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Digitalno izobraževanje v OŠ in SŠ 

• trenutno stanje v primarnem (OŠ) in v sekundarnem (SŠ) izobraževanju
• digitalne kompetence premalo za digitalne profile
• RINOS skupina
• mednarodne raziskave ICILS, TALIS



Klasifikacija programov

podporni digitalni 
profili

IKT  kot sredstvo

DIGCOMP ≥ 5čisti digitalni 
profili

Standard 
SIST-en-

16234-1-2020

DIGCOMP ≥ 7

nedigitalni profili

IKT kot podpora

DIGCOMP ≥ 3



Evropski kvalifikacijski okvir (EQF) in
Standardi SIST-EN-16234-1-2020

• sprejet februar 2020



Digitalni profili v Sloveniji

• pregled vseh študijskih programov
– metodologija
– seznam NAKVIS
– spletne strani fakultet



Ugotovitve
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Digitalni profili v tujini

• TU Muenchen (Nemčija)
• AALBORG University (Danska)
• University College Dublin (Irska)
• Trinity college Dublin (Irska)

• Ugotovitve



Napoved poklicev

• Večina novih delovnih mest - čisti digitalni profili
• Večina kadrov je možno izobraziti z obstoječimi študijskimi programi. oz. 

Diplomati pridobijo vsaj osnovno poznavanje vsakega izmed področij. Tudi 
za novonastala delovna mesta (usmeritelj agilnih tehnologij, vodja 
digitalnih produktov, vodja dostave izdelkov,  strokovnjak za nove 
tehnologije).

• Ker so delovna mesta zelo specifična in ozko usmerjanja, morda manjkajo 
poglobljena specifična znanja/veščine posameznega področja (npr. Python 
razvijalec).

• V primerjavi s tujino, ki ima podiplomski študij bolj ciljno naravnan, se 
morda kaže priložnost v posodobitvi in ciljno naravnanem podiplomskem 
študiju



Sklepne ugotovitve

• pregled 
• primarnih (1. bolonjska stopnja) je dovolj
• sekundarni in terciarni imajo na 1. bol. stopnji dovolj, na drugi pa premalo 

(glede na opise na spletnih straneh)
• interdisciplinarnost
• pametna specializacija (pametna mesta)


