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Uvod  
Moduli usposabljanja o digitalnih veščinah za spletno dostopen turizem so del virtualnega 
kampusa TOURISTIC, drugega intelektualnega rezultata projekta. Virtualni kampus je bil 
zasnovan in konfiguriran kot sklop interaktivnih spletnih storitev, ki udeležencem omogočajo 
dostop do informacij, orodij in virov ter so namenjene podpori izvajanju in upravljanju 
izobraževanja.  

 

Cilji virtualnega kampusa TOURISTIC 

▪ Izboljšanje digitalnih spretnosti učiteljev in vodij usposabljanja I-VET in C-VET za lažje 
sodelovanje z virtualnimi učnimi okolji s spletnim priročnikom o digitalnih 
kompetencah za virtualno učenje. 

▪ Zagotavljanje modulov usposabljanja o digitalnih spretnostih za spletno dostopen 
turizem, razvitih na podlagi evropskega referenčnega okvira (IO.1). 

▪ Zagotavljanje dostopa do odprtih spletnih usposabljanj na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (VOOC), namenjenih učiteljem I-VET in CVET, 
organiziranih po področjih, ravneh in sklopih. 

 

Virtualni kampus TOURISTIC vsebuje inovativne odprte izobraževalne vire, vključno z učnimi 
vsebinami, praktičnimi dejavnostmi in metodami ocenjevanja, ki jih lahko uporabljajo učitelji I-
VET in C-VET za usposabljanje o digitalnih spretnostih za spletno dostopen turizem. 

 

MODULI USPOSABLJANJA 

Moduli za usposabljanje so bili zasnovani kot pedagoško orodje, ki ponuja predlog vsebin 
usposabljanja in praktičnih dejavnosti, s katerimi lahko izobraževalci razvijajo in izvajajo 
evropski referenčni okvir (IO1). Moduli za usposabljanje tako vključujejo: 

 

A. Vsebina usposabljanja 
Načrt usposabljanja, s predlogom vsebine, predlagano metodologijo, navodili za 
ocenjevanje, nasveti za učitelje, vodje usposabljanja in vzgojitelje ter referencami. 
Za vsak modul boste našli: 
1. Cilji modula 
2. Predlagana vsebina 
3. Metodologija 
4. Ocenjevanje 
5. Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 
6. Reference  
 

B. Praktične aktivnosti 
Opis več praktičnih aktivnosti, ki se bodo izvajale s ciljnimi uporabniki turističnih 
storitev: Učitelji I-VET in C-VET, inštruktorji in vodje usposabljanja. 
Za vsako praktično aktivnost boste našli: 
1. Ime aktivnosti  
2. Cilji aktivnosti 
3. Opis aktivnostii  
4. Materiali 
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5. Če želite izvedeti več 
 

Na naslednjih straneh je predstavljenih osem modulov usposabljanja, razvrščenih v tri sklope: 
(1) Dostopni turizem, (2) Poslovna miselnost in (3) Digitalne spretnosti, kot je prikazano v 
spodnji preglednici. 
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SKLOP 1 - DOSTOPNI TURIZEM 

 

Modul 1 - Uvod v dostopni turizem 

 

Cilji modula 

Cilj modula je udeležencem predstaviti opredelitve, koncepte in vprašanja v zvezi z dostopnim 
turizmom ter na ta način povečati ozaveščenost.  Pričakuje se, da bodo udeleženci v tem sklopu 
pridobili znanje o tem, kaj je in kaj ni dostopni turizem, kako ga je mogoče izboljšati in kakšne 
so njegove prednosti. 

Predlagana vsebina 

Za ta modul so predlagane naslednje vsebine: 

Kaj pomeni dostopni turizem? 

Zlasti danes je dostopni turizem, znan tudi kot "turizem dostopnosti", "univerzalni turizem", 
"vključujoči turizem" ali "turizem brez ovir", tema, o kateri se veliko razpravlja, vendar vsi ne 
vedo, kaj točno imamo v mislih, ko govorimo o dostopnem turizmu ali pa jim uidejo pomembne 
informacije. Zato je pomembno, da zagotovimo njegovo celovito opredelitev, ki bo vsebovala 
vse njegove vidike.  

Evropska mreža za dostopni turizem (ENAT) meni, da ni enotne, splošno sprejete opredelitve 
"dostopnega turizma".   "Dostopni turizem" je turizem in so potovanja, ki so dostopna vsem 
ljudem, osebam z invalidnostjo ali ne, vključno z gibalno, slušno, vidno, kognitivno ali 
intelektualno in psihosocialno oviranostjo, starejšimi osebami in osebami z začasnimi ovirami" 
(Takayama Declaration - Appendix, UNESCAP, 2009). Na voljo je še veliko drugih opredelitev. 

 

Kako izboljšati dostopnost v turizmu? 

Da bi ugotovili kako bi lahko izboljšali dostopnost v  turizmu, bi bilo najprej koristno ugotoviti, 
kakšne so težave, kakšne so ovire in kaj je na splošno narobe, kar zadeva dostopnost turizma. 
Če vemo, kaj je narobe, lahko najdemo načine za izboljšanje. 

 

Kakšne so prednosti dostopnega turizma? 

Ko govorimo o prednostih dostopnega turizma, običajno najprej pomislimo na socialno 
vključenost ljudi, ki se soočajo z  oviranostmi, dejansko pa so koristi lahko veliko večje, na 
primer več možnosti za zaposlitev in pozitiven vpliv na gospodarstvo.  

 

Na koga se nanaša dostopni turizem?  

Ob besedi "dostopni turizem" mnogi najprej pomislijo na ljudi s posebnimi potrebami. Ali se 
dostopni turizem nanaša samo na invalidne osebe? Čeprav je projekt TOURISTIC  namenjen 
predvsem osebam z različnimi oblikami in stopnjami invalidnosti, je lahko oseba ovirana tudi 
pod drugimi pogoji. Ta oseba je lahko na primer tudi noseča, starejša ali priseljenec. 
Pomembno je ugotoviti, katere so v resnici ciljne skupine dostopnega turizma in kakšne so 
različne potrebe teh skupin. 

 

Metodologija 

Pri vsebini in predlaganih dejavnostih v tem modulu, bomo uporabili izkustveni in raziskovalni 
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učni pristop. Na splošno bo celoten pristop "osredotočen na učenca/udeleženca", vključno s 
praksami, ki se osredotočajo na praktikante. Udeleženci bodo imeli možnost izmenjave idej, 
razpravljanja in analiziranja vprašanj.  

 

Najprej bomo uporabili ice-breakerje, prek katerih se bodo udeleženci začeli počutiti udobno in 
varno znotraj skupine ter se bodo med seboj lahko spoznali. Dejavnosti se bodo izvajale v 
majhnih skupinah, tako da bodo udeleženci imeli priložnost komunicirati med seboj ter 
izmenjati ideje in stališča. Izvajalec/treiner mora dajati jasna navodila in biti motiviran, 
spodbuden in podporen ter se osredotočiti na prakse in ustvarjalne tehnike, ki so 
najučinkovitejše za visoko motivacijo, kot je npr. brainstorming. 

Na koncu bodo na voljo orodja za ocenjevanje in vrednotenje, vključno z vprašanji za razmislek, 
kontrolnimi testi itd., ki bodo posameznikom pomagala pri samoocenjevanju in samorefleksiji 
ter jih motivirala za nadaljnje učenje. 

 

Ocenjevanje 

Za ta sklop je predlagano naslednje ocenjevanje, ki ga morajo udeleženci opraviti ob koncu 
usposabljanja, da bi ocenili in samoocenili znanje o dostopnem turizmu, ki so ga pridobili med 
posameznimi lekcijami. 

 

Dopolnite stavke: 

 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

▪ Pomembno je, da učitelji/vodje usposabljanj/vzgojitelji dovolijo udeležencem, da sami 
raziskujejo znanje, ki ga ponuja usposabljanje, ne da bi se vmešavali.  

▪ Ker so vprašanja lahko občutljive narave in se lahko na tej točki izrazijo stališča, ki so v 
nasprotju s stališči izvajalca usposabljanja, je pomembno, da izvajalec usposabljanja ne 
obsoja, ampak sprejme vsa stališča. 

▪ Če med udeleženci zaradi različnih stališč pride do napetosti, mora biti vodja usposabljanja 
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pripravljen, da jo sprosti. 

▪ Če so med udeleženci osebe, z določeno obliko invalidnosti, ki imajo težave pri učinkovitem 
izvajanju dejavnosti, jih mora vodja usposabljanja spodbujati in jim po potrebi pomagati pri 
izvajanju the dejavnosti. 

Reference 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (na voljo v grškem jeziku)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

MODUL 1 - AKTIVNOST 1 

Poimenujte ga! 

Cilji aktivnosti 

Namen te aktivnosti je seznaniti udeležence s konceptom dostopnega turizma. Z 
brainstormingom začnemo debato o tem, kaj jim pride na misel, ko slišijo besedno zvezo 
"dostopni turizem", prosimo jih naj oblikujejo svojo opredelitev.  

Opis aktivnosti 

 

KORAK 1 

Vsak udeleženec dobi listek in marker ter navodilo naj na listek napiše naslednje vprašanje in 
odgovori nanj: "Če bi dostopni turizem imel ime, kakšno bi bilo to ime? Poimenujte ga!".   

 

KORAK 2 

Udeleženci si vzamejo 20 minut časa, da razmislijo in zapišejo ime, ki bi mu ga dali. Ko vsi 
končajo, vsak udeleženec položi svoj listek na tablo, flipchart ali celo na steno. Vodja 
usposabljanja/izvajalec glasno prebere odgovore in ob sodelovanju celotne skupine razvrsti 
podobna imena v kategorije.  

 

KORAK 3 

Sledi razprava o tem, ali se udeleženci strinjajo z podanimi imeni in zakaj. Nato so pozvani, da 
razmislijo o imenih, ki so jih dali dostopnemu turizmu ter da oblikujejo njegovo opredelitev.  

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Materiali 

Za izvedbo te aktivnosti so potrebni naslednji materiali:  

Flipchart ali tabla, markerji ali krede, papirji in pisala, samolepilni lističi. 

 

Če želite izvedeti več 

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (na voljo v grškem jeziku)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 
 

MODUL 1 - AKTIVNOST 2 

Ujemanje v pojmovanju dostopnosti  

Cilji aktivnosti 

 Cilj te aktivnosti je, da udeleženci spoznajo, katere ukrepe je treba sprejeti, da bo turizem 
dostopen vsem, kar lahko storijo z brainstormingom in razmišljanjem o tem, kaj bi dostopni 
turizem moral imeti in česa ne bi smel imeti. 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Opis aktivnosti 

 

KORAK 1 

Udeleženci so najprej razdeljeni v dve skupini. Vodja usposabljanja/treiner eni skupini da 
delovni list, na katerem je zapisano naslednje: "Dostopnost pomeni obstoj....". Hkrati da drugi 
skupini delovni list, na katerem je zapisano: "Dostopnost pomeni pomanjkanje.....". Prva 
skupina ne ve, kaj je dobila druga skupina in obratno. 

 

KORAK 2 

Člani vsake skupine se lotijo brainstorminga in z besedami ali kratkimi besednimi zvezami 
dopolnijo dani stavek. Pomembno je, da je med obema skupinama določena razdalja, tako da 
ena ne more slišati, kaj govori druga. Skupini imata približno 20 minut časa za razpravo in 
ustrezno dopolnitev stavkov. Zapisati morata vsaj 10 besed/kratkih besednih zvez (na skupino). 

 

KORAK 3 

Ko sta skupini končali, vodja usposabljanja/treiner na tabli ali flipchartu pripravi dva seznama, 
ki vsebujeta stavka, ki sta ju dobili obe skupini. En član iz vsake skupine na glas prebere 
besede/besedne zveze, ki jih je njegova/njena skupina vključila za dokončanje stavka, vodja 
usposabljanja/trener pa vse zapiše na relativni seznam. 

 

KORAK 4 

Vsakdo si ogleda oba seznama in poskuša najti besede/besedne zveze z enega seznama, 
povezane z besedami/besednimi zvezami z drugega seznama (z enakim ali verjetno nasprotnim 
pomenom). Na primer: (dostopnost pomeni obstoj ...) ploščadi za invalidske vozičke in 
(dostopnost pomeni pomanjkanje ...) ploščadi za invalidske vozičke. 

 

KORAK 5 

Na koncu si vsi udeleženci ogledajo končna seznama in razmislijo o naslednjem vprašanju: 
"Kako bi lahko izboljšali dostopnost v turizmu?" 

 

Dostopnost pomeni obstoj.... Dostopnost pomeni pomanjkanje..... 

 

Materiali 

Za izvedbo te aktivnosti so potrebni naslednji materiali:  
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Flipchart ali tabla, flomastri ali krede, papirji in pisala, delovni listi z dvema stavkoma. 

Pomembno je tudi, da aktivnost poteka v prostorni sobi, da se udeleženci lahko razdelijo v 
skupine in tako lahko udobno delajo ter komunicirajo med seboj. 

Če želite izvedeti več 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (na voljo v grškem jeziku)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Modul 2 – Ozaveščanje o invalidnosti 

  

Cilji modula 

Izboljšati kakovost ponudbe dostopnega turizma, prek boljšega razumevanja tega kaj je 
invalidnost, zlasti telesna invalidnost, in kako bi morala vplivati na oblikovanje 
storitev/izdelkov v turizmu. 

Predlagana vsebina 

Izražanje različnih oblik invalidnosti in njihovih značilnosti 

Invalidnost se običajno nanaša na osebo, katere gibanje, čutila ali funkcije so oslabljene, bodisi 
zaradi poškodbe, bodisi zaradi telesne ali duševne bolezni. Invalidnost je lahko prirojena ali pa 
je posledica bolezni ali nesreč, ki so se zgodile pozneje v življenju. Invalidnost je opredeljena 
kot stanje ali funkcija, za katero se ocenjuje, da je po običajnih standardih pri posamezniku ali 
skupini ljudi bistveno okrnjena. Če te pojme obravnavamo z vidika pravic, se vsi ljudje rodijo 
enaki in imajo enake pravice pri sodelovanju v družbi. Vendar v resničnem življenju nekatere 
skupine ljudi zaradi svojega družbenega položaja ter kognitivnih in fizičnih razlik teh pravic 
nimajo. V tovrstno skupino spadajo tudi osebe z invalidnostjo. Težave invalidnih oseb so 
nedvomno globalno vprašanje človekovih pravic, najpomembnejša točka v zvezi z invalidnostjo 
pa je izpolnjevanje potreb po "ozaveščanju" in "razumevanju" v družbi ter posledično pri 
ponudnikih storitev. V zadnjih letih so se razvite države ali države v razvoju, ne glede na to, za 
katero vrsto invalidnosti gre, združile v boju proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti v 
družbenem življenju in za zvišanje socialne ozaveščenosti, in sicer prek ustvarjanja modelov na 
področju izobraževanja z udeležbo invalidnih oseb, dostopanja do informacij, socialnih politik 
in gospodarstva.  

 

Vrste invalidnosti lahko klasificiramo na naslednji način: 

• Fizična invalidnost, 
• Okvare vida, 
• Motnje mišljenja,  
• Motnje spomina, 
• Učne težave, 
• Komunikacijske težave, 
• Motnje v duševnem zdravju, 
• Oviranost v kontekstu vzpostavljanja socialnih odnosov. 

 

Učinkovito komuniciranje z osebami s fizično obliko invalidnosti 

Komunikacija je pomembna pravica. Pri komuniciranju z invalidno osebo ne smemo pozabiti, 
da je treba vsako osebo obravnavati kot posameznika. Včasih invalidne osebe potrebujejo 
podporo zaradi kompleksnih komunikacijskih potreb. Pri komuniciranju z invalidnimi osebami 
sta potrebni zdrava pamet in občutljivost. Zato velja poudariti nekaj pomembnih točk; 

● Dobro storitveno vedenje, kot je aktivno poslušanje, usmerjenost k storitvam in 
usmerjenost k rezultatom, se enako dobro obnesejo tako pri invalidnih osebah kot pri 
drugih ljudeh. 

● Najprej pomislite na osebo in šele nato na njeno invalidnost. Občutljiva uporaba jezika 
lahko pomaga okrepiti razmišljanja, v smislu: "najprej človek". Uporaba izraza "oviran" 
namesto "invalid" lahko pripomore k takšnemu odnosu. 

● Sprejmite invalidne osebe kot posameznike. Invalidne osebe imajo lahko enako obliko 
invalidnosti, vendar se učinki te invalidnosti od posameznika do posameznika zelo 
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razlikujejo. Stopnja invalidnosti, trajanje, strategije in metode osebnega 
spoprijemanja z njo, pripravljene podporne strukture itd. Vse te značilnosti in 
dejavniki prispevajo k vplivu na naravo individualnih potreb. Ne posplošujte vseh 
invalidnih oseb na podlagi tega, kar veste o njihovi obliki invalidnosti od majhnega 
števila ljudi. 

● Poslušajte, kaj ljudje govorijo. Ne domnevajte, da veste, kaj si želijo ali kaj je zanje 
najbolje. Invalidne osebe niso nič manj sposobne razmišljati o svojih stvareh kot kdor 
koli drug. Morda imajo pri sporočanju svojih potreb določene težave, vendar so 
predpostavke, da se ne morejo odločiti, kaj želijo, prav tako boleče. 

● V komunikaciji z invalidno osebo ostanite pristni, naravni in ne dušite svojega 
navdušenja po nepotrebnem. Ne bodite po nepotrebnem zaskrbljeni in zaščitniški. 

● Invalidnost tudi ni nujno bolezen. Ne obravnavajte invalidnih oseb, kot da so bolne. 
Obravnavajte jih kot zdrave posameznike. 

● Obravnavajte ljudi glede na njihovo starost. Ni prav, da z invalidnimi osebami 
ravnamo, kot da bi bili otroci in z njimi na tak način tudi komuniciramo. Frazi, kot sta 
"fant/deklica" ali "mali/mala", nista primerni  za naslavljanje odraslih oseb z 
invalidnostjo.  

● Osebo nagovorite neposredno in ne uporabljajte tretjeosebne oblike ali njenega 
delovnega naziva. Osebe z invalidnostjo imajo navadno svoj poklic, vendar pa poklici 
obstajajo zato, da služijo določenim vidikom. Ne smatrajte invalidne osebe 
avtomatsko za predstavnika ali zagovornika invalidov. Govorjenje s tretjimi osebami o 
osebi, ki se v tem času nahaja zraven, se smatra kot dejanje poniževanja. 

● Če invalidna oseba nima težav s komunikacijo, vam bo običajno dovolila, da poiščete 
in predstavite najprimernejši način komunikacije. 

● Invalidnost je v nekaterih posebnih primerih težava, vendar ni nujno, da je tragedija, 
ki bi obvladovala življenje in onemogočala uspeh. Posamezniki najdejo svoj način 
prilagajanja in komuniciranja z invalidnimi osebami. 
 

Predlogi za komunikacijo z invalidnimi osebami z omejeno mobilnostjo 
● Ne potiskajte in ne premikajte invalidskega vozička ali primite roke osebe, še preden 

jo vprašate ali sploh potrebuje pomoč. 
● Ko se pogovarjate z osebo na invalidskem vozičku ali skuterju, sedite tako, da sta v isti 

višini oči. 
● Pri usmerjanju oseb z omejeno mobilnostjo upoštevajte razdaljo, vremenske razmere 

in fizične ovire, kot so stopnice, robniki in strmi hribi. 
● Ko se predstavite invalidni osebi, je dobro stisniti roko. Osebe, ki imajo omejeno 

uporabo rok ali nosijo umetno okončino, vam lahko kljub temu stisnejo roko. 

● Ne bojte se opravičiti, če ste naredili napako. 

 

Razumevanje okoljskih predpisov za fizično ovirane osebe v zaprtih prostorih in sprejetje 
previdnostnih ukrepov  

Vse strukture, procesi in sistemi, pripravljeni za invalidne osebe, morajo imeti določene 
lastnosti, zlasti dostopnost, te lastnosti pa je treba razvijati skozi čas. Pomembna so 
prizadevanja, da bi se invalidne osebe brez težav udeležile turističnih gibanj, ki so danes 
družbena dejavnost. Tako je v ospredje stopil koncept dostopnosti v turizmu. Dostopni 
turizem; gre za vrsto turizma, ki vsem ljudem omogoča sodelovanje v potovalnih gibanjih z 
vzpostavitvijo in zagotavljanjem možnosti, kot so gibanje, gledanje in poslušanje, tudi, če gre 
za invalidno osebo,  zaradi osnovne pravice biti človek. Dostopni turizem v luči vseh teh 
trditev; opredeljen je kot zmožnost posameznikov s posebnimi potrebami na področju gibanja, 
sluha, vida, duševnega zdravja, da v okviru etike in enakosti samostojno koristijo in uporabljajo 
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univerzalno oblikovane turistične storitve, izdelke in priložnosti. V tem kontekstu je 
pomembno, da se uredijo naslednja vprašanja. 

