
Digitalno učenje kot priložnost! 
Digitalne naprave v razredu pomenijo neskončne  
možnosti za ustvarjalnost, omrežno razmišljanje in  
raznovrstno učenje. Pobuda za digitalno učenje odpira 
možnost pouka, ki združuje preizkušene metode  
poučevanja z novimi tehnologijami, učencem pa  
omogoča odkrivanje novih svetov.  
 
 
Digitalno učenje z OeAD  
Imate vprašanja? OeAD ponuja spletne  
seminarje za zakonite skrbnike! 
 
 
 
 
 
 
Kdo je OeAD? 
OeAD je avstrijska agencija za izobraževanje in interna-
cionalizacijo. Že 60 let svetuje, promovira in povezuje 
ljudi ter ustanove s področij izobraževanja, znanosti,  
raziskovanja in kulture s programi, ki so usmerjeni v  
prihodnost. Zvezno ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in raziskave je agenciji OeAD naročilo operativno 
vodenje pobude za naprave »Digitalno učenje«. 
oead.at 

Stroški naprave 
Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave 
prevzame večji del stroškov pridobitve. V skladu z Zveznim 
zakonom o financiranju digitalizacije šolskega pouka 
(SchDigiG) mora zakoniti zastopnik poravnati enkratni  
lastni prispevek v višini 25 odstotkov cene naprave.  
To ustreza znesku približno 100 EUR in se glede na vrsto  
naprave morda nekoliko razlikuje.  
  
 
 
 
 
 
Oprostitev osebnega prispevka 
Manj premožnim družinam je na voljo možnost  
oprostitve plačila lastnega prispevka prek spletnega  
obrazca. 
 
 
 
 
 
 
Garancija in zavarovanje  
Naprave so kupljene s štiriletno garancijo.  
Priporočljiva je sklenitev zavarovanja za določene  
vrste škode in izgubo.  
 
 
 
 
 

oead digiTales Lernen

Stroški glede na vrsto naprave  
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Informacije o garanciji in  
zavarovanju   
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Pobuda za naprave   
 
Pobuda za naprave „Digitalno učenje“  je del načrta  
vzpostavitve digitalne šole Zveznega ministrstva  
za izobraževanje, znanost in raziskave v 8 korakih.  
V šolskem letu 2022/23 bodo 5. razredi v okviru te  
pobude opremljeni z digitalnimi napravami  
(prenosniki ali tablicami). 
 
Namen te pobude je ustvariti pedagoške in tehnične  
pogoje za IT-podprto poučevanje in omogočiti šolarkam 
ter šolarjem dostop do digitalnega izobraževanja pod 
enakimi pogoji. 
 
 
Naprave kot oprema za učenje in delo 
Šole se s prijavo za sodelovanje v pobudi zavezujejo,  
da bodo naprave pri pouku uporabljale na pedagoški 
način in da bodo za to ustvarile potrebne okvirne pogoje.  
 
Pribl. 1500 šol že sodeluje v tej pobudi, kar je 93 %  
vseh šol, ki izpolnjujejo pogoje. 
 

Informacije o plačilu in  
oprostitvi plačila  
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Datumi spletnih seminarjev   
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Ta informacijski list je na voljo  
v več jezikih  
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Tu smo za vas!  
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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