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Za več informacij: obiščite naše Facebook, LinkedIn in Twitter spletne strani.  
 

 

Naročite se na novice o projektu. 
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne vsebuje podpore 

vsebinam, ki odražajo samo stališča avtorjev. Evropska komisija zato ni odgovorna za kakršnokoli uporabo 

informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.   
 

 

 

 

a 

 

Dobrodošli! Pred vami se nahaja drugi Novičnik projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni 

dostopnosti, kjer lahko najdete informacije o izobraževanjih za nove digitalne spretnosti in o procesu pridobitve 

certifikata. 

Izobraževanja za nove digitalne spretnosti 

Ena glavnih nalog projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti je priprava inovativnih 

učnih načrtov za izobraževanja, namenjena štirim različnim delovnim mestom, s katerimi bodo lahko udeleženci po 

uspešno zaključenem izobraževanju poleg novih digitalnih spretnosti, ki so uporabne in zaželjene v sodobnih 

organizacijah, pridobili tudi certificate, ki te spretnosti dokazujejo. 

Izobraževanja bomo izvedli v obliki ‘obrnjenega učenja’. Prvi del izobraževanja bo potekal s pomočjo posebej 

pripravljenih gradiv za e-učenje, ki bodo dostopna za samostojno učenje na Moodle platformi, ustvarjeni v ta 

namen. Drugi del izobraževanja pa bo potekal v obliki delavnic, pri katerih bodo udeleženci izvajali praktične naloge 

s pomočjo znanja, ki ga bodo pridobili in bodo tako izboljšali svoje digitalne spretnosti.  

Izobraževanja za delovna mesta delimo v dve skupini: 1. nova netehnična delovna mesta in 2. obstoječa tehnična 

delovna mesta, ki so obogatena z novimi digitalnimi spretnostmi.   

 

Izobraževanja za netehnični delovni mesti: Menedžer 

digitalne dostopnosti in Evalvator digitalne 

dostopnosti, so namenjena menedžerjem, 

direktorjem, PR & marketinškim strokovnjakom, 

svetovalcem za javna naročila ter pravnim in 

političnim svetovalcem, organizacijam iz javnega 

sektorja in tistim, ki delajo z ljudmi z različnimi 

oblikami oviranosti.  

Izobraževanje za Menedžerja digitalne dostopnosti 

usposobi strokovnjake za upravljanje in 

implementiranje standardov digitalne dostopnosti v 

svoje organizacije, oz. v organizacije za katere delajo. 

Izobraževanje za Evalvatorja digitalne dostopnosti pa 

usposobi strokovnjake za ocenjevanje in preizkušanje 

dostopnosti že obstoječih spletnih strani.  

 

 

 

 Netehnična delovna mesta 

 1. Menedžer digitalne dostopnosti 

 2. Evalvator digitalne dostopnosti 

 Tehnična delovna mesta 

 
3. Spletni razvijalec s strokovnim znanjem o 

digitalni dostopnosti 

 
4. Spletni oblikovalec s strokovnim znanjem iz 

digitalne dostopnosti 

http://www.digital-accessibility.eu/
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Izobraževanja za tehnični delovni mesti: Spletni razvijalec 

s strokovnim znanjem o digitalni dostopnosti in Spletni 

oblikovalec s strokovnim znanjem iz digitalne 

dostopnosti, so namenjena spletnim razvijalcem in 

oblikovalcem, ki želijo pridobiti nove spretnosti na 

področju digitalne dostopnosti. Izobraževanja usposobijo 

strokovnjake za razvijanje in oblikovanje spletnih strani, ki 

so digitalno dostopne po WCAG standardih.  

Certificiranje novih spretnosti  

Sistem certificiranja v sklopu projekta Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti se nanaša na vsa štiri 

usposobljanja: Menedžer digitalne dostopnosti, Evalvator digitalne dostopnosti, Spletni razvijalec s strokovnim 

znanjem o digitalni dostopnosti in Spletni oblikovalec s strokovnim znanjem iz digitalne dostopnosti, ki jih vodijo 

izvajalci usposabljanja po učnih načrtih. 

 

Konzorcij projekta stremi k temu, da spodbuja izobraževanja o 

digitalni dostopnosti in sodeluje z izvajalci usposabljanja, ter jim 

pomaga doseči zahteve  izobraževanja.  

Bistvo našega postopka certificiranja je, da se morajo visokega 

izobraževalnega standarda držati tudi posredni izobraževalci. Z 

ustreznim pregledovanjem bomo lahko določili, če si je izvajalec 

usposabljanja z uspešnim zaključkom izobraževanja prislužil 

certifikat. Takšen pristop nam omogoča prihodnje širjenje naših 

izobraževanj, ne da bi žrtvovali njihovo kvaliteto. 

Prejem certifikata za izobraževanje o digitalni dostopnosti predstavlja oprijemljiv dokaz za novopridobljene 

kompetence, ki jih lahko udeleženci izobraževanj kasneje uporabijo pri svojem strokovnem delu in v vsakdanjem 

življenju. S tem prispevajo k boljši dostopnosti do digitalnih vsebin in ustvarjajo izkušnje, ki vključujejo vse 

uporabnike.  

Naročite se na naša elektronska obvestila in nam sledite na družbenih omrežjih ter prejmite informacije o naših 

brezplačnih nacionalnih usposabljanjih, ki jo bomo izvedli v naslednjih mesecih!   

   

http://www.digital-accessibility.eu/