 

Predlogi okoljskih predpisov za telesno prizadete osebe v turizmu 

 

● Parkirišča ● Znaki ● Plaže ● Dvigala 
 

● Območja javne 
higiene 

● Namestitev ● Gostinske storitve ● Športni 
objekti 

● Stopnice in rampe ● Vrtovi in zelena 
območja 

● Ureditve horizontalne mobilnosti 

 

Metodologija 

Pri prenosu zgoraj predlaganih vsebin na udeležence usposabljanja je potrebno celovitejše in 
podrobnejše delo na razvoju programa. Te informacije so povzetek in bodo podprte s 
poglobljenimi teoretičnimi in praktičnimi usposabljanji. V tem kontekstu bo predstavitev teh 
informacij na spletnih platformah in usposabljanjih, v katerih bodo udeleženci lahko izvedli 
brainstorming na to temo, z uporabo orodij Web 2.0 in načrtovano v skladu z metodologijo 
izkustvenega učenja. 

 

Aktivnosti se bodo najprej začele z ice-breakerji, nato pa bodo potekale informativne 
aktivnosti. Poleg tega bo aktivno sodelovanje udeležencev v procesu zagotovljeno z uporabo 
energizerjev, ki bodo potekali vzporedno z ostalimi aktivnostmi. Vzporedno s tem bodo 
udeleženci izvedli analizo situacije z vzorčnimi primeri in oblikovali predloge rešitev. Na ta 
način bomo dosegli cilj, da vsi udeleženci ponotranjijo težave, se vživijo vanje in prispevajo k 
rešitvam. 

Ocenjevanje 

Na začetku in koncu usposabljanja bosta izvedena predhodni in končni test, z namenom da bi 
ugotovili, v kolikšni meri se znanja in ozaveščenost udeležencev po učnih aktivnostih 
razlikujejo. Digitalna testna vprašanja za apliciranje pred-testa in post-testa bodo ustvarjena z 
uporabo Googlovih obrazcev (orodje Web 2.0). 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

• Pred delom na spletni platformi preverite delovanje tehnične opreme. Če boste na 
primer usposabljanje izvajali na Zoomu, je koristno preveriti delovanje mikrofona in 
kamere. 

• Prepričajte se, da udeleženci poznajo značilnosti spletne platforme, ki jo bodo 
uporabljali. Če temu po večini ni tako, je koristno, da jim platformo predstavite. Če 
boste na primer uporabljali platformo Zoom, predstavite funkcije, kot so pošiljanje 
reakcij, uporaba klepetalne plošče, daljinski nadzor in deljenje zaslona. 

• Ustvarite virtualno učilnico za izobraževalne dogodke in obvestila. Učilnica Google itd. 
• Napovejte in sledite obrazcem za pred-test in post-test na platformi virtualne učilnice. 
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MODUL 2 - AKTIVNOST 1 

Magična škatla (Ice Breaker) 

Cilji aktivnosti 

Udeleženci (in vodja usposabljanja) se bolje spoznajo in zvedo nekaj več drug o drugem. 

Opis aktivnosti 

Materiali: škatla in vse vrste drugih stvari: npr. žogica, sončna očala, poprovka, igrače, 
nenavadni predmeti, rdeči nos... 
 
Navodila 
 
Udeležence prosite, naj iz "čarobne škatle" izberejo en predmet (ne da bi preveč razmišljali o 
tem, kaj naj izberejo). Vi kot moderator aktivnosti, začnete. 
 
Nato je potrebno povedati: 

● kdo ste in 
● zakaj ste izbrali predmet in 
● kakšna je lahko povezava med predmetom in temo delavnice? 

 
Nasveti za spletno izvedbo aktivnosti:  

● Izberite spletno orodje za spletno tablo, ki omogoča uporabo velikega platna z 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
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možnostjo povečave. 
● Na tablo dodajte velik izbor slik različnih predmetov. 
● Če ne uporabljate spletne table, vam priporočamo uporabo orodja za sodelovanje, kot 

je npr. Google Docs, s katerim boste skupaj zbrali slike ter omogočili deljenje in 
medsebojno pregledovanje. 

● Pri vodenju skupinske razprave priporočamo, da udeleženci z neverbalnimi sredstvi 
pokažejo, da želijo govoriti. Uporabite lahko orodja za neverbalno povratno 
informacijo, ki jih ponuja npr.  Zoom, emotikon za reakcijo ali pa preprosto povabite 
ljudi, da dvignejo roko, nato pa lahko moderator osebo povabi k besedi. 

Materiali 

Proizvajalec: Tom Siegel 

Če želite izvedeti več 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box  

 
 

MODUL 2 - AKTIVNOST 2 

Govoreči emotikoni (Energizer/ogrevanje) 

Cilji aktivnosti 

Pri tej aktivnosti bodo oblikovana vprašanja glede telesne oblike invalidnosti. Vprašanja bodo 
pripravljena na način, ki bo pri udeležencih spodbudil empatijo. Na ta način bo poskrbljeno za 
pritegnitev pozornosti udeležencev med usposabljanjem, zvišalo se bo njihovo zanimanje za 
tematiko, kakor tudi raven njihove udeleženosti pri izvajanju aktivnosti.  

Opis aktivnosti 

Materiali: Delo z on/off funkcijo Videoposnetka/Emotikoni   

Navodila 
Pred izvedbo aktivnosti: 
Število udeležencev: 10-15 
Značilnosti udeležencev: Ta metoda je izvedljiva z vsemi vrstami udeležencev, vendar je 
bistveno, da se ne diskriminira glede na spol in kulturno pripadnost. 
Idealni pogoji: Udeleženci delavnice uživajo v priložnosti, da povedo nekaj o sebi, in so pri tem 
iskreni. 
Potrebna predpriprava: Pred delavnico mora izvajalec/moderator pripraviti seznam vprašanj. 
Odnos med izvajalcem delavnice in udeleženci: Sodelovalen. 
Ustrezne osebnostne značilnosti moderatorja: Igrivost, ustvarjalnost 
Stopnja težavnosti izvedbe (izbrišite med pregledom): Ni potrebnih posebnih znanj in 
spretnosti. 
 
Nasveti za spletno izvedbo aktivnosti:  
Poskrbite, da bodo udeleženci imeli kamero in bodo lahko upravljali svoj video v virtualni sejni 
sobi. To lahko storite na dva načina.  
Prva možnost, v primeru manjše skupine udeležencev, tj. do takega števila, da se 
videoposnetki prilegajo enemu zaslonu: prosite udeležence, da začnejo snemati svoj 
videoposnetek. Če je njihov odgovor na vprašanje, ki ga zastavite pritrdilen, jih prosite, naj 
vstanejo ali uporabijo emotikone. To je lahko tudi fizična spodbuda med spletno sejo.  
Druga možnost, npr. kot ogrevanje: Začnite tako, da vse udeležence pozovete, naj ugasnejo 
svoje kamere. Nato postavite eno vprašanje in vsi, katerih odgovor je pritrdilen, svoje kamere 
ponovno prižgejo.  Enak postopek se nato ponovi pri vseh naslednjih vprašanjih.  

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box
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Nastavitev aplikacije Zoom: Najboljši rezultati so doseženi z uporabo video nastavitve "Skrij 
udeležence brez videa/kamere”. 
 
Po izvajanju aktivnosti: 
Običajni ali pričakovani rezultati: Člani skupine se spoznajo na zabaven in interaktiven način. 
Morebitne pasti: Udeleženci se počutijo ustrahovani ali užaljeni zaradi vprašanja. 
Kako oceniti uspeh aktivnosti: Člani skupine se aktivno vključijo v izvajanje aktivnosti in pri tem 
uživajo. 

Materiali 

Proizvajalec: IAF Methods.  

Če želite izvedeti več 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if 

 

MODUL 2 - AKTIVNOST 3 

Ne (z)morem 

Cilji aktivnosti 

Udeleženci bodo pridobili več empatije do invalidnih oseb in se naučili, kako jim pomagati.  

Opis aktivnosti 

Materiali: Preveza za oči ali temna očala, rokavice za peko, klešče za led ali trak, čepki za ušesa 
ali glušniki, čevlji z različno velikimi petami, očala, namazana z vazelinom ali prelepljena s 
celofanskim trakom, opornica za noge in/ali bergle ter merilec časa.  

Navodila 
1. Preverite, kaj ste se naučili prej. 
2. Povejte: "Danes bomo igrali simulacijsko igro z naslovom 'Ne (z)morem'.  Med igro se 

boste pretvarjali, da ne morete početi nečesa, kar običajno počnete, nečesa, kar se vam 
verjetno zdi samoumevno, kot je hoja, govorjenje ali branje.  Za pomoč pri igranju svoje 
vloge boste imeli rekvizit, na primer prevezo za oči, in pravilo, ki ga boste morali 
upoštevati, na primer: "Vse knjige beri obrnjene na glavo. Če že imate določeno obliko 
invalidnosti, lahko v nadaljevanju ostanete “vi sami” ali pa v svoji vlogi prevzamete 
kakšno drugo obliko invalidnosti. (Opomba: Udeležencev z "nevidnimi" invalidnostmi ne 
bi smeli siliti, da pred drugimi priznavajo svoje posebne potrebe, razen če to želijo.  
Morda pa jo bodo želeli deliti z udeleženci ob soočenju z določenim konfliktom, saj bodo 
presodili, da jih bodo v tem trenutku lažje razumeli).  Če se kateri od udeležencev odloči, 
da ne bo prevzel nobene oblike invalidnosti, potem ga lahko postavite v vlogo asistenta 
invalidnim osebam.  

3. Najprej na kratko opišite vsako izmed izbranih oblik invalidnosti in  pojasnite, česa 
udeleženci v posameznih vlogah osebe z invalidnostjo, ne bodo mogli narediti.  Nato s 
poljubno izbiro ali z žrebom izberite obliko invalidnosti za vsakega izmed udeležencev, ki 
si želi pri tem aktivno sodelovati.  Razložite, da v resničnem življenju ne bi imeli možnosti 
izbire oblike invalidnosti, ki jih bo doletela. 
 

Oblika invalidnosti Rekvizit Pravilo 

Slepi Preveza za oči ali temna 
očala 

Brez kukanja 

Nevropatija rok 
(odrevenelost ali 
šibkost) 

Rokavice za pečico Cel čas trajanja aktivnosti 
morate obdržati rokavice na 
rokah 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if
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Amputiranec s protezo 
roke 

Klešče za led ali skupaj 
zlepljeni prsti z lepilnim 
trakom 

Uporaba klešč ali lepilnega 
traku za prste je možna le na 
vaši dominantni roki.  

Disleksija Brez Vse knjige je treba brati 
obrnjene na glavo 

Disgrafija Brez Za pisanje uporabljajte samo 
nedominantno roko 

Gluhi Zamaški za ušesa ali ščitniki 
za ušesa 

Ušesnih čepkov ni dovoljeno 
odstraniti za čas trajanja 
aktivnosti. 

Nemi Brez V času trajanja aktivnosti ne 
smete spregovoriti. 

Jecljanje Brez Vsako besedo izgovorite trikrat. 

Paraplegik (paralizirane 
noge) 

Invalidski voziček V času trajanja aktivnosti ne 
smete vstati ali hoditi.  

Clubfoot ali Klubsko 
stopalo 

Čevlji z različno visokima 
petama ali težama za 
gleženj 

Čevlji morajo biti v času trajanja 
aktivnosti cel čas obuti. 

Motnja govora Konec papirnate cevi je 
zaprt s sponko 

Vsi pogovori morajo v času 
trajanja aktivnosti potekati prek 
cevi 

Katarakta Očala, namazana z 
vazelinom ali prelepljena s 
celofanskim trakom 

Ves čas trajanja aktivnosti je 
treba nositi in gledati skozi ta 
očala. 

Paralizirana noga Opornica za noge in/ali 
bergle 

V času trajanja aktivnosti ne 
smete odstraniti opornice ali 
prenehati z uporabo bergel.  

ADHD Merilnik časa V času trajanja aktivnosti 
morate vsake tri minute 
narediti nekaj drugega. 

- Asistent: Lahko pomaga udeležencem z določeno obliko invalidnosti, vendar le, če in ko ga za 
to prosijo. Pri stvareh, ki jih lahko naredijo sami jim ne pomaga.    
 

4. Druga možna pravila: 
● Simulacijska igra je namenjena le za učilnico.  Če udeleženec zapusti učilnico, lahko za 

seboj pusti tudi izbrano obliko invalidnosti (Pojasnite, da v resničnem življenju to ni 
možno narediti.) 

● Časovna omejitev za to simulacijsko igro je:_______ 
● Od udeležencev se še vedno pričakuje, da bodo trdo delali in opravili svoje delo po 

najboljših močeh, ne glede na nalogo in obliko invalidnosti, ki jo imajo.  Vsa opravljena 
dela bodo štela dvojno, saj so zahtevala dvakrat več truda. 

 
Vprašanja za razpravo v skupini (po koncu simulacijske igre). 
1. Kako se počutite kot invalidna oseba? 

O: Odgovori lahko izražajo frustracije ali so zabavni.   
2. Česa niste mogli storiti?  In nasprotno, kaj ste lahko naredili? 

O: Odgovori bodo različni. 
3. Ali menite, da se invalidne osebe osredotočajo na to, kaj zmorejo, in ne na to, česa ne 

zmorejo?  Zakaj? 
O: Osredotočijo se na to, kar lahko naredijo, sicer so lahko razočarani, obžalujejo ali celo 
obupajo. 
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4. Zakaj bi bilo dobro prijateljem povedati o nevidnih oblikah invalidnosti? 
O: Da bodo bolje razumeli posebne potrebe, povezane z invalidnostjo, in  bodo znali bolj 
pomagali. 

5. Kako ste želeli, da bi vas obravnavali, ko ste bili oseba s posebnimi potrebami? 
O: Spoštljivo, prijazno, potrpežljivo itd. 

6. Zakaj je asistent pomagal le, ko je bil za to zaprošen, in nato opravil le tiste stvari, ki jih 
oseba s posebnimi potrebami ni mogla opraviti sama? 
O: Pomagati, ko niste zaprošeni, pomeni biti paternalističen. To je ravnanje z nekom kot z 
otrokom.  Za nekoga ne naredite nečesa, kar lahko naredi sam, ker ga sicer lahko naredite 
odvisnega od vas in v njem vzbudite prepričanje, da stvari ni sposoben narediti sam.  

7. Kaj občudujete pri ljudeh s posebnimi potrebami? 
O: So močni, pogumni, vztrajni itd. 

 
Različice/razširitve 
1. Če želite aktivnost skrajšati ali če nimate dovolj rekvizitov, lahko udeleženci iz klobuka 

izžrebajo določeno obliko invalidnosti in nato gredo v tej vlogi opravit določeno nalogo 
(npr. gredo po knjigo s police, napišejo pismo). 

2. Proti koncu simulacije udeležence odvedite na odmor.  Gibalna aktivnost jim bo omogočila 
drugačen pogled na obliko invalidnosti, ki jim je bila dodeljena. 

 
Zaključek 
Povejte: "Danes ste izkusili, kako je biti invalidna oseba, čeprav le za kratek čas.  Kar se nam 
pogosto zdi samoumevno, kot je npr. hoja, govorjenje in podobno, je za invalidno osebo 
pogosto vsakodnevni boj.  Predstavljajte si, da to traja dan za dnem in invalidnost ne izgine vse 
življenje ...  Potreben je pravi pogum in trdnost, da se soočite s temi vsakodnevnimi izzivi in ne 
dovolite, da vas spravijo na tla in spravijo v depresijo.  Invalidne osebe si zaslužijo naše 
občudovanje in ne sočutje.  To so močni in pogumni ljudje."  
 
Nasveti za spletno izvedbo aktivnosti:  

● Pri osebah, ki jim je bila dodeljena slepota, lahko prosite spletno platform, da jim pošlje 
sporočilo preko orodja za klepet.  

● Pri osebah, ki jim je bila dodeljena uporaba proteze za roke, lahko prosite, če sip red 
vključeno kamero poskusijo narediti konjski rep ali se skušajo naličiti.  

● Pri osebah, ki jim je bila dodeljena disleksija lahko poprosite, da preberejo obrnjen PDF 
dokument, s pogledom na zaslon. Pri tem se lahko uporabi funkcija: Deljenje zaslona.. 

● Pri osebah, ki jim je bila dodeljena okvara sluha, lahko vsi ostali izklopijo mikrofon in pri 
tem nekaj govorijo, udeleženec z okvaro sluha pa skuša ugotoviti kaj se govori. 

Materiali 

Proizvajalec: Life Tree Learning Systems 

Če želite izvedeti več 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf  

 
 
 
 
 
Priloga 
 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf
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MODUL 2 - AKTIVNOST 4 

Znotraj ali izven linije 

Cilji aktivnosti 

Zvišati stopnjo ozaveščenosti o invalidnosti ter doseči višjo stopnjo integracije in 
vključevanja. 
Cilji:  
- Cilji: Odpraviti ovire med invalidnimi in neinvalidnimi osebami. -  
Zagotoviti dobre prakse za mladinske delavce, treinerje in prostovoljce -  
uporabiti ustvarjalnost kot orodje za ozaveščanje o invalidnosti. 

Opis aktivnosti  

Uvodna aktivnost (5-7 minut).  
Udeleženci stojijo v vrsti in prejmejo vsak po en papir, na katerem je zapisana določena 
vloga. Papirji so treh različnih barv, ki bodo kasneje služile tudi kot orodje za razdelitev v 
različne skupine. Trije udeleženci (po eden v vsaki skupini) bodo imeli vlogo gluhega, slepega 
in telesno oviranega (invalidski voziček).  
Moderator pripravi vprašanja (priložen dokument: Uvodna _aktivnost_Linija). Če ima 
udeleženec na zastavljeno vprašanje pozitiven odgovor, se premakne za en korak naprej. Če 
ne, ostane na istem položaju. Moderator poda 5 vprašanj (ali več), po koncu pa udeležence 
prosi, naj si zapomnijo položaj posameznikov v prostoru in razmislijo o tem.   
 
Osrednja aktivnost (20 minut):  
Vodja delavnice udeležence prosi, naj se razvrstijo v skupine glede na barvo papirja, ki so ga 
dobili med uvodno aktivnostjo. Vsaka skupina ima po eno osebo, ki ji je bila predhodno 
dodeljena določena oblika invalidnosti in ta oseba je pravzaprav glavni akter v osrednji 
aktivnosti.   
 
Skupina 1: Slepa oseba 
Vodja enemu članu v skupini da prevezo na oči, ostalim članom pa da jasna navodila, da 
lahko v nadaljevanju to osebo vodijo le ustno, brez kakršnegakoli drugega vodenja. Vsi člani 
skupine se nato usedejo za mizo. Na mizi so le lepilo, škarje in natisnjen papir A4, na 
katerem je izrisana mreža kocke. (priloga: papir_mreža_kocke). Slepa oseba mora po 
navodilih drugih izrezati in oblikovati kocko. Skupina ima za izvedbo naloge na voljo 15 
minut. 
 
Skupina 2: Gluha oseba 
Skupina se preseli v drugo sobo, z navodilom, da ne sme govoriti, pisati ali risati. Vodja 
enega izmed članov skupine prosi naj za nekaj minut zapusti sobo, medtem pa ostalim 
članom pove zgodbo (priloga: Zgodba). Ko se izločen član vrne v sobo, mu morajo ostali v 10 
minutah razložiti zgodbo, ki so jo prej slišali od vodje, brez pisanja, risanja ali govorjenja.   
 
Skupina 3: Telesno ovirana oseba 
Za to skupino je bolje, da ostane v glavni sejni sobi, saj potrebuje zvočno opremo. Naloga 
telesno oviranega člana je, da sedi na invalidskem vozičku (če nimate invalidskega vozička, 
uporabite pisarniški stol s koleščki). Celotna skupina mora nato ustvariti plesno koreografijo, 
pri kateri bodo lahko aktivno sodelovali vsi člani, tudi tisti, ki je na vozičku/stolu. (Izbor 
glasbe je poljuben).  
 
 
Predstavitve (10 minut):  
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Vse skupine se ponovno zberejo skupaj v glavni sejni sobi, kjer druga drugi predstavijo 
rezultate svojega dela.  
 
Razprava (20 minut):  
Skupinska refleksija in razprava o celotni aktivnosti. Tekom refleksije in razprave se izrazijo 
prevladujoča čustva, glavni pomisleki med izvajanjem aktivnosti, razumevanje tematike, in 
njena povezanost z resničnostjo.  
 
Nasveti za spletno izvedbo aktivnosti:  
● Za razdelitev udeležencev v skupine glede na barve, uporabite funkcijo: Breakout 

Rooms. 
● Udeležence opozorite, da naj bo v primeru sestavljanja kocke s slepo osebo, kamera 

fokusirana na potreben material.  
● Osebo, ki bo v skupini igrala gluhega in ne sme predhodno slišati zgodbe, dajte v 

‘čakalnico’ kjer ne bo mogla slišati vašega pogovora z ostalimi.  
● V primeru telesne oviranosti, izberite plesno koreografijo, pri kateri se veliko uporabljajo 

roke. Oseba v vlogi telesno oviranega naj si roke zveže in tako omeji njihovo 
funkcionalnost ter na tak način izvede izbrano koreografijo. 

