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SPOROČILO ZA JAVNOST  
(za takojšnjo objavo)  
 

VNUKI ODPRLI STARIM STARŠEM POT DO NOVE TEHNOLOGIJE 
 
Na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice uspešno izvedli 
prvi sklop učenja uporabe interneta za »Stare starše«. Tovrstno usposabljanje na prvi pogled mogoče za nekoga 
ne pomeni nič posebnega, pa vendar temu ne bi rekli tako. Drugačnost je predvsem v načinu izvedbe tečajev, saj 
so se v vlogo učitelja postavili dijaki Ekonomske šole Novo mesto. Drugače povedano, mladi so učili starejše. 
Sam projekt, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za šolstvo in šport, z 
naslovom Partnerstva – Stari starši in vnuki je namenjen predvsem promociji in razvoju digitalne pismenosti 
starejših nad 55 let ter sodelovanjem med mlajšo in starejšo generacijo. V projekt se je vključilo 10 mladih – 
»vnukov« in 23 starejših – »starih staršev«.  
 
Osnovne teme 10 urnega tečaja so bile uporaba interneta in elektronske pošte ter v primeru težav z osnovnim 
poznavanjem računalnika tudi to. Starejši so zelo dobro prevzeli vlogo aktivnega državljana v današnji 
informacijski družbi. Spoznali so veliko novih stvari, ki so jih zelo navdušile. Še sami so bili presenečeni, kako so 
lahko do sedaj živeli brez računalnika. Internet je okno v svet, prihrani marsikatero pot npr. pot do kioska po 
jutranji časopis, pot do banke, ko je potrebno plačati položnico, pot do zdravstvenega doma, ko nas zanima kdaj 
ima delovni čas naš osebni zdravnik… Pri svojem delu so uporabljali tudi e-gradivo, tako imenovano lokalno e-
vsebino, ko jo je za njih pripravil mentor tečajev Gregor Mede in je objavljena tudi na spletni strani www.ric-nm.si. 
Presenetljivo dobro so se v svojo vlogo vživeli tudi dijaki. To je bilo za njih resnično nekaj novega. Prvič v življenju 
so začutili kakšen je občutek, ko se postaviš v kožo učitelja. Kakšni načini dela in spretnosti so potrebni, da 
nekomu predaš novo znanje, da mu pomagaš razumeti nekaj novega, da ga nekaj lahko sam naučiš. Na svoj 
dosežek so zelo ponosni. 
 
Ker smo vsi zelo veseli, da smo uspešno prestali prvi sklop tovrstnih usposabljanj, ki se bodo v prihodnjem letu 
še nadaljevala, bomo v ponedeljek, 30.03.2009, ob 14.30 uri v prostorih RIC-a, na Ljubljanski cesti 28, pripravili 
zaključek in »slavnostno« podelitev potrdil vsem vključenim v tečaje. K delitvi naših pozitivnih izkušenj smo 
povabili tudi medije in vse ostale občane, ki bi jih naš dogodek zanimal, saj bi radi ob tej priložnosti predstavili 
namen projekta tudi širši javnosti. 
 

   
 
 
Kontaktna oseba: Blanka Benčina, Razvojno izobraževalni center, Ljubljanska 28, 8000 Novo mesto,  
07 393 45 51, blanka.bencina@ric-nm.si  
 
»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 


