
 

 

  



 

 

  

Pridobite nove spretnosti iz digitalne dostopnosti 

Dobrodošli v ERASMUS+ projektu Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti!  
 

K digitalni dostopnosti za vse prispevamo z razvijanjem okvira spretnosti, prepoznavanjem 
delovnih vlog, razvijanjem učnih načrtov in usposabljanj za različne strokovnjake, ki 

soustvarjajo splet. 
 Če vas zanima digitalna dostopnost, obiščite našo spletno stran ali se pričnite učiti o 

digitalni dostopnosti na naši spletni učni platformi. 

 
Stopite v stik z nami: 
 Preko Facebooka:  

https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject  
 Preko spletne strani:  

https://digital-accessibility.eu/ 

projektni 
partnerji 

https://digital-accessibility.eu/
http://digital-accessibility.eu/learn/login/index.php
https://feri.um.si/en/
http://www.stpeuropa.eu/
http://www.inuk.si/
https://www.uph.edu.pl/en/
https://bestcybernetics.com/en/projects-english/


 

Projekt Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti 
(ang. Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training project) se je začel 
septembra 2018 z namenom izpolnjevanja zahtev evropske zakonodaje, 

Direktive (EU) 2016/2102, ki narekuje, da morajo biti vse spletne 
strani in mobilne aplikacije organov javnega sektorja do leta 2020 

digitalno dostopne za vse. V projekt je vključenih 6 partnerskih organizacij 
iz štirih sodelujočih evropskih držav: Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. 

Partnerji skupaj razvijajo certificirano izobraževanje o digitalni 
dostopnosti, ki bo na voljo različnim skupinam ključnih deležnikov kot 
odgovor na naraščajoče potrebe po strokovnjakih s področja digitalne 

dostopnosti na trgu dela v Evropi.  

Spoznajte digitalno dostopnost  

Namen Certificiranega izobraževanja za digitalno dostopnost je okrepiti 
strokovni razvoj soustvarjalcev spleta, trenerjev, učiteljev in drugih, ki jih 

zanima digitalna dostopnost. Izobraževanja se lahko izvajajo v obliki: 

Organiziranih izobraževanj, delno preko samostojnega učenja v spletni 
učilnici in delno z udeležbo na stacionarnih ali virtualnih delavnicah, na 
katerih bodo udeleženci izvajali praktične naloge. 

Samostojnega učenja na učni platformi. 

O projektu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://digital-accessibility.eu/learn/login/index.php


MODULI, ki so bili 
razviti 

za ta izobraževanja so: 

 
 

Razvili smo izobraževanja za: 

Menedžerja 
digitalne 
dostopnosti 

Evalvatorja 
digitalne 

dostopnosti 

Spletnega razvijalca 
s strokovnim 
znanjem o digitalni 
dostopnosti 

 

Spletnega 
oblikovalca s 

strokovnim znanjem 
o digitalni 

dostopnosti 

Vsaka učna enota je sestavljena iz vsebin, ki so 
obravnavane v lekcijah s pomočjo: 

• priprav na učno uro za samostojno učenje, • učne 
ure s praktičnimi vajami, • preverjanja razumevanja, 
kjer so na voljo aktivnosti in spletna preverjanja znanja 
na učni platformi. 
Za poglobitev vašega znanja in razumevanja so na voljo 
dodatni učni viri. 

(6) 
Evalvacija  
digitalne  
dostopnosti  

(1) 
Uvod v  
Digitalno  
dostopnost 

(2) 
Upravljanje 
digitalne  
dostopnosti 

(3) 
Razvijanje/ 
programiranje 
za digitalno 
dostopnost 

 

(4) 
Oblikovanje 
za digitalno  
dostopnost 

(5) 
Implementacija 
digitalne  
dostopnosti 


