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Uvodni modul  

 

1. Vodnik po tečaju 

 Izidi tečaja 

Po zaključku tega tečaja boste sposobni načrtovati e-učni tečaj za poklicni predmet, ki ga poučujete, 
skupaj z vajami in elementi spletne strategije poučevanja, in sicer z uporabo različnih orodij in metod 
poučevanja, ki jih boste izbrali izrecno z namenom doseganja svojih ciljev. 
 
Pričakujemo, da boste: 

− poslali tabelo s prikazom svojih kompetenc; 
− zagotovili dokazila o lastnih kompetencah, pridobljenih na tečaju (po vsakem modulu); 
− sposobni načrtovati e-učni tečaj; 
− sposobni usmerjati e-učni tečaj; 
− opravili naloge v zaporednih modulih; 
− sposobni delo izvesti v določenih rokih in 
− da se boste na splet prijavili vsaj trikrat na teden. 

 
Učno okolje 

Tečaj z naslovom »Kako oblikovati in izvajati spletni tečaj v okviru poklicnega izobraževanja« se 
izvaja na platformi Moodle. To pomeni, da na tej platformi lahko najdete vse naloge, vire in 
informacije o organizaciji. Vse razprave se bodo odvijale na forumu za razprave. 
Izpolniti boste morali tabelo kompetenc z dokazili o svojih kompetencah in napisati refleksijo, v kateri 
boste povzeli svoje delo z določeno temo tečaja. Za te aktivnosti boste uporabljali spletni dnevnik 
(blog) Moodle. Vendar boste za nekatere naloge morda morali uporabiti druga orodja, kot so Google 
Documents za sodelovanje ali orodje za izvedbo videokonferenc. 
 

Struktura tečaja 
Tečaj je sestavljen iz desetih modulov, za katere je skupno potrebnih približno 60 ur učenja. Tečaj je 
zasnovan tako, da se zaključi v treh mesecih. Začne se dne datum in konča dne 20. februarja 2014. Na 
vsakem modulu boste morali delati v časovnih okvirih, ki so določeni za vsak posamezen modul. 
Trajanje, ki je določeno za vsak modul, je le ocenjeno trajanje in predstavlja povprečen čas, potreben 
za dokončanje vseh aktivnosti. 
 
Vsak modul je sestavljen iz poglavja »Učenje v modulu«, ki vsebuje učne izide za vsak modul, poglavja 
»Uvod«, ki vsebuje najpomembnejše elemente, potrebne za vaje (skupinske in/ali individualne) in 
podporno gradivo, kot so povezave do navodil in zunanjih virov. 
Modul št. 2, »Razvoj kompetenc«, je namenjen temi, katere poznavanje je pomembno za vse nadaljnje 
module. V pomoč vam bo, da se seznanite s tem delom tečaja, preden začnete delati vaje v drugih 
modulih. 
 
Modul št. 1: Uvod in ogrevanje (datum, 3h 30min) 
Cilj tega modula je, da udeleženci obvladajo platformo do te mere, da so sposobni brez težav 
sodelovati, da spoznajo druge udeležence in izvajalce tečaja ter načrtujejo svoje učenje v okviru tečaja. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti pomen uvoda in osebnega pristopa pri spletnem učenju; 
− uporabljati platformo tečaja na ravni, ki omogoča sodelovanje v tečaju. 

 
Modul št. 2: Razvoj kompetenc (datum, 3h 30min) 
Cilj tega modula je opredeliti vaše kompetence v vlogi učitelja in reflektirati (poglobljeno razmišljati) o 
tem, kako lahko zagotovite, da vaši učenci dosežejo želene (poklicne) kompetence. Ta modul je edni 
modul v tečaju, ki bo ostal odprt skozi celotno izvajanje tečaja, saj boste kometence razvijali tekom 
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celotnega tečaja. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti, kaj je kompetenca; 
− opredeliti svoje kompetence v vlogi učitelja; 
− analizirati, katere kompetence lahko pridobite z uporabo informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij; 
− razložiti povezavo med dokazili in kompetencami; 

 
Modul št. 3: Raziskovanje e-učenja (datum, 4h) 
Cilj tega modula je obravnava različnih oblik e-učenja v kontekstu poklicnega izobraževanja. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− opredeliti različne oblike e-učenja; 
− analizirati elemente e-učnih tečajev; 
− obravnavati možnosti uporabe različnih oblik e-učenja v lastnem poklicnem kontekstu. 

