
 
 

 

Program Z »Malim princem« skupaj na FB 

Izhodišča Uporaba IKT postaja nuja ne samo na službenem področju ampak tudi v 
vsakdanjem življenju. Medgeneracijsko sodelovanje  je stoletja veljalo 
za nekaj samo po sebi umevnega. Danes je situacija drugačna. 
Sodelovanje  med generacijami, potrebuje spodbude in prenos v širše 
socialno okolje. Starejše odrasle, ki so IKT pismeni, z udeležbo v 
programu spodbudimo, da svoje znanje, razmišljanje in odnos do sveta  
uporabijo pri povezovanju v socialnih omrežjih. Program omogoča 
razvijanje digitalne pismenosti (zlasti uporabe spletnih socialnih 
omrežij) in obenem spodbuja bralne navade udeležencev prek motivov, 
ki jih obravnava knjiga Mali princ: 
 
 smrt,  žalost, 
 veselje,  nečimrnost, 
 ljubezen,  resnicoljubnost, 
 vdanost,  radovednost, 
 vztrajnost,  srčnost, 
 prijateljstvo,  

 
in spodbuja bralne navade udeležencev. 

Namen  Spodbujanje razvoja pozitivnih vrednost pri mladih 

 Pomembnost starejših 

 Spodbujanje uporabe socialnih omrežij 

Cilj  Udeleženci preko medgeneracijskega sodelovanja spoznajo 
razmišljanja, vrednote in odnos do sveta drugih generacij ter 
okrepijo medsebojno sodelovanje in povezanost. 

 Udeleženci se naučijo odpreti FB profil in se seznanijo z varno rabo 
slednjega (zaščito zasebnosti na FB in podobnih družabnih mestih).  

 Udeleženci se naučijo sodelovati v FB skupini 

 Udeleženci se naučijo objavljati na FB 

Trajanje 10 ur 
 

Načrt izvedbe 5 x 2 uri 
 

Metode dela branje, razprava, individualno delo, praktično delo 
 

Pripomočki za 
izvajanje 

knjiga Mali princ, računalniki, projektor 

Preverjanje 
doseženega 

FB profil, FB skupina 

 

  



 
 

 

Vsebina tečaja Tečaj je namenjen starejšim otrokom in mladim, srednji  generaciji in 
starejši generaciji, pogoj za vključitev je osnovno znanje uporabe 
računalnika. 
 
Udeleženci izmed 11 tem Malega princa izberejo 4 teme, ki jih bodo 
obravnavali v programu. 
 
Program se izpelje sledeče: 

1. srečanje Tema 1: branje, izražanje lastnih razmišljanj o temi in 
asociacij, ki se ob tem zbudijo, zapis. 

2. srečanje Ustvarjanje FB profila udeležencev in FB skupine, 
objava zapisov. 

3. srečanje Tema 2: branje, izražanje lastnih razmišljanj o temi in 
asociacij, ki se ob tem zbudijo, zapis. 
Objava na FB. 

4. srečanje Tema 3: branje, izražanje lastnih razmišljanj o temi in 
asociacij, ki se ob tem zbudijo, zapis. 
Objava na FB. 

5. srečanje Tema 4: branje, izražanje lastnih razmišljanj o temi in 
asociacij, ki se ob tem zbudijo, zapis. 
Objava na FB. 

 
Udeleženci se urijo v branju pred skupino, kritičnem razmišljanju, 
izražanju lastnega mnenja pred skupino in izmenjavi mnenj, s čimer 
razvijajo komunikacijo v maternem jeziku in  medosebne, medkulturne 
in družbene kompetence. Udeleženci usvojijo socialno omrežje FB, s 
čimer razvijajo tudi svojo IKT kompetenco. 
 
 

  

 