Materiali 

Proizvajalec: Filaretos Vourkos 

Če želite izvedeti več 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/  

 
Priloga 1 (zgodba) 
Nekoč je bila majhna deklica, ki je sedela sama. Starši so ji prepovedali, da bi zapustila hišo. Ker 
ji je bilo dolgčas in je potrebovala spremembo, jih ni poslušala in je šla ven. Kraj, v katerem je 
živela, je obdajal gozd. Medtem ko je uživala v naravi, so jo koraki vodili daleč v gozd. Začelo se 
je temniti in postalo jo je strah. Od vsepovsod so prihajali čudni glasovi. Izgubljena in 
prestrašena je poskušala najti pot nazaj domov. Začela je teči v vse smeri, ko je nenadoma 
padla v luknjo na tleh. 
"Pomagajte, pomagajte!! "Kričala je... 
Na njeno presenečenje jo je mama potrepljala po rami in jo vprašala, kaj je narobe. Šele takrat 
se je deklica zavedla, da je le sanjala... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/
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Priloga 2 (papir_mreža kocke) 

 
 
 
Priloga 3 (Uvodna_aktivnost_Linija) 
*opomba: ta vprašanja so le predlogi, lahko oblikujete svoja, pri čemer morate upoštevati, da 
morajo biti konkretna in jasna]. 
 
Vprašanja:  

1. Ali ste sposobni iti po stopnicah, poiskati kuhinjo, odpreti predal in prinesti eno žlico v 
eni minuti? 

2. Ali lahko greste s prijatelji v kino? 
3. Ali lahko plešete salso? 
4. Ali lahko sami odidete v trgovino in kupite določeno znamko sira? 
5. Ali lahko delate na radijski postaji in oblikujete njeno spletno stran? 
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SKLOP 2 – POSLOVNA MISELNOST 

 

Modul 3 – Ozaveščenost trga in ponudba dostopnega turizma 

 

Cilji modula 

Razvoj razumevanja do trga dostopnega turizma in pojasnitev pomembnosti dobavne verige.  

Predlagana vsebina 

Trendi in poslovne priložnosti v dostopnem turizmu, znotraj različnih turističnih sektorjev  

Že ustaljene industrije pogosto motijo novi trendi in nove inovacije, pri čemer turistična 
industrija in dostopni turizem nista nobena izjema. Osredotočenost na nove turistične trende 
lahko pomaga podjetjem, da ostanejo konkurenčna in zadovoljijo potrebe strank. Nenaden 
pojav virusa COVID-19 je npr. prinesel drugačne potrebe in prioritete pa tudi drugačne zahteve 
na področju varnosti in higienskih ukrepov, v porastu so npr. tudi brezkontaktna plačila 
storitev. Obstajajo raznovrstni turistični trendi, ki temeljijo na bolj splošnih spremembah v 
vedenju potrošnikov, kot so npr. potreba po zdravi in ekološki hrani in pijači, trajnost, storitve 
po meri, naraščajoče povpraševanje po digitalizaciji in uporabi tehnologije. To velja za različne 
turistične sektorje, od gostinstva do kateringa, potovanj itd. Posledično se je pomembno 
osredotočiti na naslednje: 

● Povečanje števila oseb z oviranostmi 

● Večja vključenost in sodelovanje oseb z oviranostmi v turizmu 

●  Večje zahteve po dostopnosti v turizmu 

● Glasovno iskanje in glasovni nadzor (glasovno iskanje je eden od nastajajočih trendov v 
potovalni industriji, česar se morajo zavedati tržniki, lastniki podjetij in drugi višji 
organi v podjetjih, delujočih na tem področju) 

● Trend virtualne resničnosti v turizmu 

● Samostojna potovanja in destinacije, primerne za vse 

● Eko potovanja (odražajo naraščajočo zaskrbljenost današnjih popotnikov za etične in 
trajnostne možnosti turizma. Eko potovanja vključujejo preproste spremembe, kot je 
razpoložljivost ogljikovega dioksida pri rezervaciji leta ali nudenje možnosti najema 
električnega, namesto običajnega vozila. Bolj izpopolnjeni primeri eko letovanja lahko 
vključujejo turizem z elementom prostovoljstva, morda delo v naravnem rezervatu ali 
sodelovanje pri ohranjanju naravnega okolja). 

● Lokalna doživetja (od uživanja v lokalni kuhinji do praznovanja regionalnih festivalov in 
praznikov kot lokalec. Lokalna doživetja naj bi postala eden izmed najboljših turističnih 
trendov, zato nanj velja biti pozoren). 

 
Ob zagotavljanju dostopa do turizma za ljudi iz vseh družbenih slojev in z različnimi kulturnimi 
ozadji,  je treba obravnavati tudi naslednje teme: 

● Univerzalni model za učenje o tem, kako narediti izdelke in destinacije uporabne za 
vsakogar, ne glede na njihovo starost in sposobnosti. Znanje o zahtevah za dostopne 
turistične produkte, s katerimi so izpolnjeni, bi moralo biti dovoljeno in priznano  na 
evropskem trgu. 

● Kodeks dobrega ravnanja ENAT – mednarodna shema certifikata za turistična podjetja 
in organizacije, ki priznava njihova prizadevanja za spodbujanje dostopnih potovanj in 
turizma. Vsebuje osmih vodilnih načel, ki opredeljujejo dostopnost produkta ali 
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storitve, za vse tiste, ki potrebujejo dostop. 
● Identifikacija nacionalnih ali lokalnih pobud na področju dostopnega turizma, ki bi se 

jim lahko pridružili. 
● Sodelovanje z drugimi ponudniki (kot so restavracije, narodni parki ali muzeji) za razvoj 

dostopnih turističnih produktov. 

Poslovni model spletno dostopnega turizma, vrednostna veriga, globalni ekosistem in 
dobavna veriga 

Opredelitev, razlaga in pojasnilo: 

Poslovni model je arhitektura, ki določa, kako podjetje ustvarja, zagotavlja in zajema vrednost. 
Nanaša se na interno organizacijo ter povezave in odnose z zunanjimi subjekti. 
Vrednostne verige so vertikalne povezave v procesu proizvodnje in potrošnje, ki opisujejo, 
kako podjetja zasebnega sektorja, v sodelovanju z vlado in civilno družbo prejemajo ali 
dostopajo do virov kot vložkov, dodajajo vrednost z različnimi procesi (npr. načrtovanje, razvoj, 
financiranje, trženje, distribucija, določanje cen, pozicioniranje) in prodajajo nastale turistične 
produkte, storitve in doživetja. 
Globalni vrednostni ekosistemi se nanašajo na zelo porazdeljene, fluidne in dinamične 
odnose, ki so tehnološko regulirani ter izmenjave med tistimi, ki ustvarjajo, porabljajo in si 
delijo vrednost v turizmu. To vključuje interakcije med živimi in neživimi entitetami (npr. 
potrošniki, proizvajalci, vladami, skupnostmi, naravo, digitalnimi tehnologijami in 
infrastrukturami). 
Dobavna veriga - je sistem organizacij, ljudi, dejavnosti, informacij in virov, ki sodelujejo pri 
dobavi produkta ali storitve potrošniku. Dobavne verige povezujejo vrednostne verige. 
Kdaj stranke potrebujejo dostopni turizem?  Čez celoten čas trajanja ”potovanja obiskovalca” 
in čez celotno vrednostno verigo! - Informacije/rezervacija - prevoz - nastanitev - gostinska 
ponudba - znamenitosti/aktivnosti - pripovedovanje drugim / doživetja 
Turistične storitve - Dostopne... čez celotno dobavno verigo 
- Informacije - iskanje, rezervacije, spletne strani, mobilni telefoni... - prevoz - vozila, terminali, 
transferji, pomoč... - infrastruktura - znamenitosti, restavracije, ulice, plaže... - storitve - 
gostoljubnost, paketi, vodenje, izleti, posebni meniji, dejavnosti, tehnična pomoč, pomoč... 

Svetovna konkurenca v turistični industriji se v zadnjem času bolj osredotoča na sestavne dele 
dobavne verige kot na posamezna podjetja. Visoko konkurenčno okolje je prisililo turistična 
podjetja, da iščejo načine za povečanje svoje konkurenčne prednosti. Potrošniki pogosto 
gledajo na turistične produkte kot na verigo različnih komponent storitev, z dodano 
vrednostjo. Prepoznavanje načinov za učinkovito upravljanje med seboj povezanih turističnih 
poslovnih dejavnosti bo omogočilo turističnim podjetjem, da bolje zadovoljujejo potrebe 
strank in dosežejo poslovne cilje ter tako ohranijo konkurenčno prednost pred svojimi enako 
učinkovitimi tekmeci.  

V današnjem času se tradicionalna dobavna veriga spreminja, zato se morajo podjetja 
prilagoditi in inovirati, da bi se lahko prilagodila novemu načinu razmišljanja potrošnikov. Na ta 
način lahko potniki: 

● Na spletu raziščejo zanimivo destinacijo in poiščejo možnost bivanja tam kot eni izned 
lokalcev.  Pri iskanju interesnih dejavnosti lahko poiščejo možnost samostojnega 
ogleda, ogleda pod vodstvom lokalnega vodiča ali poldnevnega skupinskega ogleda 
destinacije. 

● Brskajo po Instagramu. Ko vidijo čudovito fotografijo destinacije, s potegom prsta 
odprejo možnost "rezerviraj zdaj", ki jih pripelje do fotografij, informacij o sobah in 
cenah, da si lahko rezervirajo sebi primerno bivanje v hotelu. Potniki se za druge 
dogovore odločijo šele ob prihodu na destinacijo, med obiskom pa z različnimi 
aplikacijami sami rezervirajo restavracije, lokalnega vodiča in oglede v lastni režiji. 

Brskajo po Facebooku in vidijo objavo prijatelja, ki prenočuje v odličnem Airbnb na določeni 

https://en.wikipedia.org/wiki/Product_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain
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destinaciji. Ker objava vsebuje povezavo, jo potniki kliknejo in rezervirajo. Nekaj mesecev pred 
odhodom jim Airbnb pošlje e-pošto o možnih doživetjih na destinaciji, ki bi lahko bila zanimiva 
za njih, in ti rezervirajo eno od teh lokalnih doživetij. Ko so na destinaciji, jim lastnik Airbnb 
pove o odličnih možnostih doživetij v okolici. Na primer: Popotniki uporabljajo Google Maps za 
premikanje, Google Translate za sporazumevanje in GetYourGuide za oblikovanje sebi 
prilagojenega ogleda destinacije. 

Metodologija 

Ponudniki poklicnih izobraževanj in usposabljanj ter šole na splošno, zlasti po pandemiji 
COVID-19, na tehnologijo gledajo kot na priložnost za razvoj metod e-učenja in interakcije z 
učenci na tej ravni. Dandanes ima skoraj vsakdo pametni telefon. Google velja za "knjižnico", 
Wikipedija pa za "enciklopedijo". Tezaurus je "slovar", Kindle pa "učbenik". V takšnem času je 
pomembno, da spremenimo metodologijo poučevanja in učenja ter tehnologijo vključimo v 
svoje vsakdanje življenje tudi zato, da motiviramo učence.  

Metodologija pričujočega usposabljanja bo zagotovila aktivno sodelovanje udeležencev in 
temelji na kombinaciji treh pomembnih elementov: 

● Zagotavljanje potrebnega znanja (teorija) 
● Uporaba orodij za usposabljanje, kot so študije primerov, videoposnetki, igre, 

animacije in vaje (praksa - praktične izkušnje). 
● Povratne informacije/refleksija (pregled) 

Med izvajanjem modula bodo udeleženci prejeli gradivo, ki bo zajemalo vsebino, predstavljeno 
v vseh 15 urah modula. Gradivo bo predstavljeno v obliki predstavitev Power Point (PPT), 
videoposnetkov in animacij. Poleg tega bosta aktivno sodelovanje in praktične izkušnje 
udeležencev zagotovljena z različnimi orodji usposabljanja, kot so študije primerov, delovni 
listi, scenariji in vaje. Ta orodja usposabljanja so potrebna za zagotovitev, da lahko udeleženci 
teoretično znanje, ki ga pridobijo, uporabijo v resničnih scenarijih; to je pomemben vidik in 
dodana vrednost vsakega usposabljanja. Zadnji dan modula bodo udeleženci imeli priložnost 
razmisliti o prejetih informacijah in izkušnjah, pridobljenih na določenem področju tekom 
usposabljanja. 

Ocenjevanje 

Na začetku usposabljanja in po predstavitvi teme, prosimo udeležence, da izpolnijo prva dva 
stolpca v priloženem obrazcu - VŽN razpredelnica (Priloga Modul 3). 

Ob koncu prvega srečanja jih prosimo, naj napišejo eno stvar, ki so se je naučili glede 
ozaveščanja o dostopnem turističnem trgu in dostopni turistični ponudbi, ter eno vprašanje, ki 
ga še imajo. Izvajalec usposabljanja bo te informacije uporabil za oceno tega, kje so udeleženci 
v kontekstu razumevanja teme. Na naslednjem srečanju bo tako lahko zagotovil pojasnila ali 
več informacij za tiste, ki imajo morda še vedno vprašanja. Ob koncu modula bi moral biti vsak 
udeleženec usposabljanja sposoben razviti/izvajati predlagane dejavnosti in izpolniti 3 rdstolpce 
razpredelnice VŽN. 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

Zanimivo in uporabno spletno mesto, ki ga lahko predstavimo udeležencem, je 
https://pantou.org/ - spletno mesto, ki je bilo razvito z namenom zadovoljiti potrebo po 
zanesljivem in celovitem mednarodnem vodniku po vseh vrstah dostopnih turističnih storitev, 
in ki pomaga pri tem, da bo turizem povsod dostopen za vse. To spletno mesto predstavlja 
imenik ponudnikov dostopnih turističnih storitev, zajema pa celotno vrednostno verigo 
turizma in potovanj. Do pomladi 2017 je spletno mesto financirala Evropska komisija, 
osredotočalo pa se je na evropska podjetja in destinacije ter ponudnike storitev, ki ponujajo 

https://pantou.org/
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potovanja v in po Evropi. Od aprila 2017 je imenik Pantou odprt za ponudnike dostopnega 
turizma z vsega sveta. Dobrodošla so turistična podjetja in javni turistični ponudniki iz vseh 
držav in regij.  Z vključitvijo v imenik Pantou, lahko vsem obiskovalcem s potrebami po 
dostopu, olajšajo iskanje ustreznih turističnih storitev, ne glede na to, kam želijo potovati.   
Imenik Pantou: 

● turistom s kakršnimi koli potrebami po dostopu olajšuje iskanje želenih vsebin pri 
načrtovanju obiska. 

● promovira dostopne turistične ponudnike, prikazuje kraje, kamor se lahko odpravite in 
stvari, ki jih lahko počnete - varno, priročno in udobno. 

● omogoča ponudnikom na različnih destinacijah, da najdejo nove partnerje ter 
vzpostavijo mreže dostopnih storitev v korist obiskovalcev, lokalnih podjetij in 
skupnosti.   
 

Celovite storitve 
Ponudniki, ki so objavljeni na portalu Pantou, ponujajo najrazličnejše turistične storitve, 
vključno z nastanitvijo, prevozom, izleti, prizorišči in ogledom znamenitosti, najemom in 
prodajo opreme ter osebno asistenco,  s čimer omogočajo vključujoč in dostopen turizem za 
invalidne osebe, osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami ali drugimi posebnimi 
zahtevami glede dostopnosti. 
Za uvrstitev na seznam Pantouja morajo turistični ponudniki navesti vrsto ponujenih storitev in 
posebne ciljne skupine, ki jih lahko oskrbujejo. 
Če udeleženci že delajo v enem od turističnih sektorjev, bi morali že bolje razumeti odnose z 
drugimi ponudniki, s katerimi se sodeluje, z namenom da bi svojim strankam zagotovili 
najboljšo kakovostno izkušnjo. Prav tako je precej koristno, da v knjigi poiščejo dobre prakse: 
Best Practice in Accessible Tourism, Edited by Dimitrios Buhalis, Simon Darcy and Ivor Ambrose 
(https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277), ki vsebujejo številne dokaze, da 
lahko dostopne turistične organizacije in destinacije razširijo svoje ciljne trge ter izboljšajo 
kakovost svoje ponudbe storitev, kar vodi k večjemu zadovoljstvu strank, zvestobi in širitvi 
poslovanja. 
Udeleženci se bodo naučili, kako zbirati informacije o pogojih dostopnosti svojega 
kraja/storitve, kako lahko učinkovito predstavijo informacije, da se stranke lahko odločijo, ali 
jim ponudba ustreza ali ne, in kako lahko celo pomagajo izboljšati ponudbo. Priporočljivo je 
tudi, da udeleženci znajo opredeliti nacionalne ali lokalne pobude za dostopni turizem, ki bi se 
jim lahko pridružili. 

"Mapiranje potreb po znanju in usposabljanju za izboljšanje dostopnosti turističnih storitev" - 
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-
printing_final.pdf?i=t-guide - To poročilo vključuje vse ugotovitve raziskave in skupek 
podatkov, celotno analizo rezultatov ter vrsto sklepov in priporočil v zvezi s temo. 

Reference 

Best Practice in Accessible Tourism: Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism – 
združuje svetovno strokovno znanje s področja načrtovanja, oblikovanja in upravljanja, da bi 
ponudnike potovalnih, prevoznih, nastanitvenih, prostočasnih in turističnih storitev informirali 
in spodbudili k temu, da bi služili v dobro invalidnih oseb, starejših in širših trgov, ki 
potrebujejo dobro dostopnost. 

● Accessible Travel Netherlands, Holiday Participation Centre (Belgium) and Tourism For 
All  (United Kingdom) – nacionalna združenja za dostopni turizem 

● Destinations for All – svetovna vrhovna konferenca o dostopnem turizmu 
● European Network for Accessible Tourism – industrijska mreža 
● International Conference on Computers Helping People with Special Needs – 

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845412524/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lifeasabutter-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845412524&linkId=e03a5eff0e4e980790e48ac7af7afcbc
http://www.accessibletravelnl.com/
http://www.holidayparticipation.be/
https://www.tourismforall.org.uk/
https://www.tourismforall.org.uk/
http://destinationsforall2018.eu/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.icchp.org/content/accesible-tourism
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konferenca, s posebno sejo, posvečeno dostopnemu turizmu 
● ITB Berlin - turistični sejem s posebnim poudarkom na dostopnem turizmu 
● Pantou – Evropski imenik dostopnega turizma 

Trendi, ki ponujajo priložnosti na evropskem trgu dostopnega turizma: 

Dostopnost postaja stalnica. Turistični sektor je vse bolj prepričan, da mora biti dostopnost 
standard. Namesto da bi prilagodili le nekaj nastanitvenih objektov, bi morali biti vsi objekti 
prilagojeni invalidskim vozičkom. To pomeni, da si vse več turističnih podjetij prizadeva 
ponuditi proizvode, ki so dostopni vsem turistom. 
Internet je pomemben vir informacij, zlasti za invalidne osebe. Za mnoge je glavni vir 
informacij. Evropski invalidni potniki  vse pogosteje rezervirajo počitnice neposredno pri 
lokalnih turističnih ponudnikih, zlasti tisti iz mlajših generacij. Da bi povečali možnosti za 
neposredno prodajo, lahko svoj izdelek promovirate na (dostopnih) turističnih spletnih 
straneh/portalih. 
Na primer: 

● Handiscover 
● Lonely Planet Thorn Tree forum 
● Pantou 

 
Razširjanje poslovanja preko društev 

V Evropi so invalidne osebe pogosto člani organizacij in društev, ki se ukvarjajo z določenimi 
boleznimi ali invalidnostmi. Verjetno so tudi redni obiskovalci sorodnih spletnih strani. 
Koristno je navezati stik s takšnimi organizacijami ali društvi,  saj ponujajo neposreden dostop 
do potencialnih strank, ki iščejo dostopne počitnice. 

 

 

MODUL 3 - AKTIVNOST 1 

Pametna turistična destinacija 

Cilji aktivnosti 

Pojasniti pomen pametne turistične destinacije 

Opis aktivnosti 

Na spletu poiščite primere podjetij, ki se ukvarjajo z dostopnim turizmom in se osredotočite 
predvsem na to, kako ustvarjajo dobiček ter kako zagotavljajo svoje izdelke in storitve. 

V skupinah pripravite svojo idejo o podjetju za dostopni turizem: kaj bi prodajalo, kako bi 
zaslužilo, kakšna bi bila razlika v primerjavi z drugimi obstoječimi podobnimi podjetji? 

Raziščite tri uspešne digitalne podjetnike/podjetja s področja dostopnega turizma in v slikovni 
obliki povzemite njihove skupne značilnosti uspeha. 

Kakšne so vrzeli na področju turizma za vse, na vašem območju ali v vaši državi? Na kakšen 
način bi lahko vaše podjetje zapolnilo to vrzel? 

1. Pomislite na dve lokalni turistični podjetji, ki nista dostopni a bi lahko postali. Katere 
spremembe bi morali izvesti, da bi postali dostopni turistični podjetji, ter kakšne so 
prednosti in slabosti te spremembe? 

2. Izberite turistično podjetje, ki ga boste morda lahko razvili sami, in preučite naslednje: 
▪ Kaj boste prodajali? 
▪ Komu boste prodajali? 
▪ Katere destinacije boste ponudili in zakaj? 

http://www.itb-berlin.de/en
https://pantou.org/services?keys=&term_name=Travel+agency&filter_tabs__active_tab=edit-service-infos-filter
https://www.handiscover.com/en/
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/travellers-with-disabilities
https://pantou.org/register
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▪ Kako so lahko pametne destinacije? 

