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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 vidike avtorjev. Evropska komisija zato ni odgovorna za kakršnokoli uporabo 

informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.   
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Dobrodošli! Pred vami se nahaja tretji Novičnik projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni 

dostopnosti, kjer lahko najdete informacije o naših izobraževanjih iz digitalne dostopnosti. 

 

Postanite strokovnjak ali strokovnjakinja digitalne dostopnosti 
Kot del projekta "Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti", ki ga financira program Erasmus+, 

organiziramo brezplačna usposabljanja za različne strokovnjake, ki soustvarjajo splet. Cilj usposabljanj je okrepiti 

strokovni razvoj soustvarjalcev spleta na področju digitalne dostopnosti. Z oglaševanjem in spodbujanjem 

učenja o dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij, bomo pozitivno vplivali na socialno vključenost ljudi z 

oviranostmi. Usposabljanja bodo potekala v dveh delih. Del usposabljanja bomo izvedli s pomočjo posebej 

pripravljenih elektronskih učnih gradiv, ki bodo na voljo za samostojno učenje na platformi Moodle, ustvarjeni 

v ta namen. Del usposabljanja pa bo potekal v obliki stacionarnih delavnic, na katerih bodo udeleženci izvajali 

praktične naloge, pri čemer bodo uporabljali pridobljeno znanje in izboljšali svoje digitalne spretnosti. Če 

razmere ne bodo dopuščale take izvedbe usposabljanj, jih bomo izvedli izključno preko spleta. Vsi udeleženci, ki 

bodo usposabljanje uspešno zaključili, bodo prejeli tudi certifikat, ki služi kot dokaz za novo pridobljeno znanje. 

Organizirali bomo štiri različna usposabljanja za strokovnjake digitalne dostopnosti. 

 

Menedžer digitalne dostopnosti 

 

 

Izobraževanje za Menedžerja digitalne dostopnosti usposobi 

strokovnjake za upravljanje in implementiranje standardov digitalne 

dostopnosti v svoje organizacije, oz. v organizacije za katere delajo. 

Izobraževanje zajema:  Uvod v digitalno dostopnost, Upravljanje 

digitalne dostopnosti ter Implementacijo digitalne dostopnosti. 

Priporočeni pogoji za udeležbo na izobraževanju so splošna 

računalniška pismenost, univerzitetna ali visokošolska izobrazba ali 

izkušnje z delom menedžerja, empatija in želja za pomoč ljudem z 

oviranostmi, izkušnje z vodenjem in organizacijske spretnosti 

(načrtovanje, organizacija, motiviranje in nadzorovanje). 

Evalvator digitalne dostopnosti 

 

Izobraževanje za Evalvatorja digitalne dostopnosti usposobi 

strokovnjake za ocenjevanje in preizkušanje dostopnosti spletnih 

strani organizacij za katere delajo. Izobraževanje zajema: Uvod v 

digitalno dostopnost in Evalvacijo digitalne dostopnosti. Priporočeni 

pogoji za udeležbo na izobraževanju so izkušnje z uporabo interneta, 

odprtost za nove tehnologije, osnovno razumevanje potreb ljudi z 

različnimi oviranostmi, osnovna računalniška pismenost, razumevanje 

osnov digitalne dostopnosti, dobre analitične spretnosti in sposobnost 

ustvarjanja jasnega poročila o napakah.
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Spletni razvijalec s strokovnim znanjem iz digitalne dostopnosti

 

Izobraževanje za spletnega razvijalca s strokovnim znanjem o digitalni 

dostopnosti je namenjeno strokovnjakom, ki znajo razvijati spletne 

strani, ki so dostopne v skladu z WCAG standardi. Izobraževanje 

zajema 2 modula:  Uvod v digitalno dostopnost in 

Razvijanje/programiranje za digitalno dostopnost. Priporočeni 

pogoji za udeležbo na izobraževanju so izkušnje z razvijanjem spletnih 

strani, ali diploma iz računalništva, znanje iz spletnih 

tehnologij/programiranja spletnih strani (npr. CSS, Java script in 

HTML).

Spletni oblikovalec s strokovnim znanjem iz digitalne dostopnosti

 
 

 

 

 

Izobraževanje za spletnega oblikovalca s strokovnim znanjem iz 

digitalne dostopnosti je namenjeno strokovnjakom, ki znajo oblikovati 

spletne strani, ki so digitalno dostopne v skladu s standardi WCAG. 

Izobraževanje zajema 2 modula:  Uvod v digitalno dostopnost in 

Oblikovanje za digitalno dostopnost. Priporočeni pogoji za udeležbo na 

izobraževanju so izkušnje z domenami informacijskih tehnologij, 

strokovno znanje iz oblikovanja spletnih strani, in poznavanje 

programov za oblikovanje kot so Adobe Photoshop, Illustrator, 

poznavanje podpornih tehnologij, poznavanje spletnih 

tehnologij/programiranja spletnih strani, razumevanje osnov spletne 

dostopnosti, grafične spretnosti in ustvarjalnost, poznavanje grafičnih 

programov – UX, občutek za estetiko, ter izkušnje z ustvarjanjem 

vizualne umetnosti.

V kolikor vas zanima udeležba na katerem usposabljanju, prosimo čimprej izpolnite neobvezujočo PRIJAVNICO, 

saj je število prostih mest omejeno! Ne pozabite se naročiti na naše novice in nam slediti na družbenih omrežjih, 

da boste na tekočem o naših certificiranih izobraževanjih iz digitalne dostopnosti! 
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