
Vabilo na usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc
in boljšo digitalno vključenost in učinkovitost 

Pomen informacijske družbe
(ustvarjanje, posredovanje in upravljanje informacij in višanje digitalnih kompetenc)

Kdaj in kje:  19. 10. 2022, od 9:00 do 13:30, in 16. 11. 2022, od 9:00 do 14:15, preko spleta

Projekt Digitalna nova generacija organizacij – Digital NGO je dvoletni projekt, podprt s strani Ministrstva
za javno upravo. Projekt se izvaja v konzorcijskem partnerstvu treh organizacij: Mreže MaMa, IPM
Akademije in SZOTK – Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

S projektom Digital NGO bomo nevladnim organizacijam v prvem delu usposabljanj ponudili znanja za
krepitev veščin na področju digitalizacije. S sodelovanjem na usposabljanjih bodo nevladne organizacije
pridobile ključne informacijske, digitalne in komunikacijske kompetence za večjo digitalno vključenost v
družbo.

Udeležba na tokratni delavnici bo doprinesla k dvigu vaših digitalnih kompetenc in večji učinkovitosti ter
vključenosti, saj se bomo na usposabljanjih usmerili v pomen informacijske družbe (ustvarjanje,
posredovanje in upravljanje informacij), računalniško pismenost, digitalno pismenost, kibernetsko in
informacijsko varnost, poslovno digitalno transformacijo, zagon digitalnega posla in projekta, digitalno
oglaševanje ter upravljanje družbenih omrežij, transparentnost, predstavitev zahtev spletne strani, ki
ustreza kriterijem razpisodajalcev.

Delavnica bo potekala v dveh delih in sicer po 6 in 7 šolskih ur. Pred pripravo delavnice boste prejeli
gradivo in navodila. Sledilo bo teoretično ozadje o digitalizaciji in informacijski družbi, kot tudi
pridobivanje praktičnih znanj. Čaka vas tudi presenečenje. 

Vabimo vas, da se nam pridružite 19. 10. 2022 in 16. 11. 2022 ob 9:00 v digitalnem okolju, preko orodja
Zoom. Povezavo Zoom boste prejeli ob prijavi. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 13. 10. 2022 na
spletnem obrazcu na tej povezavi.

Program se nahaja spodaj. 

Lepo vabljeni!

Konzorcij Digitalne nove generacije organizacij

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4DBOLxF_nXYxYTaZEo-B9ZcYybljRM8VlWBMs4w_90YD92A/viewform


Program usposabljanja:

19. 10. 2022

URA IME MODULA VSEBINA MODULA

9:00 - 9:45 Teoretični uvod - Kaj sta
digitalizacija in informacijska
družba?

Digitalna revolucija, računalniška pismenost,
itd.

9:45 - 9:50 Odmor  

9:50 - 10:35 Pridobivanje in krepitev digitalnih
kompetenc - Osebna digitalna
komunikacija

Komunikacija in sodelovanje z uporabo
digitalnih tehnologij - Osebna digitalna
komunikacija

10:35 - 10:50 Odmor Vaje za raztezanje 

10:50 - 11:50 Komunikacija in sodelovanje z
uporabo digitalnih tehnologij  -
Profesionalna digitalna
komunikacija

Družbena omrežja in njihova profesionalna
uporaba, profesionalna digitalna komunikacija

11:50 - 12:20 Odmor  

12:20 - 13:00 Uporaba digitalnih orodij v praksi Google Drive, WeTransfer, mail, MS Office,
Canva, videi, Youtube, podcasti …

13:00 - 13:30 Zaključek Kaj smo se naučili? Povzetek znanj,
posredovanje gradiva in nadaljevanje
usposabljanja 

 



16. 11. 2022

URA IME MODULA VSEBINA MODULA

9:00 - 9:20 Uvod Pregled vsebin iz prejšnjega
usposabljanja

9:20 - 9:55 Promocija uporabe javnih storitev na ravni države 1.
del

Kaj so digitalni certifikati in
kako do njih, pregled storitev.

9:55 - 10:00 Odmor  

10:00 - 10:30 Promocija uporabe javnih storitev na ravni države 2.
del

Pregled storitev

10:30 - 11:00 Viri financiranja in predstavitev zakonodaje Viri financiranja za NVO,
Zakon o spodbujanju digitalne
vključenosti

11:00 - 11:15  Odmor Vaje za raztezanje

11:15 - 11:45 Razvijanje digitalne pismenosti na področju zbiranja
in vrednotenja informacij - Informacijska pismenost 
- Kaj so digitalne informacije in kako jih zbiramo? 

Kaj so digitalne informacije? 

 

11:45 - 12:15 Razvijanje digitalne pismenosti na področju zbiranja
in vrednotenja informacij -Informacijska pismenost -
Zbiranje digitalnih informacij

Vrednotenje digitalnih
informacij

12:15 - 12:45 Odmor  

12:45 - 13:45 Digitalna strategija Podatkovna strategija,
kibernetska varnost, itd.

13:45 - 14:15 Zaključek Kaj smo se naučili? 