Materiali 

Z interneta  

Če želite izvedeti več 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585 - Priročnik o javno-zasebnih 
partnerstvih in dobrih praksah na področju dostopnega turizma za vse 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-
destination-management-handbook-enat.pdf - Priročnik za upravljanje dostopnih turističnih 
destinacij  

 
 

MODUL 3 – AKTIVNOST 2  

Potuj varno in pametno 

Cilji aktivnosti 

● Razumevanje pomena dobavne verige v turističnem poslovanju.  
● Načrtovanje počitniškega paketa, ki je dostopen vsem, ob upoštevanju osebnih potreb, 

iskanju najboljših možnosti in ponudb. 

Opis aktivnosti 

Delate za turistično agencijo in na vas se obrne sedemčlanska družina iz Lizbone na 
Portugalskem, ki želi za teden dni odpotovati na počitnice v kraj, primeren za njihove potrebe. 
Želijo, da izberete najboljši teden za njihove počitnice, saj so precej prilagodljivi. Družino 
sestavljajo: 

● Stara starša: oba sta stara osemdeset let. Dedek, ki potrebuje sprehajalno palico in 
težko hodi po neravnem terenu in babica, ki je odvisna od invalidskega vozička. 

● Starši: stari so 60 let. Oče ima težave z nogami, zaradi česar težko stopa po stopnicah 
in hodi na daljše razdalje. 

● Par: v tridesetih letih. Ženska je noseča, kar pomeni, da se ne more veliko fizično 
obremenjevati in hoditi na dolge sprehode, poleg tega imata dveletnega sina, ki je še v 
vozičku. 

 
1. Katere destinacije bi predlagali? Zakaj? 
2. Kdaj bi bil termin počitnic? Zakaj? 
3. Kaj bodo potrebovali za podporo? 
4. Kako bi tja potovali? 
5. Kakšno prevozno sredstvo bi izbrali za prevoz z letališča do hotela?  
6. Kako mora biti hotel opremljen za osebe na invalidskem vozičku? 
7. V katere restavracije lahko gredo? 
8. S kakšnim prevoznim sredstvom lahko obiščejo mesto? 
9. Katere kulturne dejavnosti bodo lahko izvajali? Na primer: katere muzeje bodo lahko 

obiskali. 
10. Katere druge dejavnosti bodo lahko izvajali? 

V turistični verigi poiščite najboljše možnosti za to družino in načrtujte njihove tedenske 
počitnice, pri čemer upoštevajte zgornja vprašanja.  

Materiali 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
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Z interneta 

 

Če želite izvedeti več 

Več informacij o tej tematiki lahko najdete na:  

https://www.accessibletourism.org/  

https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en  

 
MODUL 3 PRILOGA 1 
 
V-Ž-N razpredelnica 
Ocenite, kaj veste o določeni temi, preden se z njo začnete ukvarjati in po tem, ko ste se z njo 
ukvarjali. V spodnje stolpce vpišite, kaj veste o temi, kaj želite vedeti in kaj ste se o temi naučili. 
 

Kaj veste o temi?     Kaj si želite vedeti o temi? Kaj ste se naučili o temi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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Modul 4 – Tržna ozaveščenost in inkluzivno tržno komuniciranje 

 

Cilji modula 

Ob koncu tega modula,  bi udeleženci usposabljanja morali biti sposobni: 

1. Opisati nekatere ključne vidike za razvijanje tržne ozaveščenosti in opredelitev tržnega 
komuniciranja. 

2. Prepoznati in analizirati ustrezne strategije in orodja za zagotavljanje informacij in 
komunikacije. 

3. Prepoznati ustrezna orodja za digitalno trženje in ključne vidike uporabe družbenih 
medijev za oglaševanje in promocijo spletno dostopnih turističnih storitev/izdelkov. 

4. Analizirati in oceniti kazalnike vedenja potrošnikov, da bi razumeli poslovne potrebe in 
povečali konkurenčnost turističnih storitev/izdelkov. 

5. Navesti nekaj ključnih dejavnikov na področju trženja viralnega turizma. 

Predlagana vsebina 

"E-turizem" in razvoj tržne ozaveščenosti 

 "E-turizem" je danes že zastarel izraz, vendar ga lahko uporabimo za povzetek tega, o čemer 
želimo na tem mestu razpravljati - to je "digitalizacija vseh procesov in vrednostnih verig v 
turizmu, potovanju, gostinstvu in kateringu". (Vključno z e-trgovanjem)" (Buhalis 2003). V tem 
modulu projekta TOURISTIC se bomo osredotočili predvsem na nalogo uporabe digitalnih 
orodij za izboljšanje in podporo trženja in komuniciranja na področju turističnih storitev ali 
produktov. 

 

Opredelitev tržnega komuniciranja 

Integrirano tržno komuniciranje (IMC) je usklajevanje in povezovanje vseh orodij, poti in virov 
tržnega komuniciranja v podjetju v celovit program, ki z minimalnimi stroški povečuje vpliv na 
potrošnike in druge končne uporabnike. IMC vključuje vse komunikacije med podjetji, kanali, 
strankami, najsi gre za zunanje ali notranje komunikacije. IMC lahko hitro postane zapleten! 
Pomislite na vsa različna spletna orodja in komunikacijske kanale, ki si jih lahko zamislite, in 
koliko ljudi je lahko vključenih v vsakega izmed njih - npr. pošiljatelj, procesi kodiranja (verbalni 
in neverbalni znaki, ki posredujejo sporočilo), naprava za prenos itd. itd. Za poenostavitev tega 
postopka za vas, je pomembno, da razmišljate o tem, kako običajno poteka postopek 
odločanja stranke. Za turistično podjetje je bistveno, da razume, kako poteka iskanje in 
pregledovanje informacij. 

 

Strategije in orodja za posredovanje informacij, ki so na voljo 

Ko se stranka odloča, običajno sledi določenemu nizu korakov. Čeprav vsi ti koraki ali postopki 
niso 100-odstotno spletni (lahko so tiskani, oglaševanje v trgovinah, ustno oglaševanje itd.), 
vam bodo številni tukaj navedeni spletni viri in orodja takoj na voljo, zato je pomembno 
zagotoviti, da ste na njih vidni. Običajen proces odločanja strank v turizmu: 

1. Ugotavljanje potreb in želja - Nekaj tega lahko pridobite iz medijev brez povezave, kot 
so tiskani mediji (revije, časopisi itd.), potovalne agencije, televizija ali radio. Še 
pogosteje pa bo prišel s spletnih strani, ki se osredotočajo na potovanja, od vplivnežev 
in računov na družbenih omrežjih, ki promovirajo potovanja, npr. na instagramu, 
youtubu, twitterju, facebooku, in kot spletni oglasi v iskalnikih, kot je Google. 

2. Iskanje informacij - Večina nas informacije na spletu išče predvsem prek iskalnikov, 
zlasti Googla. Dodatne informacije pa lahko stranke pogosto najdejo na spletnih 
straneh "agregatorjev", namenjenih potovanjem (spletne strani, ki zbirajo veliko 
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podatkov na enem mestu), kot so Tripadvisor, Trivago itd. Drugi spletni prostori za to 
so poslovni računi v družbenih medijih, nacionalna turistična spletna mesta ali spletna 
mesta letalskih prevoznikov itd. 

3. Vrednotenje izbire - To se pogosto izvaja v istem prostoru, v katerem stranke iščejo 
informacije. Zlasti stranke pogosto primerjajo in primerjajo možnosti, ki so jim na voljo 
v iskalnikih, kot je Google, pa tudi na spletnih straneh za združevanje določenih 
elementov (npr. Booking.com za primerjavo mest za bivanje, Google flights ali 
Skyscanner za primerjavo letov itd.) 

4. Izbira vira nakupa in nakup blaga ali storitve - postopek izbire in nakupa se običajno 
opravi neposredno pri ponudniku prek njegovega spletnega mesta ali prek 
posredniških spletnih mest, kot so Booking.com, Expedia itd. 

5. Uporaba blaga ali storitve za oceno izkušnje - dodaten ključni element digitalnega IMC 
je, da lahko stranke pogosto pustijo povratne informacije na spletu o storitvi ali 
izdelku, ki so ga prejele, in to tudi storijo. To se pogosto dogaja na spletnih mestih 
agregatorjev, kot sta Booking ali Expedia, lahko pa tudi na računih v družabnih medijih, 
v ocenah iskalnikov itd. Pomembno je, da spremljate in sledite stališčem strank po 
tem, ko so že sodelovale z vami. 

 

Orodja za digitalno trženje in družbene medije 

V preteklosti se je IMC veliko opiral na "tradicionalne" medije, kot sta televizija ali radio, 
vendar se je v zadnjem desetletju uporaba spletnih orodij razmahnila, zato se je velik premik v 
trženju preselil na spletna orodja - zlasti na družbene medije. Prednosti uporabe družbenih 
medijev so očitne. Čeprav obstaja veliko različnih platform družbenih medijev, je pomembno, 
da ste, če je le mogoče, dejavni na najbolj pomembnih in priljubljenih platformah družbenih 
medijev. Med največjimi na področju turizma so Facebook, Twitter in Instagram. Poleg 
družbenih medijev obstaja še veliko drugih različnih orodij za digitalno trženje - preveč jih je, 
da bi jih lahko opisali na tem mestu. Nekaj uporabnih grafičnih prikazov, ki lahko pomagajo pri 
naštevanju in razvrščanju orodij digitalnega trženja, si lahko ogledate pri Smart Insights in 
Louise Mayers, vendar je podobnih smernic in grafičnih prikazov na voljo še veliko več. Kot je 
opisano zgoraj, je pomembno, da izberete prava orodja, za pravi namen, za svoje ciljno 
občinstvo - kar lahko pravilno storite le, če zberete informacije o njem in od njega! Več 
informacij o tem je na voljo v poglavju "Metodologija". 

 

Digitalno trženje in družbeni mediji omogočajo pogovore. Kot sta poudarila Safko in Brake, 
"pogovorov ne moremo nadzorovati, lahko pa nanje vplivamo. Vpliv je temelj ekonomsko 
uspešnih odnosov" (Safko in Brake, 2008). Chaffey in drugi so tudi zapisali, da dobra uporaba 
takšnih orodij omogoča "spremljanje in interakcijo med strankami, sodelovanje in deljenje 
prek digitalnih medijev, za spodbujanje pozitivnega sodelovanja s podjetjem in njegovimi 
blagovnimi znamkami, kar vodi do komercialne vrednosti." in da "interakcije lahko potekajo na 
družabnih omrežjih spletnega mesta podjetja in drugih spletnih mestih tretjih oseb." (Chaffey 
et al, 2019). 

 

Kazalniki vedenja strank 

Kot sredstvo za ocenjevanje kazalnikov vedenja strank poskusite ustvariti celostno podobo o 
svojih strankah in zbrati relevantne podatke, da boste lahko predvideli ali upoštevali njihovo 
vedenje in zahteve. Obstaja "življenjski cikel družbenih medijev", ki opisuje vedenje različnih 
tipov strank na različnih stopnjah procesa sodelovanja: 

● Oprežneži: Samo opazujejo, ne prispevajo, so občasni obiskovalci  
● Novinci: Začetek sodelovanja s skupnostjo, sodelovanje in zagotavljanje vsebine 
● Insajderji: Dosledno prispevajo k skupnosti, sodelujejo z drugimi in ocenjujejo 

https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Tools-2020-web.jpg
https://louisem.com/95461/online-marketing-tools
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● Vodje: Udeleženci veterani  
● Starešine: So zapustili platformo. 

Razmislite o značilnostih vseh svojih uporabnikih in poskusite ugotoviti, kam se lahko uvrstijo v 
tem ciklu, tako boste lažje določili pravo vrsto sporočila za pravega uporabnika. Npr. oprežneža 
lahko zanimajo osnovne informacije in ponudbe. Insajderski uporabnik je lahko z vaše strain 
pohvaljen ali nagrajen za pomoč drugim uporabnikom. Pripadnika starešin pa bi lahko prosili za 
informacije in predloge za izboljšave vaše platforme.  

 

Razmislite tudi o širšem spektru vsebin na družbenih medijih, ki bi jih lahko ponudili in kako bi 
se lahko te uskladile s potrebami vaših strank: 

1. Komunikacija: Kaj sporočate?  Kako vaše sporočilo dojema vaše ciljno občinstvo? Ali 
lahko merite njegovo učinkovitost? Katere strategije sprožijo najbolj ugodne odzive 
vašega ciljnega občinstva? 

2. Sodelovanje: Iščete notranje ali zunanje sodelovanje? Ali lahko podpirate izmenjavo 
znanj ali povratne informacije od strank? Ali imate kakšna druga orodja za zbiranje 
podatkov ali sodelovanje? Ali lahko nagradite sodelovanje? 

3. Izobraževanje: Kako pogosto morate izobraževati svoje notranje/zunanje ciljno 
občinstvo? Ali iščete priložnosti za to? Katera orodja ali mediji so vam na voljo za 
pomoč pri tem? 

4. Zabava: Ne pozabite, da zabavno ne pomeni vedno smešno in da je humor pogosto 
napačno razumljen. Osredotočite se na zanimivo/privlačno vsebino, ne pa da 
poskušate vse narediti "smešno". 

Metodologija 

Ključni element vsakega pristopa k strategiji digitalnega trženja - ne glede na to, ali gre za 
družbene medije ali druga digitalna orodja - je začeti pri ljudeh in ne pri platformi! Forrester 
(2007) je iznašel dobro kratico, ki vam bo pomagala pri premisleku o tem procesu, imenovano 
POST (slo: LCST), kratica pa predlaga vrstni red, v katerem naj bi razmišljali pri kreiranju svoje 
digitalne strategije za stranke.  

1. People (Ljudje) 
2. Objectives (Cilji) 
3. Strategy (Strategija) 
4. Technology (Tehnologija) 

 

Kot je že opisano v učnem gradivu za ta modul, bo stranka pri sprejemanju odločitve običajno 
sledila določenemu nizu korakov, zato je pomembno, da se jih zavedate:  

1. Ugotavljanje potreb in želja 
2. Iskanje informacij 
3. Ocenitev izbire  
4. Izbira vira nakupa in nakup blago ali storitev 
5. Uporaba blaga ali storitev za ocenjevanje izkušenj 

 

Če pomislite na 5 do 6 korakov, ki so običajno vključeni v proces odločanja stranke, lahko 
razmišljate o vzpostavitvi spletne prisotnosti v ustreznih spletnih prostorih. Vsaka vrsta strank 
bo drugačna, zato ni posebnega nabora orodij ali virov, ki bi bili primerni za vsako stranko - 
pomembno je, da opravite lastno raziskavo (in zberete podatke neposredno od svojih strank, 
če je to le mogoče), da ugotovite, kam gredo in katera orodja uporabijo na spletu, da bi 
ugotovile svoje potrebe in želje, poiskale informacije, ocenile svojo izbiro itd., ter poskrbite, da 
boste tam prisotni. 
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Družbeni mediji so uporabno orodje za tovrstno zbiranje podatkov in pridobivanje povratnih 
informacij od uporabnikov. Omogočajo nam dostop do nepotvorjenih občutkov in mnenj 
uporabnikov, kar bi kvantitativni raziskovalci običajno morali zbirati z anketami ali fokusnimi 
skupinami. Tako je na voljo ogromno podatkov, ki jih lahko analizirate prek uporabe 
dobesednih izjav ljudi. Zlasti je lahko uporabnikom priročno in dobrodošlo, da vam lahko 
neposredno pošljejo zgoraj opisane informacije - o svojih potrebah in željah, vprašajo kje 
najdejo informacije, kako oceniti produkte ali storitve itd. Družbeni mediji lahko vašemu 
podjetju pomagajo tudi pri razumevanju in izboljšanju dojemanja vaše blagovne znamke na 
spletu; pripravljenosti trga za nove izdelke; primerjanju vaše prisotnosti s prisotnostjo 
konkurence ali privabljanju novega občinstva, prek  razumevanja trendov in razprav znotraj 
vašega področja poslovanja itd. 

 

Ne pozabite, da za učinkovito trženje na družbenih medijih vašega podjetja velja slediti 
določenemu ‘bontonu’: 

- Uporabnikov ne zasipavajte s ponavljajočo se nepotrebno vsebino - čim več vsebine ni 
vedno dobro.  

- Odzivajte se svojim strankam - najmanj enkrat v istem dnevu  

- Govorite neposredno strankam - po možnosti uporabite @CustomerName  

- Poudarite tisto karje pomembno in se osredotočite na tisto, kar jim koristi.  

- Uporabite strani z obvestili, ki vam pomagajo pri spremljanju dejavnosti  

- Uporabite orodja za načrtovanje in strankam redno pošiljajte posodobitve o vaših 
dejavnostih.  

 

Ne pozabite, da so tudi zaposleni v vašem podjetju uporabniki družbenih medijev in imajo 
lahko vpogled v to področje in območje družbenih medijev. Razmislite lahko tudi o uporabi 
družbenih medijev za komuniciranje znotraj vašega podjetja, zato da bi  

1. Komuniciranje potekalo hitreje/ Sodelovanje bilo produktivnejše 
2. Lažje podprli izobraževanja in usposabljanja znotraj podjetja ter zaposlene hitreje 

obveščali o novostih  
3. Lažje in hitreje podajali povratne informacije o učinkovitosti itd. 

Ocenjevanje 

Preučite svoja obstoječa orodja za digitalno trženje - spletno mesto, račune v družabnih 
omrežjih itd. - ali pa, če jih še nimate, izberite orodja za digitalno trženje podjetja, ki je 
podobno vašemu oz. deluje na istem področju kot vaše podjetje. Napišite poročilo o 
učinkovitosti digitalnih trženjskih prizadevanj za vaše podjetje ali zunanje podjetje in pripravite 
priporočila za izboljšanje teh prizadevanj.  
Pri tem upoštevajte naslednje rubrike: 
 
Uvod 
Ozadje podjetja, izbira spletnega mesta/družabnih omrežij 
 
Identifikacija uporabniškega profila 
Opredelitev namena tega spletnega mesta ali računa v družabnih medijih in predlaganih 
uporabnikov izdelkov/informacij na spletnem mestu, značilnosti uporabnikov in njihovih 
potreb. 
 
Funkcionalnost orodij za digitalno trženje 
Ocena spletnega mesta ali računa družabnega medija glede na profil uporabnika, kako dobro 
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spletno mesto ustreza njegovim potrebam, navigacija, prijaznost do uporabnika, oblikovanje, 
estetika itd. 
Analiza SEO in ključnih besed 
Ocena spletnega mesta ali računa družabnega medija s tehničnega vidika - ali je v besedilu 
uporabljenih dovolj ključnih besed, ali povezave delujejo, ali so prenosi hitri? V okviru tega 
opravite raziskavo "ključnih besed" in poskusite poiskati predloge, katere ključne besede bi še 
ustvarile dober doseg potencialnih uporabnikov. 
 
Kampanja na družbenih medijih za izboljšanje dosega 
Oglejte si račun na socialnem omrežju z vidika ustvarjalnosti, ustrezne izbire družbenih kanalov 
in vsebine, pričakovanja, kako kampanja vključuje in spodbuja deljenje, skladnosti s spletnim 
mestom. 
 
Analitika 
Kako je mogoče meriti uspešnost, katere metrike je treba uporabiti in kakšne so prednosti le 
teh. 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

Ne pozabite, da je potrebno vedno razvijati, ustvarjati objavljati, itd. z mislijo na stranke. Vse 
mora biti osredotočeno nanje in na njihove zahteve. 

Pred objavo se vprašajte, ali je to informativno/koristno/zanimivo/privlačno? Če je odgovor 
negativen, razmislite o tem. 

Razmislite o uporabi dodatnih orodij za zbiranje podatkov od strank - ankete, spletni 
vprašalniki, fokusne skupine, razmišljanja, obstoječe raziskave itd. vam lahko pomagajo razviti 
spletno prisotnost in bolje ugotoviti, kaj želijo vaše stranke. 
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MODUL 4 - AKTIVNOST 1 

Načrtovanje strategije za uporabo socialnih omrežij 

Cilji aktivnosti 

Cilj te aktivnosti je oblikovati začetne zamisli, ki vam bodo pomagale pri oblikovanju učinkovite 
strategije vključevanja socialnih omrežij v vaše poslovanje. To vam bo pomagalo pri nadaljnjem 
razvoju vašega profila spletnega trženja. 

Opis aktivnosti 

Trajanje: 2-3 ure. 
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Hootsuite je platforma za upravljanje socialnih omrežij, ki vam omogoča upravljanje vseh 
profilov, objav itd. v enem prostoru. Uporabniški vmesnik sistema je v obliki nadzorne plošče in 
podpira integracije družabnih omrežij Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube. 
Podjetje Hotosuite v okviru svoje ponudbe ponuja tudi številna usposabljanja na področju 
načrtovanja in strategije vključevanja socialnih omrežij v poslovanje. 

 

Pri tem so na voljo zelo učinkovite predloge strategij, ki jih lahko prenesete in uporabite pri 
načrtovanju lastne strategije. Če želite to storiti, izpolnite obrazec na spletni strani 
https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template in dostopajte do 
njihovih predlog. 

