

3
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