 

Tako boste dobili dostop do datoteke z diapozitivi Google, ki jo lahko prenesete kot 
PowerPoint. 

 

 
 

Ko želeno predlogo prenesete, jo izpolnite v skladu z vašim podjetjem/storitvami/izdelki. Ni 
treba, da je izpolnjeno izčrpno, to si predstavljajte kot vaš prvi poskus oblikovanja strategije. 
Hootsuite ima smernice, ki vam bodo pomagale pri izpopolnjevanju te strategije, na naslovu 
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan kjer lahko najdete 
še veliko drugih povezav, ki vam bodo v pomoč pri učinkovitejšem načrtovanju vključevanja 
socialnih omrežij. 

 

Sčasoma lahko načrt ponovno pregledate in ga po potrebi posodobite, lahko pa ga uporabite 
tudi kot referenco, ki vam bo pomagala pri upravljanju v daljšem časovnem obdobju. 

Materiali 

Spletni brskalnik, e-poštni naslov, program PowerPoint (ali Google Slides, če imate račun 
Google) 

Če želite izvedeti več 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan
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Modul 5 – Strateško planiranje in sodelovanje deležnikov 

 

Cilji modula 

- opredeliti kaj je strateško planiranje in njegove ključne elemente 

- dati teoretično znanje o tem, kdo so deležniki in kako zagotoviti sodelovanje z njimi 

-pokazati praktične metode za identifikacijo deležnikov, pomembnih za projekt ter orodij za 
upravljanje projekta, z rabo katerih ohranjamo visoko raven sodelovanja s ključnimi deležniki. 

Predlagana vsebina 

 
Strateško planiranje 
 
1. Opredelitev strateškega planiranja 
 
Strateško planiranje je proces, ki pomaga identificirati kaj si organizacija prizadeva doseči, 
znotraj tega procesa pa načrtujemo tudi korake, potrebne za uspeh. Z drugimi besedami, 
strateško planiranje določa, kaj si organizacija prizadeva doseči v naslednjem letu ali več, kako 
bo prišla do tega in kako bo na koncu vedela ali je prišla do tega ali ne. Delo je mogoče 
zaključiti tudi brez celostnega načrta, vendar temu po navadi manjka občutek namembnosti, 
usmeritev in prednostne naloge. Strateško planiranje je sestavljeno iz šestih osnovnih 
elementov, ki vam bodo služili kot opora pri izdelavi strateškega načrta. 
 
2. Ključni elementi strateškega planiranja: 
 
VIZIJA: Izjava o viziji služi kot jasno vodilo pri izbiri trenutnih in prihodnjih postopkov delovanja 
– je opredelitev tega, kje želite, da bo vaša organizacija dolgoročno. Določa ton delovanja in 
zagotavlja pravšnjo usmeritev (služi kot zvezda severnica na obzorju za vašo organizacijo). 
 
POSLANSTVO: Izjava o poslanstvu opredeljuje kaj je organizacija, zakaj obstaja, njen razlog za 
obstoj. Izjava o poslanstvu naj bi opredelila kdo so naše ciljne skupine, navedla storitve, ki jih 
ponuja organizacija ter opisala geografsko lokacijo, na kateri organizacija deluje. 
 
VREDNOTE: To so prepričanja, ki usmerjajo dejavnosti in cilje vaše organizacije. So razlaga za 
tem, zakaj počnete to, kar počnete in za kaj se zavzema vaša organizacija. Vrednote 
pojasnjujejo, kako namerava organizacija delovati. 
 
CILJI: Cilji so specifični rezultati, ki jih organizacija želi doseči v določenem časovnem obdobju. 
Jasno opredeljeni cilji so orodja, s katerimi lahko organizacija meri svojo stabilnost in učinek 
delovanja ter vpliv strateških pobud. Na splošno morajo biti dobri cilji jasni, merljivi in podprti z 
več strateškimi pobudami znotraj organizacije. 
 
STRATEGIJA: Strategija je pot, ki nas popelje od tam, kjer smo zdaj, do tja, kjer si želimo biti. Je 
načrt delovanja, usmerjenega v dosego cilja, ki je običajno velik, celovit in dolgoročen.  
Strategije so tisto, kamor organizacije vlagajo svoja prizadevanja, z namenom, da bi dosegle 
želene spremembe, ki bodo na koncu organizacijo pripeljale do doseganja zastavljenih ciljev. 
 
TAKTIKA: Taktike so usmerjene pobude, projekti ali programi, ki organizacijam omogočajo 
izvedbo strateškega načrta. Taktika je ključ do izvedbe. So ukrepi, ki jih izvedete z namenom, 
da se vse načrtovano realizira.  
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3. Vprašanja, ki nam lahko pomagajo pri strateškem planiranju 
 
Če so pravilno postavljena, lahko vprašanja ljudi v nekaj prepričajo bolj, kakor trditve. 
Vprašanja spremenijo idejo v načrt. Pravšnja vprašanja lahko prinesejo nove rešitve za stare 
probleme. Odlična vprašanja ustvarjajo prostor odličnim odgovorom. Vprašanja so močno 
orodje, ne le pri strateškem planiranju, temveč tudi v vsakdanjem življenju. So 
transformativna. Tukaj so vprašanja, ki nam lahko pomagajo pri strateškem planiranju: 
• Katere programe in storitve bi morali nuditi? 
• Čemu obstajamo?  
• Kaj nas dela unikatne? 
• Kdo so naše stranke/uporabniki?  
• Kaj moramo narediti, da bomo dosegli našo vizijo? 
• Kaj je vir izzivov in priložnosti za našo organizacijo?  
• Kdo ustvarja pereča vprašanja, izzive in priložnosti za našo organizacijo?  
• Kaj je ustvarilo vprašanja in priložnosti, ter kako smo prišli, do tu, kjer smo sedaj? 
• Kateri so trije do pet najpomembnejših programov, ki jih izvajamo zdaj in, ki jih bomo                     
izvajali v prihodnosti? 
 
Sodelovanje deležnikov 
 
1. Opredelitev deležnika 
 
Po navedbah Inštituta za upravljanje projektov (PMI) se izraz deležnik nanaša na skupino, 
podjetje, organizacijo, člana ali sistem, ki vpliva ali na katerega lahko vplivajo dejanja 
organizacije. Identificira se deležnik projekta, tisti posameznik, skupina ali organizacija, ki lahko 
vpliva, na katerega se lahko vpliva ali tisti, za katerega/katero se doumeva, da bodo nanj/nanjo 
vplivale odločitve, dejavnosti ali rezultati projekta. 
Glede na odnos z organizacijo, se deležniki delijo na notranje ali zunanje. Notranji deležniki so 
tisti ljudje, katerih interes izhaja iz neposrednega odnosa z organizacijo, kot je npr. zaposlitev, 
lastništvo ali naložba. Zunanji deležniki pa so tisti, ki nimajo neposrednega odnosa z 
organizacijo, vendar kljub temu nanje, na takšen ali drugačen način, vpliva  delovanje 
organizacije in rezultati  njenega poslovanja. Med zunanje deležnike spadajo npr. dobavitelji, 
upniki in javne skupine. 
 
2. Pomembnost smiselnega sodelovanja deležnikov 
 
Kot pri vsakem drugem poslovnem procesu, mora biti tudi v tem primeru proces sodelovanja 
sistematičen, logičen in praktičen. Načrtovati moramo proces, ki nas bo popeljal od začetne 
točke načrtovanja in opredelitve ciljev, do spremljanja in vrednotenja teh ciljev. V tem primeru 
je proces predstavljen kot krog, saj predstavlja konstanto, kjer spoznanja iz preteklih izkušenj 
oblikujejo prihodnje načrtovanje in sodelovanja.  Tukaj ne gre za linearen potek dogodkov, 
temveč za proces, v katerem se organizacija uči in izboljšuje svojo sposobnost izvajanja 
pomembnega sodelovanja z deležniki, hkrati pa razvija odnose medsebojnega spoštovanja.  
 
3. Kako načrtovati sodelovanje deležnikov 
 
Razvijanje dobrega razumevanja v odnosu do skupnosti, deležnikov in vprašanj, ki jih bomo 
obravnavali, bo pomagalo naši organizaciji razviti učinkovit proces posvetovanja in 
sodelovanja, kar pa bo zvišalo stopnjo verjetnosti pozitivnih rezultatov projekta. Še preden se 
tega lotimo pa imamo tukaj 12 vprašanj, ki so namenjena temu, da projektnemu timu 
pomagajo začeti – preko odgovorov nanje, lažje prepoznamo nekatere izmed pomembnih 
dejavnikov, povezanih s posvetovalnimi skupinami in posvetovalnimi vprašanji:   
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● Kdo so deležniki in imetniki pravic, na katere dejavnosti vašega podjetja/organizacije 
neposredno vplivajo? Kateri izmed njih lahko vplivajo na dejavnosti vašega 
podjetja/organizacije? Katere izmed njih lahko umestite v obe kategoriji? 

● Na katere izmed deležnikov, ima vaš projekt posreden vpliv?  
● Kateri izmed deležnikov so upravičenci do dejavnosti vaše organizacije? 
● Katerim skupinam pripadajo vaši deležniki? Katere skupine lahko vplivajo nanje? 
● Katere vladne, finančne, pravne, okolijske in industrijske skupine so vključene v vaš 

projekt? Katere izmed teh skupin lahko imajo vpliv na projekt?  
● Katera izmed vprašanj, ki se trenutno porajajo so neposredno povezana z dejavnostmi 

vaše organizacije in s tem projektom?  
● Katera izmed perečih vprašanj so zunaj neposrednega nadzora vaše organizacije a 

vendar lahko imajo vpliv na uspeh vašega projekta?  
● Kakšna zgodovinska vprašanja se porajajo v zvezi z vašim projektom, deležniki in 

geografsko lokacijo?  
● Katere okolijske in zakonske predpise je potrebno upoštevati?  
● Katera pomembna vprašanja se porajajo v zvezi z geografskim območjem in na 

področju kulture? 
● Kdo so člani projektnega tima, ki bodo vključeni v proces posvetovanja z deležniki? 
● Kako bo vaša organizacija posodabljala zapisnike iz posvetovalnih sestankov? Kdo bo 

odgovoren za upravljanje posredovanih informacij med organizacijo in deležniki, ter za 
obveščanje članov projektnega tima?  

 
4. Pet-stopenjski pristop k sodelovanju z deležniki 
 
1. stopnja – STRATEGIJA SODELOVANJA: določite vizijo in raven ambicij za prihodnje 
sodelovanje ter preglejte pretekla sodelovanja. Določite svoje osnovne cilje, vprašanja, ki jih je 
potrebno nasloviti in deležnike, ki jim dajete prednost, kot ključnim akterjem za vašo 
organizacijo. 
2. stopnja – MAPIRANJE DELEŽNIKOV: opredelite merila za identifikacijo in prednostno 
razvrščanje deležnikov ter izberite mehanizme sodelovanja. Zelo pomembno je razumeti svoje 
deležnike: razumeti njihove želje in potrebe ter kako se te povezujejo z vašimi željami in 
potrebami, za katere si vi želite, da bi bile zadovoljene s strani deležnikov. Razumevanje 
motivacije deležnikov, njihovih ciljev in poglavitnih vprašanj ter kako se ta povezujejo z vašimi 
lastnimi vprašanji, vam bo pomagalo pri profiliranju prednostnih deležnikov. 
3. stopnja – PRIPRAVA: osredotočite se na dolgoročne cilje, ki naj bodo gonilna sila za 
pristopom, ki ga boste izbrali. Določite pravila in logistiko sodelovanja.  Namenite ustrezen čas 
in sredstva za odkrivanje možnih skupnih točk med vašo organizacijo in vašimi deležniki – na ta 
način boste prišli do primernih tem za začetek pogovorov in boste lažje ustvarili situacije, ki 
bodo koristne za obe strani.  
4. stopnja – SODELOVANJE: usmerjajte sodelovanje, zagotovite pravično in nepristransko 
sodelovanje deležnikov, ostanite osredotočeni na prednostne naloge in poprosite za povratne 
informacije. Različni deležniki bodo k projektu pristopili z različnimi stopnjami zaupanja in 
pripravljenosti na to, da zaupajo. Načrtujte svoje interakcije in gradite na dobrih odnosih. 
Bodite odzivni, tako, da zagotovite informacije in ponudite predloge, ki bodo odgovorili 
neposredno na predhodno opredeljena pričakovanja in področja zanimanja deležnikov. 

5. stopnja – AKCIJSKI NAČRT: Upravljanje znanja je ključnega pomena za pridobivanje 
informacij in izmenjavo naučenega. Ne pozabite poročati deležnikom o napredku, v takšni 
obliki in jeziku, ki bosta zanje razumljiva. Opredelite prihodnje priložnosti sodelovanja na 
podlagi pridobljenih povratnih informacij in v skladu s tem določite akcijski načrt, ponovno 
preglejte cilje in načrtujte naslednje korake za nadaljnje medsebojno obveščanje in prihodnja 
sodelovanja.  
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Metodologija 

Metodologija za identificiranje in upravljanje deležnikov pripomore k uspehu projekta. 
Zagotavlja ohranjanje dobrih odnosov z ljudmi, ki tako ali drugače vplivajo na naše delo.  
 
Z uporabo teh metod lahko:  

- identificiramo naše deležnike in razumemo njihove potrebe 
- prioritiziramo deležnike, na podlagi njihove moči in stopnje zanimanja 
- ustvarimo vizualno prezentacijo ključnih deležnikov 
- sodelujemo z deležniki na podlagi vzpostavitve medsebojnega zaupanja in spoštovanja  
- spremljamo in sproti pregledujemo našo skupnost deležnikov 

 
Zemljevid odnosa zanimanje – moč, je narisan kot mreža 2x2, pri čemer stopnjo moči 
predstavlja vodoravna os x, stopnjo zanimanja pa navpična os y. Stopnja moči se nanaša na 
deležnikovo zmožnost vplivanja na potek projekta, preko virov, ki jih lahko zagotovi. Stopnja 
zanimanja se nanaša na to, v kolikšni meri deležnik izraža zanimanje za projekt in njegove 
rezultate.  

Orodje za upravljanje deležnikov obravnava komunikacijski proces, ki naj bi ga vključil in 
vzdrževali tekom celotnega projekta. Analiza deležnikov je ključna dejavnost pri opredeljevanju 
različnih ciljnih skupin in odločanju o pogostosti, načinu posredovanja in vsebini sporočil, ki jih 
je treba dostaviti deležnikom, kar posledično določa tudi urnik komunikacij. 

Ocenjevanje 

Na začetku usposabljanja udeležencem zastavite naslednja vprašanja: 
- Kaj veste o strateškem planiranju? 
- Zakaj je po vašem mnenju pomembno? 
- Kdo so naši deležniki? Na kakšne načine lahko komuniciramo z njimi? 

Na koncu usposabljanja vprašajte udeležence:  
- Kako lahko uporabite načrt za upravljanje deležnikov? 
- Kako vam lahko mapiranje deležnikov pomaga pri izvedbi projekta? 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

▪ Ko boste s skupino obravnavali tematiko identificiranja deležnikov, lekcijo začnite z 
brainstormingom. 

Reference 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf 

http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm 

 

 

MODUL 5 - AKTIVNOST 1 

Komunikacijski načrt z deležniki 

Cilji aktivnosti 

- identifikacija deležnikov 

- organizacija informacij o različnih deležnikih 

- oblikovanje komunikacijskega načrta z deležniki 

 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf
http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm
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Opis aktivnosti 

Ko uporabite mnenja in vpliv svojih najmočnejših deležnikov kot pomoč pri oblikovanju 
projekta, boste tako vi kot vaš projekt izboljšali možnosti  za uspeh in ne boste izgubljali 
dragocenega časa ter sredstev za komunikacijo s tistimi, ki preprosto ne potrebujejo 
informacij. 

Poleg tega, vam lahko vaši ključni deležniki, z najvišjo stopnjo moči in vpliva pomagajo pri 
pridobivanju virov, prioritiziranju konkurenčnih zahtev po različnih virih ali časovnih okvirjih, 
ter odpravljanju morebitnih ovir. S tem, ko boste opredelili najučinkovitejši način za 
identifikacijo in upravljanje deležnikov, boste dobili tudi osnovo za oblikovanje 
komunikacijskega načrta z njimi.   

Oblikujte načrt upravljanja in načrt komuniciranja z deležniki, za vaš projekt! 

 

 
 

Materiali 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-
for/9780814432778/AppendixC.xhtml 

https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-
c7af3cdee239 

https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-
plans 

https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/ 

 

Če želite izvedeti več 

A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders, Jake Holloway, David Bryde & 
Roger Joby, Gower, 2015 
Managing Project Teams: Shortcuts to Success, Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013 
The Project Managers Little Book of Cheats, Beth Spriggs, 2016 
Message Not Received: Why Business Communication is Broken and How to Fix It, Phil Simon, 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/
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Wiley, 2015 

 

MODUL 5 - AKTIVNOST 2 

Mapiranje deležnikov 

Cilji aktivnosti 

- razumeti kdo so deležniki 

- analiziranje vpliva deležnikov na projekt 
- oblikovanje vizualne prezentacije za vse ljudi in organizacije, ki lahko vplivajo na 

projekt 

Opis aktivnosti 

Mapiranje deležnikov je tehnika, s katero lahko analizirate in predvidite, kako bodo različni 
ljudje vplivali na vaš projekt. Z vizualizacijo deležnikov na matriki, boste lažje videli, kakšno 
vlogo imajo posamezniki pri dotičnem projektu, tako boste tudi lažje določili način in pogostost 
komunikacije s posameznim deležnikom.   
 
Postopek mapiranja začnete tako, da svoje deležnike umestite na enega izmed štirih 
kvadrantov, glede na abscisno os x in ordinatno os y, pri čemer os x meri stopnjo moči, os y pa 
stopnjo zanimanja deležnika za vaš projekt. Ta vaja je uporabna, saj mapiranje zagotovi 
pomembno referenčno točko pri sodelovanju z deležniki tekom trajanja projekta.   
 

 
Mapiranje deležnikov je proces sistematičnega identificiranja in analiziranja ustreznih 
deležnikov, njihovega medsebojnega odnosa, stopnje njihovega zanimanja, ter njihovih vlog in 
odgovornosti, glede na moč, ki jo imajo. Njihova relativna moč in stopnja zanimanja sta 
razvrščena v štiri skupine: na tiste z velikim zanimanjem, a malo moči (A), na tiste, z velikim 
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zanimanjem in veliko moči (B), na tiste, z nizkim zanimanjem, vendar z veliko moči (C) in na 
tiste z nizkim zanimanjem in malo moči (D). 

Oblikujte zemljevid deležnikov za vaš projekt! 

Materiali 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping 
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2 
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/ 

Če želite izvedeti več 

Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions, Guy Kawasaki, Portfolio 
Penguin, 2011 
Project Management Communication Tools, William Dow & Bruce Taylor, Dow Publishing, 
2015 
Practical People Engagement: Leading Change Through the Power of Relationships, Patrick 
Mayfield, Elbereth Publishing, 2013 

 
  

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/
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SKLOP 3 – DIGITALNE SPRETNOSTI 

 

Modul 6 – Univerzalno oblikovanje v dostopnem turizmu 

 

Cilji modula 

Apliciranje učinkovitega univerzalnega oblikovanja in oblikovanja za vse pri oblikovanju 
dostopne turistične ponudbe, z uporabo ustreznih tehnoloških rešitev. 

Predlagana vsebina 

Tema 1: Uvod v univerzalno oblikovanje 

Po podatkih Centra za univerzalno oblikovanje (CUD) na državni univerzi v Severni Karolini, 
je univerzalno oblikovanje (UD) "oblikovanje izdelkov in okolij na način, da jih lahko 
uporabljajo vsi ljudje, v največji možni meri, brez potrebe po dodatnem prilagajanju ali 
specializiranem oblikovanju". 

Z uporabo načel UD, izdelki in okolja izpolnjujejo potrebe potencialnih uporabnikov z 
najrazličnejšimi značilnostmi in potrebami. Invalidnost je le ena od številnih značilnosti, ki jih 
lahko ima posameznik. Nekdo je lahko na primer Hispanec, visok 180 cm, moški, star 
trideset let, odličen bralec, ki se uči predvsem vizualno, in gluh. Vse te značilnosti, vključno z 
njegovo gluhoto, je treba upoštevati pri razvoju izdelka ali okolja, ki bi ga lahko uporabljal 
tako on kot tudi posamezniki s številnimi drugimi značilnostmi. 

Dostopnost izdelka ali okolja za invalidne osebe pogosto koristi tudi drugim. Na primer, 
avtomatski odpiralniki vrat so koristni za osebe, ki uporabljajo hodulje in invalidske vozičke, 
pa tudi za ljudi, ki nosijo živila in dojenčke, ter starejše državljane. 

 

Tema 2: Načela univerzalnega oblikovanja 

1 – Pravična uporaba 

2 – Prilagodljivost pri uporabi 

3 – Preprosta in intuitivna uporaba 

4 – Zaznavne informacije 

5 – Dopustnost napak 

6 – Majhen fizični napor 

7 - Velikost in prostor za pristop in uporabo 

 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html  

 

Tema 3: Univerzalno oblikovanje v kontekstu spletnih aplikacij in programske opreme  

Vsak posameznik si zasluži znanje, učenje, raziskovanje, rast in dosežke na katerem koli 
področju življenja. Splošna praksa je, da pri razvoju spletnih ali običajnih aplikacij 
upoštevamo značilnosti povprečnega uporabnika. Ko pa moramo oblikovati programsko 
opremo, ki bo zadovoljila potrebe ljudi s širokim spektrom invalidnosti in sposobnosti, 
pridemo do koncepta oblikovanja univerzalne programske opreme.  

Pomembno je osvetliti proces in načela univerzalnega oblikovanja, v kontekstu spletnih 
aplikacij in splošnega razvoja programske opreme. Verjamemo, da bo to pripomoglo k 
povečanju našega znanja in ozaveščenosti o oblikovanju boljše in dostopnejše programske 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
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opreme. 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-
accessibility  

 
 

Predlagana knjiga: Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach 
Everyone - November 2008, Chisholm Wendy, May Matt 

 

Tema 4: Standard I.S. EN 17161:2019 za uporabo pristopa univerzalnega oblikovanja, za 
zagotavljanje dostopnosti 

Zagotoviti dostop invalidnim osebam, na enaki podlagi kot zagotavljamo dostopnost 
izdelkov in storitev za ostale uporabnike, je bistvenega pomena. Pristop ‘oblikovanje za vse’ 
priznava razlike in si prizadeva v največji možni meri izpolniti zahteve invalidnih 
uporabnikov, da bi dosegli dostopnost izdelkov in storitev za vse, ne glede na njihove 
značilnosti. 

Znotraj tega konteksta je cilj evropskega standarda EN 17161:2019 "Oblikovanje za vse - 
Dostopnost po pristopu oblikovanja za vse pri izdelkih, blagu in storitvah - Razširitev kroga 
uporabnikov" pomagati organizacijam, da se uskladijo z doslednim pristopom za obravnavo 
dostopnosti za invalidne osebe. Določa zahteve uporabnikov z različnimi invalidnostmi, ki 
lahko organizaciji omogočijo načrtovanje, razvoj in zagotavljanje izdelkov, blaga in storitev, 
do katerih lahko dostopa, jih razume in uporablja najširši krog uporabnikov, vključno z 
invalidnimi osebami. 

Ta standart je rezultat standardizacijske zahteve M/473  s strani Evropske komisije, ki 
zahteva vključitev "oblikovanja za vse" v ustrezne pobude za standardizacijo. 

Zahteve, določene v tem standardu, so splošne in naj bi veljale za vse ustrezne dele vseh 
organizacij, ne glede na vrsto, velikost ali izdelek(-e), blago(-a) ali storitev(-e), ki jih te 
zagotavljajo. 

Tema 5: Združevanje tehnologij, usmerjenih na uporabnika, in podpornih tehnologij, z 
univerzalnim oblikovanjem 

Oblikovanje, osredotočeno na uporabnika (UCD), se osredotoča na aktivno vključevanje 
uporabnika  v proces oblikovanja, pri čemer poskuša pridobiti jasno razumevanje natančnih 
zahtev naloge, vključujoči iterativni proces oblikovanja in ocenjevanja ter uporabo 
multidisciplinarnega pristopa. (Vredenburg, 2002). 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
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Univerzalno oblikovanje (UD) temelji na načelih oblikovanja, ki so sama po sebi dovolj 
široka, da zagotavljajo prilagodljivost, ki jo oblikovalci izdelkov lahko uporabijo pri razvoju 
katere koli vrste tehnologije. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/228588245_The_synergies_between_universal_
design_and_user-centred_design 

 

Čeprav bi bilo najbolje, če bi bili vsi izdelki zasnovani tako, da bi jih lahko vsi ljudje, bodisi z 
invalidnostjo ali brez nje, enostavno in učinkovito uporabljali, na žalost izdelkov ne moremo 
oblikovati tako, da bi bili dostopni v tolikšni meri. 
Vendar pa Izdelke lahko oblikujemo tako, da jih lahko uporabljajo posamezniki z zelo 
različnimi vrstami invalidnosti.  V nekaterih primerih jih lahko celo naredimo tako, da jih 
lahko enako učinkovito uporabljajo osebe z več vrstami invalidnosti, včasih celo s težjimi 
oblikami invalidnosti.  V skoraj vseh primerih pa nekateri posamezniki ne morejo 
neposredno upravljati naprav in za to potrebujejo uporabo podpornih tehnologij.  Pogosti so 
tudi posamezniki, k iza upravljanje naprav ali dostop v osnovi ne bi potrebovali podpornih 
tehnologij, vendar jim je njihova uporaba bolj priročna.  
Za oblikovanje bolj dostopnega in uporabnega sveta bo torej potrebno:   
1. Oblikovanje izdelkov tako, da jih lahko neposredno uporabljajo ljudje s čim širšim 
razponom sposobnosti, v kolikor je to komercialno izvedljivo, in  
2. čim večja združljivost s podpornimi tehnologijami (za tiste, ki programske opreme ali 
izdelkov ne morejo uporabljati 
neposredno), v  kolikor je to komercialno izvedljivo. 
 

UD je mogoče obravnavati tudi v kombinaciji s podpornimi tehnologijami (AT). Podporna 
tehnologija (AT) je vsak predmet, del opreme, programska oprema ali sistem izdelkov, ki se 
uporablja za povečanje, ohranjanje ali izboljšanje funkcionalnih zmogljivosti invalidnih ali 
starejših oseb. Čeprav bi bilo najbolje, če bi bili vsi izdelki zasnovani tako, da bi jih lahko vsi 
ljudje, bodisi z invalidnostjo ali brez nje, enostavno in učinkovito uporabljali, na žalost 
izdelkov ne moremo oblikovati tako, da bi bili dostopni v tolikšni meri. 

Vendar pa Izdelke lahko oblikujemo tako, da jih lahko uporabljajo posamezniki z zelo 
različnimi vrstami invalidnosti.  V nekaterih primerih jih lahko celo naredimo tako, da jih 
lahko enako učinkovito uporabljajo osebe z več vrstami invalidnosti, včasih celo s težjimi 
oblikami invalidnosti.  V skoraj vseh primerih pa nekateri posamezniki ne morejo 
neposredno upravljati naprav in za to potrebujejo uporabo podpornih tehnologij.  Pogosti so 
tudi posamezniki, k iza upravljanje naprav ali dostop v osnovi ne bi potrebovali podpornih 
tehnologij, vendar jim je njihova uporaba bolj priročna.  

Za oblikovanje bolj dostopnega in uporabnega sveta bo torej potrebno:   
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1. Oblikovanje izdelkov tako, da jih lahko neposredno uporabljajo ljudje s čim širšim 
razponom sposobnosti, v kolikor je to komercialno izvedljivo, in  

2. čim večja združljivost s podpornimi tehnologijami (za tiste, ki programske opreme ali 
izdelkov ne morejo uporabljati 

neposredno), v  kolikor je to komercialno izvedljivo. 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Tec
hnology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

 

Metodologija 

Za predlagano vsebino tega modula ni mišljeno, da bi bila izčrpna, temveč je kratek uvod v 
vsebine, ki jih je potrebno zajeti pri razvoju tega sklopa. Tako bodo morali izvajalci 
usposabljanja pri izvajanju tega tematskega sklopa, teme nadgraditi z dodatnimi 
informacijami in gradivo prilagoditi svojemu občinstvu. 

Izvajalec usposabljanja lahko uporabi različne metodologije za podajanje vsebin, npr. PPT 
predstavitve, skupinske aktivnosti, spodbujanje interakcije med udeleženci in nudenje čim 
več konkretnih primerov. 

Za zaključek je predlagano ocenjevanje ter praktične aktivnosti, s katerimi se oceni in utrdi 
pridobljeno znanje. 

 

Ocenjevanje 

Da bi ocenil pridobljeno znanje udeležencev, jih lahko trainer zaprosi, naj pripravijo primere 
nekaterih ključnih vidikov, ki so bili obravnavani pri učnih lekcijah. 

Na primer, lahko jih prosimo, da navedejo turistični izdelek, ustvarjen po načelih 
univerzalnega oblikovanja. Ta vrsta ocenjevanja udeležencem omogoča, da izboljšajo svojo 
sposobnost iskanja praktične povezave z razloženo teorijo, tako da okrepijo koncepte. 

 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

- Posamezno lekcijo je priporočljivo začeti z ice break-erjem, da se vzpostavi dobro počutje 
med udeleženci, da se bolje spoznajo ali izvedo kaj več drug o drugem. 

- Ilustrativni primeri in interaktivno gradivo so zaželeni, da bi udeležence pritegnili in 
ohranili njihovo zanimanje ter da bi teorija postala bolj razumljiva in jasna. 

- Spodbujanje razprav in sodelovanja za ustvarjanje dinamičnega in spodbudnega okolja je 
prav tako zaželeno. 

- Raziščite priložene reference in dodatno branje, da bi podkrepili učno vsebino in dobili 
navdih za razvoj lekcij.   
 

Reference 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html  

https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-
universal-design 

https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators  

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-design 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Tec
hnology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements  

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
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https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx  

https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-
all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities.  

https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technolo
gies_Supporting_Universal_Design_Practice (za nadaljnje branje) 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace (za 
nadaljnje branje) 

https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-
transforming-the-institution (za nadaljnje branje) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902 (za nadaljnje branje) 

http://www.photoability.net/ slavljenje turističnih doživetij, dostopnih za vse (za nadaljnje 
branje) 

 

 

 
 

MODUL 6 - AKTIVNOST 1 

Univerzalno oblikovanje in oblikovanje, osredotočeno na uporabnika: kako? 

Cilji aktivnosti 

Pokazati pomen združevanja univerzalnega oblikovanja in oblikovanja, osredotočenega na 
uporabnika, za doseganje odličnih rezultatov pri ustvarjanju dostopnosti pri razvoju tehnologij. 

Opis aktivnosti 

● Univerzalno oblikovanje in oblikovanje, osredotočeno na uporabnika  

Trainer naj si prebere gradivo na spletni strani https://www.interaction-
design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-
universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other da bo znal opisati univerzalno oblikovanje in njegova načela, ter ponudil nekaj 
nasvetov, kako ga uporabiti pri ustvarjanju vsebine. 

Trainer naj si ogleda vsebino na naslednji povezavi: https://www.usability.gov/what-and-
why/user-centered-design.html  (“Kaj in zakaj je uporabno” ter “Kako uporabiti in orodja”) da 
pridobi splošno razumevanje oblikovanja, osredotočenega na uporabnika ter izčrpen seznam 
nasvetov, kako ga uporabiti pri ustvarjanju vsebine.  

Trainer naj si nato ogleda videoposnetek, na sledeči povezavi: 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY. V videoposnetku nastopa Michael Allen Nesmith, vizualni 
oblikovalec pri Amazonu, ki govori o univerzalnem oblikovanju in njegovi uporabi v sodobni 
tehnologiji. Nesmith je sam ustvaril tri različne aplikacije za uporabo s pomočjo očal Google 
Glass, ki lahko gluhim izboljšajo dostopnost do filmov, videoposnetkov, glasbe in zvokov: 

− Aplikacijo Movita, ki zagotavlja kakovostne podnapise; 
− Aplikacijo Intune, ki zazna melodijo in zagotovi besedilo v slogu karaok; 
− Aplikacijo Saveface, ki lahko prepozna glas in ga poveže s fotografijo govorca. 

Trainer naj si nato ogleda še predstavitvene videoposnetke teh aplikacij, ki predstavljajo 
najboljšo prakso na področju kombiniranja univerzalnega oblikovanja in oblikovanja, 
osredotočenega na uporabnika, saj jih lahko uporablja vsakdo, ki morda to želi (ali to 

https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902
http://www.photoability.net/
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
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potrebuje): https://www.michaelallennesmith.com/work/google.  
 

● Primerjava dostopnosti komunikacijskih orodij in družbenih medijev. 

Dostopno komunikacijsko orodje: Skype 

Trainer se mora prijaviti v svoj račun Skype (če ga nima, mora ravnati po naslednjem postopku: 
odprite brskalnik in vtipkajte Skype Web > kliknite Skype Web > izberite Chat now > izberite 
Create account in sledite navodilom) in začeti videoklic (na levi strani domače strani izberite 
Calls (Klici) > kliknite na stik > kliknite gumb Video call (Videoklic)). Ko se videoklic začne, mora 
izvajalec usposabljanja klikniti gumb več ••• in nato izbrati možnost Vklop podnapisov. 

Trainer bi moral nato videti podnapise na spodnji levi strani videoposnetka vsakič, ko druga 
oseba spregovori. 

Če želite omogočiti vstavljene napise in podnapise v živo za vse klice Skype, mora trainer 
ravnati po naslednjem postopku: izberite svojo profilno sliko > izberite Nastavitve > izberite 
Klicanje > izberite Podnapisi za klice > vklopite Prikaži podnapise za vse klice (če želite prikazati 
podnapise le za druge udeležence, ne pa tudi za sebe, vklopite možnost Prikaži podnapise le za 
druge udeležence). 
 

Manj dostopno komunikacijsko orodje: Zoom 

Trainer se mora prijaviti v svoj račun Zoom (če ga nima, mora slediti temu postopku: odprite 
brskalnik in vpišite Zoom > izberite Prijava > izberite Prijavite se brezplačno in sledite 
navodilom) in začeti sestanek (v meniju na levi strani izberite Sestanki > izberite Gostitelj 
sestanka > kliknite na povezavo, ki se bo prenesla na spodnji levi strani strani > izberite Prijava 
> kliknite Povabilo > izberite Kopiraj URL in ga pošljite enemu od svojih stikov prek e-pošte). Ko 
se sestanek začne, mora trainer klikniti gumb Zaprti napisi in na voljo mu bodo tri možnosti:  

1. Udeležencu dodelite tipkanje, kar enemu od udeležencev omogoča pisanje podnapisov 
(kliknite na udeleženca, ki naj tipka podnapise > izberite Več > izberite Dodelitev 
tipkanja zaprtih podnapisov). 

2. Napišem, kar omogoča, da sami vnesete napise. 
3. Kopirajte žeton API, ki vam omogoča uporabo orodja tretje osebe za ustvarjanje 

napisov/podnapisov. 

Uporabnik Zooma, ki potrebuje podnapise, mora ta postopek ponoviti vsakič, ko se začne 
sestanek, in če nima posebnega orodja za podnapise, mora podnapise ustvariti druga oseba. 
Zaradi tega je to komunikacijsko orodje manj dostopno kot Skype.  
 
Dostopen družbeni medij: YouTube 

Trainer mora odpreti domačo stran YouTube (odprite brskalnik in vtipkajte YouTube > kliknite 
YouTube) in izbrati videoposnetek za ogled. V videoposnetku mora biti glas, ki govori jezik, ki 
ga trener pozna. 

.Tukaj je primer v angleškem jeziku: https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg  

Ko se videoposnetek začne predvajati, mora trainer klikniti na gumb Podnapisi na spodnji desni 
strani videoposnetka; podnapisi so privzeto napisani v istem govorjenem jeziku kot je 
videoposnetek, včasih pa je na voljo več jezikov. Če jih želi poiskati, mora trainer klikniti gumb 
Nastavitve poleg gumba Podnapisi in izbrati Podnapisi/CC, s čimer se prikažejo vsi jeziki, ki so 
na voljo za podnapise. 
 
Manj dostopen družbeni medij: Facebook 

https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
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Trainer se mora prijaviti v svoj račun na Facebooku (če ga nima, mora slediti temu postopku: 
odprite brskalnik in vtipkajte Facebook > izberite Facebook - Prijava ali prijava > izberite 
Ustvari nov račun in sledite navodilom). 
Če želite vklopiti podnapise, mora trainer klikniti gumb ˅ v zgornjem desnem kotu domače 
strani > izbrati Nastavitve in zasebnost > izbrati Nastavitve > v meniju na levi strani strani 
izbrati Videoposnetki > poleg možnosti Vedno prikaži podnapise izbrati Izklop > izbrati Vklop, 
da vklopite podnapise za videoposnetke Facebook, če so na voljo. 
Trainer bo lahko opazil, da Facebook ni tako dostopen kot YouTube, saj privzeto ne zagotavlja 
podnapisov za vsak videoposnetek (podnapise morajo zagotoviti osebe, ki naložijo 
videoposnetke). 
 
Vodja usposabljanja/trainer naj zdaj poišče še dva primera dostopnih digitalnih orodij, ki ju 
lahko primerja med seboj, pri čemer naj bo eno bolj dostopno kot drugo. 

 

Materiali 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google 
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-
a-skype-call  
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg  
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav  
 

Če želite izvedeti več 

Trainer lahko razmisli o branju knjige, ki jo najdete na naslednji povezavi: 
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/ 

Več primerov o 7 načelih UD lahko trainer najde tukaj:  
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-
design 

Na tej povezavi je na voljo 11 nasvetov za oblikovanje dostopnega spletnega mesta: 
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design 

Trainer si lahko ogleda videoposnetke, ki jih najde na 
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series, glede na to, da gre za 
ustvarjalce vsebine, razvijalce, vodje ali strokovnjake za javna naročila, ki bi mu lahko ponudili 
še več nasvetov, kako vključiti UD v svoje delo. 

 

 
 

MODUL 6 – AKTIVNOST 2 

Razvoj tehnologije pogleda v oči 

Cilji aktivnosti 

Prikazati razvoj tehnologije pogleda v oči za osebe s komunikacijskimi, kakor tudi fizičnimi 
težavami, kot dober primer orodja univerzalnega oblikovanja in oblikovanja, osredotočenega 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series
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na uporabnika. 

Opis aktivnosti 

E-tran komunikacijska tabla je list toge, prozorne plastike, na katerega se lahko prilepijo 
simboli, črke ali besede, na primer z velcro. Nekatere osebe z motnjami v komunikaciji in 
gibanju imajo težave pri kazanju na knjigo ali tabelo in pri ravnanju s komunikacijskimi 
karticami. Takšni posamezniki lahko uporabljajo komunikacijsko tablo E-Tran, v kolikor imajo 
dober nadzor nad gibanjem svojih oči.  

 

Komunikacijski partner je obrnjen proti uporabniku table in to tablo drži med njima. Uporabnik 
pogleda na črko, simbol ali besedo, ki je prilepljena na tablo in, ki jo želi povedati. Na začetku 
je v vsakem kotu postavljen po en simbol ali beseda. Ko uporabnik in komunikacijski partner 
postaneta bolj spretna pri uporabi, se lahko simboli dodajo na sredino vsake strani table. 
Metodo je mogoče razviti z uporabo sistemov barvnega ali številčnega kodiranja, tako da je 
mogoče dostopati do več elementov. (https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-
aac/e-tran-frames/). 

 

Trainer si mora pogledati videoposnetek na povezavi 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
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https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 da bi pridobil vizualni primer komuniciranja 
s pomočjo komunikacijske table E-TRAN. 

Trainer lahko simulira komunikacijo s pomočjo komunikacijske table E-tran tako, da sam 
sestavi okvir E-tran komunikacijske table in poskuša z njegovo uporabo komunicirati s 
partnerjem po izbiri. Ni nujno, da je okvir E-tran profesionalno izdelan: izvajalec usposabljanja 
lahko pri tem uporabi različne materiale in obliko. Cilj te aktivnosti je bolje razumeti to vrsto 
komunikacije, tako da jo preizkusite iz prve roke. 

Trainer naj si ogleda še videoposnetek na povezavi, 
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 ki mu bo ponudil primer razvoja 
tehnologije gledanja v oči: od komunikacijske table E-TRAN do računalnika. 

Trainer se lahko pri pripravi vsebine o razvoju tehnologije gledanja v oči zgleduje tudi po 
videoposnetku, ki ga najde na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

 

Materiali 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-
alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=i
mages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.
html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu 

 

Če želite izvedeti več 

Trainer naj si ogleda videoposnetek na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks da bi dobil dodaten primer okvirja 
komunikacijske table E-TRAN, z besedilom. 
Trainer si lahko ogleda videoposnetek na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s da bi dobil primer okvirja 
komunikacijske table E-TRAN, s simboli. 
Trainer naj preleti vsebino spletne strani https://arasaac.org/ kjer bo našel piktograme, ki jih 
lahko brezplačno prenese s tega spletnega mesta (na voljo v veliko različnih jezikih). 
Trainer lahko prebere gradivo na spletni strani https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-
technology in https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-
and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-
palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20mor
e%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%
20screen  če želi pridobiti več informacij o tem, kaj je tehnologija gledanja v oči. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s
https://arasaac.org/
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
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MODUL 7 – Orodja za oblikovanje inovativnih komercialnih 
storitev/produktov 

 

Cilji modula 

Ta modul je namenjen podpori VET učiteljem/vodjem usposabljanja ter strokovnim 
delavcem pri poučevanju o oblikovanju inovativnih storitev in izdelkov v dostopnem 
turizmu. Zato je namen tega modula seznaniti VET učitelje/vodje usposabljanja in strokovne 
delavce s konceptom oblikovanja storitev/produktov in njegovimi načeli znotraj turistične 
industrijie, z glavnimi koncepti v zvezi z digitalizacijo, z digitalno transformacijo in njenim 
vplivom na turistično industrijo, ter z pametnim turizmom in digitalnimi rešitvami, ki se 
uporabljajo v digitaliziranem turizmu.  

Po zaključku tega modula, bodo udeleženci znali: 

● povedati, kaj je oblikovanje produktov/storitev ter kaj so njegova načela.  
● prikazati, kako digitalna preobrazba in tehnologija (internet stvari, lokacijske 

storitve, umetna inteligenca, razširjena in navidezna resničnost, veriženje blokov 
uporaba digitalnih orodij za oblikovanje inovativnih komercialnih storitev/izdelkov, 
tehnologija in klepetalni roboti) lahko inovirajo storitve/produkte na področju 
dostopnega turizma. 

● prepoznati ustrezne digitalne rešitve za ustvarjanje spletno dostopnih turističnih 
vsebin. 

● razpravljati o pametnih izdelkih in storitvah, ki se uporabljajo v dostopni turistični 
industriji. 

● kritično  oceniti najnovejše komercialne storitve/produkte v turizmu 4.0 

Predlagana vsebina 

V skladu z zgoraj navedenimi učnimi izidi, se v tem učnem modulu predlagajo naslednja 
tematska področja: 

Tema 1: Oblikovanje storitev in izdelkov v dostopnem turizmu 

1.1 Kaj so turistični izdelki in storitve?  

Kot opredeljuje UNWTO (Svetovna turistična organizacija ZN), je turistični proizvod 
"kombinacija materialnih in nematerialnih elementov, kot so naravni, kulturni in umetni viri, 
atrakcije, objekti, storitve in dejavnosti okoli določenega interesnega središča, ki predstavlja 
jedro destinacijskega trženjskega paketa in ustvarja celovito izkušnjo obiskovalca, vključno s 
čustvenimi vidiki za potencialne stranke. V skladu z opredelitvijo UNWTO je turizem znan 
kot storitveno intenzivna panoga, ki je odvisna od kakovosti izkušenj strank ter njihovih 
ocen zadovoljstva oz. nezadovoljstva. Zato je ključno celostno razumevanje strank, s strani 
turističnih ponudnikov pri oblikovanju inovativnih turističnih proizvodov in storitev, da bi z 
gosti lahko soustvarjali smiselno izkušnjo, s pomočjo storitvenega oblikovalskega 
razmišljanja.  
 
1.2 Kako uporabiti miselnost oblikovanja storitev v turistični industriji? 
Ker je turizem na človeka usmerjena dejavnost, ki bi morala temeljiti na empatiji, 
ustvarjalnosti in zadovoljstvu strank ter odličnih izkušnjah, lahko razmišljanje o oblikovanju 
storitev kot razvijajoči se način razmišljanja,  pomaga organizacijam, da svoje storitve 
naredijo uporabne, učinkovite, uspešne, zaželene in, kar je najpomembneje, dostopne 
ljudem z različnimi potrebami.  
Za odlično zasnovo storitev je treba upoštevati 5 ključnih načel, ki naj služijo kot podlaga za 
razmišljanje o zasnovi storitev: 
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▪ Osredotočenost na uporabnika (osredotočenost na stranko): Storitve so ustvarjene 
za stranke, zato morajo ponudniki storitev poskrbeti, da so stranke v središču 
procesa.  

▪ Soustvarjanje: To načelo pomeni, da je treba v proces oblikovanja poleg 
uporabnikov in strank vključiti tudi druge zainteresirane strani.  

▪ Zaporedje: To načelo pomeni, da je storitev treba obravnavati kot zaporedje 
medsebojno povezanih dogodkov in dejanj 

▪ Dokazovanje: Storitve morajo biti oprijemljive in zapomnljive. To razširja izkušnje po 
opravljeni storitvi. 

▪ Celovitost: Vsi procesi so medsebojno povezani in celoviti. Ključnega pomena je 
pogledati širšo sliko in upoštevati okolje, v katerem se storitev izvaja. 

 
Topic 2: Digitalna transformacija v turistični industriji 
 
Digitalizacija uporablja digitalne tehnologije in podatke za preoblikovanje podjetij in 
poslovnih ekosistemov. Razvoj in uporaba digitalnih tehnologij temeljito spreminjata smer 
družbenega in gospodarskega življenja ter transformirata in preoblikujeta turizem, kar vodi 
do novih zahtev po znanju in spretnostih. Digitalna transformacija v turistični industriji 
spreminja izključno način, kako ljudje sprejemajo informacije in storitve. Nedavna raziskava 
Evropske komisije je pokazala, da obstajajo velike razlike v uporabi digitalnih tehnologij v 
turizmu po Evropi. Medtem ko sta bila osnovno e-trženje in e-poslovanje široko sprejeta, so 
bile napredne tehnologije, kot so podatkovna analitika, računalništvo v oblaku in geografsko 
označevanje, sprejete v omejenem obsegu.  
   
2.1 Digitalni trendi v turizmu 
Očitno je, da tehnološki napredek močno vpliva na turistični sektor. Ta napredek sega od 
tehnologij za upravljanje poslovanja do tehnologij, ki ustvarjajo inovativne turistične 
proizvode, storitve in doživetja. V nadaljevanju so predstavljene nekatere tehnologije, ki se 
uporabljajo pri upravljanju turističnega poslovanja ter izdelkih, storitvah in doživetjih. 
 

▪ Internet stvari (IoT) lahko spodbudi turistični sektor z obogatenjem podatkov in 
podpre pametni turizem s povečanjem učinkovitosti mest.  

▪ Umetna inteligenca (AI),  klepetalni boti in glasovna tehnologija strankam 
omogočajo iskanje po internetu, digitalni check-in, digitalni dostop do hotelskega 
upravitelja,  glasovne asistence in pametnih sob.  

▪ Obogatena resničnost (AR)/Virtualna resničnost (VR) lahko v turizmu nadomestita 
papirnato tržno in oglaševalno gradivo, omogočita igranje iger in na sploh obogatita 
izkušnjo stranke na turistični destinaciji. 

▪ Blockchain je tehnologija, ki javno shranjuje vse transakcije, ki jih ustvari določeno 
omrežje.  
 

2.2. Pametni turizem  
Pametni turizem predstavlja zbliževanje IKT in turizma ter pomeni preoblikovanje turizma s 
pomočjo tehnologije. Predstavlja izzive in zahteve s katerimi se sooča ta hitro spreminjajoči 
se sektor, vključno z razvojem digitalnih orodij, izdelkov in storitev, zagotovitvijo enakih 
možnosti in dostopom za vse obiskovalce, trajnostnim razvojem lokalnega območja ter 
podporo ustvarjalnim industrijam, lokalnim talentom in dediščini. Pobuda ‘Evropska 
prestolnica pametnega turizma’, ki priznava dosežke pametnih turističnih destinacij v 
Evropi, spodbuja razvoj več aplikacij in praks, ki prispevajo k preoblikovanju mest, da 
postanejo bolj dostopna, trajnostna, digitalizirana in ustvarjalna.  
 
Tukaj je nekaj primerov najboljših praks v kategoriji dostopnosti kot primer vključevanja 4.0 
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v dostopni turizem:  
 

▪ Fizična dostopnost kot nova normalnost; Málaga To pomeni izgradnjo cest, z enotno 
površino, enako visokimi in dostopnimi pločniki, širšimi območji za pešce, in 
uporabo barv na tleh, da se določena območja še lažje razlikujejo. 

▪ Aplikacija dostopnosti za GotEvents; Gothenburg: Uporaba aplikacije omogoča, da 
osebam z okvaro vida ali sluha ni potrebno sedeti na točno določenih mestih, 
ampak si lahko izberejo sedež po lastni želji, znakovno tolmačenje zvoka v areni in 
vizualno tolmačenje v živo. 

 
Tema 3: Orodja in viri za ustvarjanje dostopnih spletnih turističnih vsebin 
 
Če ne damo prednosti dostopnosti vsebin in virov, ki se uporabljajo v dostopnem turizmu s 
pomočjo IKT, to pomeni, da tvegamo povečanje obstoječih neenakosti in digitalnega 
razkoraka za invalidne osebe. V tem smislu je ozaveščenost o podpornih tehnologijah in 
standardih digitalne dostopnosti ter njihovih prednostih in slabostih, odgovornost ljudi, ki 
ustvarjajo digitalne vsebine.  
Naslednja orodja in viri, ki so na voljo za pripravo dostopne vsebine za spletno dostopen 
turizem, so priporočljivi za uporabo pri vseh oblikah elektronske komunikacije:  
 

▪ Font pisave: Za enako berljivost za posameznike z različnimi potrebami, je ključnega 
pomena, da se ponudi izbira fonta pisave in velikosti pisave. Za preverjanje 
berljivosti lahko obiščete WebAIM.  

▪ Strukturiranje dostopne vsebine in ustvarjanje dostopne vsebine: Poglejte Pobudo 
za spletno dostopnost in priročnike o spletni dostopnosti. 

▪ Barva: kontrast in grafika: Pri ustvarjanju spletnih strani si lahko pomagate z 
analizatorjem barvnega kontrasta in barvnim orakljem ki vam pomagata pri 
določanju čitljivosti besedila in grafike ter nudita dodatne nasvete za oblikovanje. 

▪ Alternativno besedilo: Če želite dostopne turistične vsebine objaviti na družbenih 
medijih, lahko kot pomoč pri tem uporabite smernice za zagotavljanje dostopnosti 
slik na Twitterju. 

▪ Ustvarjanje dostopnih videoposnetkov: Pri tem lahko uporabite te vire o dodajanju 
napisov za videoposnetke na Facebooku in videoposnetke na YouTubu. 

▪ Ustvarjanje dostopne vsebine: Na Microsoftovi spletni strani za dostopnost so na 
voljo pomoč in nasveti za ustvarjanje dostopnih dokumentov, z uporabo funkcij za 
dostopnost.  

 

 Metodologija 

Študije kažejo, da lahko obogatene učilnice ali sejne sobe, omogočajo več socialne 
interakcije med učitelji/izvajalci in učenci/udeleženci in tako pripomorejo, da učenje 
postane bolj naraven proces. Namesto prikazovanja učnega gradiva in idej prek pasivne 
komunikacije z učenci/udeleženci, je mogoče poučevanje nadgraditi z bolj živahnim in 
interaktivnim okoljem ter tako povečati zadovoljstvo z učnim okoljem in tudi s temo 
poučevanja. Glede na teme, ki bodo obravnavane v tem modulu je mogoča uporaba 
naslednjih metod:  

● Aktivnosti v majhnih skupinah: Ta metoda se lahko uporabi pri poučevanju o 
oblikovanju storitev in izdelkov tako, da se učencem/udeležencem podajo nekatere 
situacije in naloge. Ta metoda bo pripomogla k bolj praktičnemu načinu poučevanja. 

● Medvrstniško sodelovanje: Spodbujanje medsebojnega sodelovanja med 
učenci/udeleženci lahko pripomore pri pridobivanju spretnosti (npr. sodelovanje, 
kritično razmišljanje, reševanje problemov, inovativnost itd.), ki so potrebne v 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf#page=10
https://webaim.org/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://colororacle.org/
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions?lang=en
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions?lang=en
https://wersm.com/how-to-automatically-generate-captions-on-your-facebook-videos/
https://ncdae.org/resources/cheatsheets/youtube.php
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/
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turistični industriji. 
● Študije primerov: Prikaz uporabnih praks na resničnih primerih oblikovanja 

turističnih storitev omogoča vnašanje avtentičnosti v učno okolje, ki podpira 
smiselno učenje. Zato je pomembno, da so učenci/udeleženci izpostavljeni 
primerom iz resničnega življenja, saj tako lahko povežejo naučeno z uporabo v 
resničnem svetu. Pri tej metodi se lahko uporabijo realni primeri oblikovanja 
storitev in vsebine s področja turizma, po možnosti dostopnega turizma. 

Ocenjevanje 

Ker si prizadevamo podpirati pridobivanje spretnosti na tem področju, lahko usposabljanje 
poteka nelinearno, kar udeležencem omogoča prilagodljivost in oblikovanje učenja po 
njihovih željah. Zato lahko namesto sumativnega ocenjevanja uporabimo formativno 
ocenjevanje: 

 

● Samorefleksija: Udeležence lahko prosimo, da razmislijo o tem, kaj so se naučili in 
kaj so doživeli med praktičnimi aktivnostmi, z nekaj vodenimi vprašanji, katerih 
primeri so: 
- Koliko ste že prej vedeli o tej temi? 
- Kakšne postopke ste uporabili pri ustvarjanju tega dela? 
- Kaj menite o tem delu? Kateri deli so vam všeč in kateri ne? Zakaj? 
- Kaj bi pri tem delu radi izboljšali? 
- Kaj bi spremenili, če bi lahko to delo ponovili?  

Ta vprašanja nam bodo omogočila, da kot izvajalec dobimo vpogled v razmišljanje 
udeležencev o delu, ki so ga tekom lekcij opravili in napravili. Udeleženci pa bodo tako lahko 
razmišljali, analizirali in izboljševali svoj učni proces, s pomočjo del, ki jih bodo opravili in 
izdelali tekom tega procesa.  

 

● Projektne naloge: Prek dodelitev projektnih nalog se udeležencem pomaga, da 
postanejo samostojni pri svojem delu, kar je lahko kasnejša osnova za njihovo delo z 
drugimi, zlasti z vrstniki in strokovnimi kolegi. 

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

▪ Uporabite čim več avtentičnih primerov.  
▪ Opravite obsežno raziskavo o tem, katere storitve so na voljo kot modeli za prikaz v 

turistični industriji.  
▪ Oglejte si različne primere zemljevidov poti strank, ki se uporabljajo pri oblikovanju 

storitev.  
▪ Seznanite se z dostopno vsebino  
▪ Ker turistično industrijo vodi več kot ena oseba, in sicer temelji na timskem delu, morate 

tudi vi kot izvajalec usposabljanja o tem, poskrbeti, da bo med aktivnostmi čim bolj 
omogočena in olajšana interakcija udeleženec/udeleženec 

Reference 

Kaj je oblikovanje storitev? 

Vloga oblikovanja storitev v turizmu 

Uporaba oblikovalskega razmišljanja za izboljšanje izkušnje strank 

Orodja za oblikovanje storitev 

Digitalna transformacija v potovalni industriji 

Načrt za digitalizacijo v turistični industriji (TR) 

https://www.ireland-guide.com/article/what-is-service-design-and-why-is-it-important-for-tourism.12053.html
http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/21934/The-Role-of-Service-Design-in-Tourism
https://www.servicedesigntoolkit.org/
https://codete.com/blog/digital-transformation-in-travel-industry/
https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf
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Priprava turističnih podjetij na digitalno prihodnost 

Priročnik za ustvarjanje dostopne digitalne vsebine 

Orodja za digitalno dostopnost 

Evropska prestolnica pametnega turizma  

 

MODUL 7 - AKTIVNOST 1 

Kratko in jedrnato o oblikovanju storitev 

Cilji aktivnosti 

Cilj te aktivnosti je, da udeleženci pridobijo izkušnje pri oblikovanju storitev in izdelkov, s 
pomočjo uporabe miselnosti o oblikovanju storitev in njenih načel. To jim bo pomagalo pri 
oblikovanju lastnega edinstvenega oblikovanja v prihodnje. 

Opis aktivnosti 

Pri tej aktivnosti bodo udeleženci oblikovali zemljevid poti strank kot del postopka 
oblikovanja storitev in izdelkov.  

Zemljevid poti stranke je vizualni prikaz izkušnje stranke, z vašo blagovno znamko. Ti vizualni 
prikazi pripovedujejo zgodbo o tem, kako se stranka premika skozi vsako fazo interakcije in 
kako doživlja vsako to fazo. Zemljevid potovanja strank vključuje osebo (vašo stranko), faze 
potovanja (navdih, nakupovanje, rezervacija, pred potovanjem, med potovanjem in po 
potovanju itd.), potrebe in aktivnosti stranke v posameznih fazah, pričakovanja od 
turističnih storitev v vsaki fazi, čustvena stanja osebe (frustracija in/ali zmeda) v stičnih 
točkah, skozi katere gredo stranke, da bi doživele storitev ter priložnosti in področja 
izboljšav pri storitvah turističnega ponudnika.  
 
Trajanje: 2-3 ure  
Velikost skupine: Skupine po tri  
 
Najprej pojasnite, kaj so zemljevidi poti strank in zakaj se uporabljajo pri oblikovanju 
storitev. Nato podajte naslednja navodila z namenom, da bi udeležencem pomagali začeti 
oblikovati lastne zemljevide poti strank, s pomočjo uporabe prazne predloge, ki jo najdete 
kot Prilogo 1 k Modulu 7, lahko pa uporabite tudi kakšno drugo predlogo, ki jo najdete na 
spletu.  
 
Navodila 

1. Izberite delovno področje in lokacijo, na kateri se želite osredotočiti pri oblikovanju 
turistične dejavnosti. 

2. Ustvarite persono (svojo predstavo idealne stranke, ki ji bo vaša storitev 
namenjena). Zamislite si in navedite njene demografske podatke (starost, družinski 
status, spol, kraj bivanja, izobrazba itd.), delovno mesto, pričakovanja v zvezi s 
potovanem ter možne frustracije, ki jo lahko v neki fazi ustavijo pri nakupu oz. 
doživetju turistične izkušnje. Pri tem delu so vam lahko v pomoč ocene strank na 
portalu "Trip Advisor", ki ga lahko preletite v vašem jeziku in nato ustvarite persono 
na podlagi pridobljenih podatkov, v realnem času.   

3. Določite faze potovanja za svojo stranko, npr.kot navdih, nakupovanje, rezervacija, 
pred potovanjem, med potovanjem in po potovanju. 

4.  Podrobno opišite vse potrebe in aktivnosti stranke v ustrezni fazi potovanja.  
5. Pod vsako aktivnost dodajte občutke in pričakovanja strank (čustveno stanje) tako 

da zapišete nekaj primerov pomislekov, vprašanj ali problematičnih situacij, s 
katerimi se lahko sooča stranka v posamezni fazi potovanja, npr. preveč možnosti 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html?itemId=/content/component/f528d444-en
http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL_LibroDigital_ingles_en_2015.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf
https://smarttourismcapital.eu/
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izbire, katera je najboljša ponudba? Ali dobim nazaj svoj denar, če odpovem 
potovanje?  

6. V zadnjem koraku napišite nekaj izboljšav ali taktik, ki naj bi jih v prihodnje 
zagotovila vasa organizacija ali blagovna znamka, za povečanje zadovoljstva stranke, 
npr. bolj informativna izbira, prilagojene ponudbe itd.  
 

Po tem, ko vse skupine dokončajo svoje zemljevide poti strank, jih spodbudite k predstavitvi 
končnega dela in jih prosite, da razmislijo o svojih občutkih med procesom izdelovanja 
zemljevida, kakor tudi o tem, kako se počutijo ob končnem izdelku.  

 

Spodaj je vizualni prikaz dokončanega zemljevida poti stranke:  

 

 
 

Materiali 

Spletni brskalnik, predloga za izdelavo zemljevida poti stranke (glejte Prilogo 1)  

 

Če želite izvedeti več 

Zemljevid poti strank (TR) 

Zemljevid poti strank 2 (TR) 

Videoposnetek o zemljevidu poti strank (TR) 

Mapiranje poti strank v turizmu (EN) 

 

MODUL 7 - AKTIVNOST 2 

Prispevajmo k dostopnemu turizmu 

Cilji aktivnosti 

https://ethnogram.com/ekitap/Ethogram_MusteriYolculuguHaritasi.pdf
https://ajansara.com/musteri-yolculuk-haritasi/
https://www.youtube.com/watch?v=JZZSeeW17I4
https://tourismeschool.com/blog/customer-journey-mapping-tourism-brands/
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Namen te aktivnosti je seznaniti udeležence z aplikacijo za dostopnost, imenovano 
"wheelmap", z uporabo katere lahko tudi sami prispevajo in obogatijo informacije o različnih 
turističnih lokacijah. 

Opis aktivnosti 

Trajanje: To aktivnost lahko izvedemo kot projektno nalogo, saj se tukaj od udeležencev 
pričakuje, da gredo ven in raziskujejo svojo sosesko in druge kraje v svojih mestih. Zato 
lahko traja nekaj dni.  
Velikost skupine: Pari 
 
Pri tej aktivnosti se bodo učenci seznanili s platformo Wheelmap.org in se naučili uporabljati 
spletno mesto/aplikacijo za dodajanje in ocenjevanje krajev, da bi zagotovili zanesljive 
informacije za turiste ter tako spodbujali pametni turizem in dostopnost mest.  
 
Wheelmap.org je svetovni spletni zemljevid za iskanje in označevanje mest, dostopnih za 
invalidske vozičke, ki ga je razvila nemška neprofitna organizacija Sozialhelden e.V. Ta spletni 
zemljevid je bil ustvarjen za pomoč ljudem, ki uporabljajo invalidske vozičke ali hodulje, da 
lahko z njegovo pomočjo lažje načrtujejo svoje dnevne aktivnosti. Trenutno je na dotičnem 
zemljevidu mogoče najti skoraj 600 000 javnih mest po vsem svetu. Vsak dan je dodanih 
približno 300 novih mest. Zemljevid Wheelmap je na voljo na spletni strani in kot aplikacija 
za sisteme iOS, Android in Windows Phone. 
Dobra novica je, da lahko vsakdo na tem zemljevidu poišče in označi javne kraje (avtobusne 
postaje, restavracije, kinodvorane, muzeje, banke, vladne urade itd.) ter jih oceni po 
preprostem sistemu zaporedja barv na semaforju.   
 

 

 Zelena 
Dostopno za 
invalidske vozičke 

 

 

 

 Oranžna 
Dostopno za invalidske 
vozičke v omejenem obsegu. 

 

 

  
Rdeča 
Ni dostopno za invalidske 
vozičke 

 

Mesta, ki so bila ocenjena glede na svojo dostopnost za invalidske vozičke, s strani 
uporabnikov, so na zemljevidu označena s sivo barvo.  
 
Navodila: 
 

1. Pojdite na spletno mesto Wheelmap.org in/ali prenesite mobilno aplikacijo v svoj 
pametni telefon. 

2.  Nato na zemljevidu poiščite svoje mesto in si oglejte označena mesta. 

https://news.wheelmap.org/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://news.wheelmap.org/en/
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3. Ko ste našli svoje mesto, zemljevid povečajte, da si boste lahko ogledali še več 
okoliških krajev. Imeli boste takšen pogled: 

 
4. Povečajte katerokoli območje želite in določite stopnjo dostopnosti krajev za 

invalidske vozičke, glede na zgornjo barvno lestvico. 
5. Zdaj pa je nastopil čas, da se odpravite ven in raziščete mesto v katerem se nahajate 

ter ocenite dostopnost krajev za invalidske vozičke, glede na zgornjo barvno 
lestvico. 
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Po ogledu mesta v katerem se nahajate in posredovanja oce krajev glede na njihovo 
dostopnost za invalidske vozičke, lahko na zemljevid dodate še nekaj slik, ki bodo v pomoč 
turistom, ki uporabljajo invalidski voziček.  

6. Ocenite dostopnost restavracije in kavarne, nakupovalnega središča, hotela, banke, 
javne ustanove ali šole na zemljevidu.  

7. Med raziskovanjem mesta, v katerem se nahajate, si delajte sprotne zapiske o 
njegovi dostopnosti. 

Materiali 

Računalnik in/ali pametni telefon s fotoaparatom, zvezek ali beležka 

Če želite izvedeti več 

Zemljevid Wheelmap za Android 
Informacije o zemljevidu Wheelmap 
Videoposnetek o Wheelmapu 
Zemljevid Wheelmap za IOS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=tr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476
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MODUL 7 PRILOGA 1 
OSEBA/PERSONA 
Ozadje: 
Potrebe in pričakovanja: 
 
FAZE  
POTOVANJA 

Aktivnosti stranke      

Pričakovanja stranke      

Čustveno stanje stranke 
 

     

Ideje in priložnosti za 
ponudnike turističnih 
storitev 
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MODUL 8 – Digitalna dostopnost in digitalno državljanstvo 

 

Cilji modula 

Cilj tega modula je dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomembnosti spletne dostopnosti in 
zavijanja spretnosti digitalnega državljanjstva pri oblikovanju dostopne turistične ponudbe. 

Predlagana vsebina 

Tema 1 – Osnove digitalne dostopnosti 

Dostopnost se nanaša na oblikovanje naprav, izdelkov in okolij, tako da jih lahko uspešno 
uporabljajo posamezniki z invalidnostjo ali osebe s senzoričnimi okvarami. 

Čeprav se koncept digitalne dostopnosti nanaša predvsem na digitalne medije, se ne razlikuje 
veliko od splošne ideje o dostopnosti.  

Zahteve za dostopnost v digitalnih medijih pa so seveda zelo različne. 

 

Tukaj je nekaj najpogostejših primerov funkcij, ki omogočajo širšo digitalno 
dostopnost: 

● Bralniki zaslona, ki analizirajo spletno mesto za uporabnike z okvarami vida. 
● Videoposnetki na spletnih straneh, ki so opremljeni z vstavljenimi napisi ali podnapisi, 

za osebe z okvaro sluha. 
● Slike, ki vključujejo "alternativno besedilo" za osebe z okvarami vida. 
● Spletne strani, ki omogočajo navigacijo s tipkovnico za uporabnike, ki morda ne znajo 

uporabljati miške (npr. navigacija s tipko "Tab" na tipkovnici). 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility  

 

 
 

Tehnike dostopnosti 

Spletna dostopnost je odvisna od sodelovanja več komponent, vključno s spletnimi 
tehnologijami, spletnimi brskalniki in drugimi "uporabniškimi agenti", orodji za pisanje in 
spletnimi mesti. 

Te komponente vključujejo: 

● Vsebino - informacije na spletni strani ali v spletni aplikaciji, vključno z: a) naravnimi 
informacijami, kot so besedilo, slike in zvoki, ter b) kodo ali označevanjem, ki določa 
strukturo, predstavitev itd. 

● Spletne brskalnike, medijske predvajalnike in druge "uporabniške agente". 

● v nekaterih primerih podporno tehnologijo - bralniki zaslona, alternativne tipkovnice, 
stikala, programska oprema za skeniranje itd. 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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● Znanje, izkušnje in v nekaterih primerih prilagoditvene strategije uporabnikov, ki 
uporabljajo splet 

● Razvijalce - oblikovalci, programerji, avtorji itd., vključno z razvijalci z določeno 
oviranostjo  in uporabniki, ki prispevajo vsebino. 

● Avtorska orodja - programska oprema za ustvarjanje spletnih mest 

● Orodja za ocenjevanje - orodja za ocenjevanje spletne dostopnosti, validatorji HTML, 
validatorji CSS itd. 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/  

 

Tema 2: Direktiva o spletni dostopnosti in smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 

Direktiva o dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/web-accessibility 

Direktivo o dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij, znano tudi kot Direktiva (EU) 
2016/2102, je EU sprejela leta 2016. Velja le za organe javnega sektorja, vendar so morale 
države članice EU to zakonodajo prenesti v nacionalno zakonodajo do leta 2018. Cilj tega je bil 
zagotoviti, da bodo vse organizacije javnega sektorja dostopne 80 milijonom invalidnih oseb v 
EU. 

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/  

 

Smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) so bile razvite v procesu konzorcija W3C 
(World Wide Web Consortium) v sodelovanju s posamezniki in organizacijami z vsega sveta,  z 
namenom, da bi zagotovili enoten skupni standard za dostopnost spletnih vsebin, ki bi ustrezal 
potrebam posameznikov, organizacij in vlad na mednarodni ravni. 

V dokumentih WCAG je pojasnjeno, kako izboljšati dostopnost spletnih vsebin za invalidne 
osebe. Spletna "vsebina" se na splošno nanaša na informacije na spletni strani ali v spletni 
aplikaciji, vključno z: 

● naravnimi informacijami,  kot so besedilo, slike in zvoki. 

● kodo ali označevanjem, ki opredeljuje strukturo, predstavitev itd. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/  

 

Tema 3: Devet P-jev digitalnega državljanstva 

GESLA 

● Kako ustvariti varno geslo? 

2. ZASEBNI PODATKI 

● Kako zaščititi podatke, s katerimi je mogoče identificirati osebo, kot so naslov, e-pošta 
in telefonska številka? 

3. OSEBNI PODATKI 

● S kom jih boste delili? (npr. na Facebooku) 

4. FOTOGRAFIJE 

● Kako izklopiti funkcijo geografskega označevanja? 

● Kako deluje programska oprema za prepoznavanje obrazov? 

5. LASTNIŠTVO 

● Kako spoštovati lastninske pravice tistih, ki ustvarjajo intelektualno lastnino? 

● Kako ustvariti licenco za lastno delo? 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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6. DOVOLJENJE 

● Kako pridobiti dovoljenje za uporabljeno delo in kako ga navesti? 

7. ZAŠČITA 

● Kaj so virusi, zlonamerna programska oprema, ribarjenje, izsiljevalska programska 
oprema in kraja identitete ter kako te stvari delujejo? 

8. STROKOVNOST 

● Kaj so netiketa, spletna slovnica in kulturni tabuji? 

9. OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA 

● Kakšni želite biti in kako vas dojemajo na spletu? 

 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/  

 

Tema 4 - 10 osnovnih pravil netikete (internetnega bontona) in GDPR 

Netiketa, okrajšava za omrežni bonton, se nanaša na smernice za vljudno komunikacijo v 
spletnem okolju. Podobno kot pri tradicionalnem bontonu, ki določa pravila obnašanja v 
družabnih situacijah, je namen netikete pomagati ustvariti in ohranjati prijetno, udobno in 
učinkovito okolje za spletno komunikacijo ter preprečiti obremenjevanje sistema in ustvarjanje 
konfliktov med uporabniki. Netiketa vključuje 10 osnovnih pravil, ki zagotavljajo smernice za 
ustrezno družbeno interakcijo in tehnično delovanje na spletu. 

 

Pravilo 1: Ne pozabite na človeka 
Pravilo 2: Na spletu upoštevajte enake standarde vedenja, kot jih uporabljate v resničnem 

življenju. 
Pravilo 3: Vedite, kje v kibernetskem prostoru se nahajate 
Pravilo 4: Spoštujte čas in pasovno širino drugih ljudi 
Pravilo 5: Poskrbite, da boste na spletu videti dobro 
Pravilo 6: Delite strokovno znanje 
Pravilo 7: Pomagajte nadzorovati ‘ognjene’ spletne vojne 
Pravilo 8: Spoštujte zasebnosti drugih ljudi 
Pravilo 9: Ne zlorabljajte svoje moči 
Pravilo 10: Bodite prizanesljivi do napak drugih ljudi 
 

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je pravni okvir, ki določa smernice za zbiranje in 
obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki živijo v Evropski uniji (EU). Čeprav jo je pripravila 
in sprejela Evropska unija (EU), uredba nalaga obveznosti organizacijam kjer koli na svetu, če 
so te usmerjene na osebe v EU ali zbirajo podatke o njih. Uredba je začela veljati 25. maja 
2018. 

Tukaj lahko najdete uradne informacije o Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR): 
https://gdpr.eu/  

 

Metodologija 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
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Predlagana vsebina ni popoln skupek ustreznega gradiva za izvajanje usposabljanj znotaj tega 
modula. Izvajalci usposabljanj bodo zato morali pri izvajanju usposabljanj znotraj tega učnega 
sklopa gradivo izpopolniti z dodatnimi informacijami in gradivo prilagoditi svojemu občinstvu.  

Pri oblikovanju materialov za usposabljanja, mora trainer vsebino čim bolj povezati s ključnim 
področjem usposabljanj - dostopnim turizmm, vključiti pa mora tudi nazorne primere lokacij in 
materialov, ki jih lahko udeleženci povežejo s svojim resničnim življenjem. Na tak način jim bo 
podana teorija bolj razumljiva. 

Posamezno lekcijo je priporočljivo začeti z ice breaker-jem, da se vzpostavi dobro počutje med 
udeleženci, da se bolje spoznajo in zvedo kaj več drug o drugem.  

Za zaključek je predlagano ocenjevanje ter praktične aktivnosti, s katerimi se oceni in utrdi 
pridobljeno znanje. 

 

Ocenjevanje 

Za ocenitev znanja, ki so ga udeleženci pridobili tekom tega modula, lahko izvajalec 
usposabljanja oceni, kako posamezen udeleženec usposabljanja dojema "dostopno spletno 
mesto" oz. "nedostopno spletno mesto", tako da udeleženca prosi naj mu pokaže ali pa opiše 
en primer dostopnega spletnega mesta in en primer nedostopnega (ali manj dostopnega) 
spletnega mesta ter ob tem navede in argumentira razloge za svoji izbiri.  

Nasveti za učitelje, vodje usposabljanj in vzgojitelje 

▪ Kot pomoč pri razvoju vsebine usposabljanja, lahko izvajalec/trainer uporabi 
videoposnetek, ki ga najde na povezavi  https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-
benefits/  

▪ "Številne organizacije se zavedajo, da dostopnost prinaša številne koristi - zmanjšuje 
pravna tveganja, krepi prisotnost blagovne znamke, izboljšuje izkušnje strank in 
produktivnost sodelavcev." - Paul Smyth, vodja digitalne dostopnosti, Barclays 

▪ Poleg Direktive o spletni dostopnosti in WCAG obstajajo tudi Smernice za dostopnost 
orodij za pisanje (ATAG) in Smernice za dostopnost uporabniških agentov (UAAG). 

▪ Digitalni državljan je oseba, ki poseduje znanje in spretnosti za učinkovito uporabo 
digitalnih tehnologij za komuniciranje z drugimi, sodelovanje v družbi ter ustvarjanje in 
uživanje digitalnih vsebin. 

▪ Digitalno državljanstvo pomeni samozavestno in pozitivno sodelovanje z digitalnimi 
tehnologijami. 

▪ Netiketa in GDPR sta v nekaterih primerih tesno povezani. Primer je neželena pošta 
(spam): pošiljanje sporočil veliki skupini prejemnikov, brez njihovega soglasja ali pošiljanje 
več sporočil enemu prejemniku, se uvršča med neželeno pošto. To lahko škodi 
profesionalni podobi in zaupanju v podjetja, v skladu z novo Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR) pa se lahko za nastalo škodo zahteva globe. 

Reference 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility  

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/  

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/  

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/  

https://gdpr.eu/ 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship  

https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques (kot dodatno branje) 

https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques
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https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility (kot dodatno branje) 

 
 
 

MODUL 8 - AKTIVNOST 1 

Poglobimo se v dostopna spletna mesta 

Cilji aktivnosti 

Pokazi udeležencem primer navigiranja po dostopnem spletnem mestu.  

Opis aktivnosti 

● Uporabniki tipkovnice: pogosta uporaba gumba TAB 

Primer dostopnega spletnega mesta (osredotočite se na uporabo gumba TAB): 

Trainer naj odpre spletno stran https://www.canada.ca/en in začne aktivnost s tapkanjem 
gumba TAB ter tako simulira uporabnika tipkovnice. 

Trainer bo opazil, da se bo na zgornjem delu strani pojavila oznaka "Preskoči na glavno 
vsebino" in s štirikratnim pritiskom na gumb TAB bo lahko začel prebirati besedilo. V zgornjem 
desnem kotu spletne strani se bo pojavil okvir okoli prve besede: "Franҫais".  

Z nadaljnjim tapkanjem gumba TAB bo trainer videl, da se okvir premika na druge gumbe na 
strani, in sicer od zgoraj navzdol in od leve proti desni. Za izbiro želenega gumba mora trainer 
pritisniti tipko Enter, ko se okvir pojavi okoli njega. 

Za premikanje po straneh, ki se odprejo prek gumbov, mora trainer ponoviti enak postopek, 
kot je opisan zgoraj. 

 

Končne značilnosti spletnega mesta: 

- Osredotočenost na tipkovnico; 

- Gumb za preskok navigacijske vsebine (ta gumb se pojavi šele, ko uporabnik 
uporabi gumb TAB, zato ne moti vizualne zasnove strani za uporabnike 
računalniške miške); 

- Vrstni red premikanja gumba TAB je kodiran tako, da odraža postavitev strani, 
torej od zgoraj navzdol in od leve proti desni; to pomaga uporabnikom tipkovnice, 
ki imajo težave z vidom, pri navigiranju po spletni strani 

 

Primer manj dostopnega spletnega mesta (poudarek na uporabi gumba TAB): 

Trainer naj odpre spletno stran http://www.littlemissturtle.com/ in začne aktivnost s 
tapkanjem gumba TAB ter tako simulira uporabnika tipkovnice. 

Trainer bo opazil, da se na zaslonu, kljub tapkanju gumba Tab ne pojavi oznaka "Preskoči na 
glavno vsebino", vendar pa se je na spodnji levi strani strani, na sivem ozadju pojavila koda 
URL. Koda URL prikazuje, po katerih gumbih strani se premika z uporabo gumba TAB, in čeprav 
je vrstni red premikanja od zgoraj navzdol in od leve proti desni, mu je težko slediti. 

Za izbiro želenega gumba mora trainer pritisniti tipko Enter, ko se na zaslonu prikaže koda URL 
želenega gumba. 

Za premikanje po straneh, ki se odprejo prek gumbov, mora trainer ponoviti enak postopek, 
kot je opisan zgoraj. 

 

Končne značilnosti spletnega mesta: 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
http://www.littlemissturtle.com/
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- Ni fokusa na tipkovnico; 

- Ni oznake ‘Preskoči na glavno vsebino’;  

- Vrstni red premikanja gumba TAB ni razumljiv (ni jasnega in vizualnega prikaza izbire 
vsebine; med premikanjem po strani je na spodnji levi strani zaslona le referenčna 
koda URL, ki prikazuje, katero vsebino uporabnik izbira). 

-  
● Osebe z okvaro vida: Težave pri branju 

Primer dostopnega spletnega mesta (osredotočite se na kontrastno razmerje na naslovni 
strani): 

Trainer naj odpre spletno stran https://www.canada.ca/en in si ogleda njeno naslovno stran.  
Pod napisom “Canada.ca - The official website of the Government of Canada” bo lahko videl 
podobo dreves, na modrem ozadju.  
 

Končne značilnosti naslovne strani tega spletnega mesta: 

- Ustrezen kontrast (besede na naslovni sliki imajo temno ozadje, zaradi česar 
izstopajo); 

- Ustrezna dimenzija znakov (vsaka beseda, napisana na naslovnici, ima ustrezno 
dimenzijo, da jo lahko prebere vsakdo). 

 
Primer manj dostopnega spletnega mesta (osredotočite se na kontrastno razmerje na 
naslovni strani): 

Trainer naj odpre spletno stran http://www.littlemissturtle.com/ in si ogleda njeno naslovno 
stran.  

Pod napisom “Travel tips for wheelchair users” bo lahko videl podobo jelena, z nekaj drevesi in 
vodo. Poleg tega bo v zgornjem levem kotu strani opazil še nekaj drugih besed, napisanih s  
črkami bele barve, ki pa jih bo težko razločiti od podob pod njimi.   

 

Končne značilnosti naslovne strani tega spletnega mesta: 

- Neustrezen kontrast (beside na naslovni sliki nimajo ozadja, zato jih je znotraj slike 
težje razločiti; 

- Neustrezna dimenzija znakov (besede na zgornji levi strani naslovne strani so 
neustreznih dimenzij, zato jih ne more prebrati vsak, ki bi si to želel).  

 
Vodja usposabljanja/trainer naj poišče nazorne primere za vsako izmed štirih kategorij, 
opisanih zgoraj.  
 

Materiali 

https://www.canada.ca/en 
http://www.littlemissturtle.com/ 

 

Če želite izvedeti več 

Za nadaljnje strokovno usposabljanje in pomoč lahko obiščete: https://webaim.org/ 

Za dodatne informacije o funkcijah dostopnosti na tipkovnici lahko obiščete: 
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/ 

Za več informacij o dostopnem oblikovanju spletnih strani lahko obiščete: 
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-

https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://webaim.org/
https://webaim.org/
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
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ratio 

Za dodatne informacije o tej temi lahko obiščete:  
https://www.youtube.com/watch?v=O10GLNhf6_k 

 

MODUL 8 - AKTIVNOST 2 

Spoznajmo se z bralniki zaslona 

Cilji aktivnosti 

Pokazati udeležencem kako ustvariti dostopne spletne strani, zlasti za osebe, ki morajo 
uporabljati bralnike zaslona. 

Opis aktivnosti 

Trainer naj si prebere gradivo na spletni strani https://webaim.org/techniques/screenreader/ 
ki mu bo ponudilo koristne informacije o delovanju bralnikov zaslona ter mu omogočilo boljše 
razumevanje funkcij naprav, ki jih lahko potrebujejo osebe z okvaro vida. 

Trainer naj si ogleda videoposnetek na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU da bo pridobil boljše splošno razumevanje  
izzivov, ki se lahko pojavijo pri ustvarjanju vsebin za uporabnike bralnikov zaslona. 

Trainer naj obišče spletno stran https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing in tam 
prebere besedilo, ki se bo najprej pojavilo ob odprtju strani, razišče naj pa tudi vsebine pod 
oznako “Nasveti” oz. “Tips”, ki jo najde na levi strani iste spletne strani. Nasveti mu bodo 
ponudili koristne in praktične informacije o ustvarjanju dostopnih vsebin.   

Na povezavi https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 
najdete koristen priročnik o izdelavi dostopne spletne strani, z uporabo HTML kode.  

Trainer naj prebere gradivo na povezavi  
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ ki mu bo 
ponudilo nekaj uporabnih nasvetov o tem, kako ustvariti dostopne vsebine na socialnih 
omrežjih in blogih, za uporabnike bralnikov zaslona.  

Trainer si lahko prenese enega izmed bralnikov zaslona, ki ga najde na 
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/ in ga uporabi, 
da preveri dostopnost dokumenta, spletne strani itd. 

Materiali 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing  

https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ 

Če želite izvedeti več 

Trainer se lahko predhodno udeleži brezplačnega spletnega usgposabljanja, ki ga promovira 
W3C, na: https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/, na isti spletni strani 
pa lahko razišče še meni na levi strani strani, ki ponuja še več informacij o ustvarjanju 
dostopne vsebine za uporabnike z raznovrstnimi vrstami invalidnosti.  

 
 

 

https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/