 
Modul št. 4: Oblikovanje e-aktivnosti (datum, 6) 
Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti koncept e-aktivnosti; 
− razložiti vlogo in pomen izidov e-učenja; 
− pripraviti e-aktivnosti, ki so uporabne za določen poklicni predmet, ki ga poučujete; 
− zapisati učne izide z uporabo meril SMART. 

 
Modul št. 5: Motivacija (datum, 5h 30min) 
Cilj tega modula je razložiti kompleksne mehanizme, ki dvigujejo oziroma zmanjšujejo motivacijo 
udeležencev v izobraževalnih programih, ki temeljijo na e-učenju in pri katerih je poudarek na 
poklicnem izobraževanju.  
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− navesti dejavnike, ki vplivajo na raven motivacije med udeleženci e-učnega tečaja; 
− uporabiti izbrane metode, da spodbudite aktivnost udeležencev. 

 
Modul št. 6: Skupinsko delo (datum, 8h) 
Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti za skupinsko 
delo. 
Rezultat tega modula je, da: 

− boste razvili spretnosti za sodelovanje pri skupinskem delu; 
− boste spoznali spretnosti izvajanja in usmerjanja skupinskega dela; 
− boste oblikovali e-aktivnost, ki temelji na skupinskem delu; 
− boste poznali značilnosti skupinskega dela. 

 
Modul št. 7: Moderiranje razprav na spletnem forumu (datum, 7h) 
Cilj tega modula je pridobiti spretnosti, potrebne za načrtovanje in izvajanje ter usmerjanje spletnih 
razprav, kakor tudi odzivanje na določene težave v kontekstu poklicnega izobraževanja.  
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− načrtovati spletne razprave; 
− izvajati in usmerjati spletne razprave; 
− delati z orodjem za upravljanje foruma za razprave v spletnem okolju. 

 
Modul št. 8: Razvoj virov e-učenja (datum, 6h 30min) 
Cilj tega modula je zagotoviti pregled različnih načinov, na katere lahko učitelj razvije lastne učne vire 
ter si pridobi spretnosti za razvoj osnovnih učnih virov za poklicne predmete.  
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 
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− razložiti možnosti in prednosti razvoja lastnih e-učnih virov za poklicno izobraževanje; 
− ustvariti preproste video posnetke in jih objaviti na spletu; 
− analizirati in primerjati dobre in slabe poučne video posnetke; 
− poiskati različna orodja za razvoj vsebin; 
− načrtovati poučevanje, pri katerem učenci ustvarjajo vire za učenje. 

 
Modul št. 9: Spletni viri – ponovna uporaba, skupna raba in evalvacija (datum, 4h 30min) 
Cilj tega modula je pridobiti spretnosti za iskanje, izbiro, ponovno uporabo, skupno rabo in evalvacijo 
spletnih virov za vaš/-e poklicni/-e predmet/-e, ki so potrebni za doseganje izbranih učnih ciljev. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti razliko med uporabo avtorsko zaščitenih vsebin in odprtih izobraževalnih virov; 
− razumeli, kako izbrati, ponovno uporabiti in oceniti primernost spletnih virov; 
− izbrati, ponovno uporabiti, deliti in oceniti primernost spletnih virov; 
− določiti pogoje licenc Creative Commons za svoje vsebine; 
− izbrati vire v skladu z učnimi izidi. 

 
Modul št. 10: Vloga izvajalca tečaja (datum, 2h 30min) 
Cilj tega modula je, da tečajniki pridobijo spretnosti za organizacijo lastnega dela v vlogi izvajalca 
poklicnega tečaja, ki temelji na e-učenju, kakor tudi da razvijejo spretnosti evalvacije lastnih spretnosti. 
Je tudi modul, v okviru katerega bomo povzeli celotni tečaj.  
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložite vloge in kompetence izvajalca spletnega tečaja; 
− organizirati izvajanje e-učnega tečaja; 
− oceniti lastne spretnosti izvajanja (omogočanja in usmerjanja) tečaja; 
− vizualizirati (grafično prikazati) podatke o lastnem napredku. 

 
Zaključek tečaja – datum (čas za pregled in oceno tabele kompetenc posameznega udeleženca) 
 

Kako uspešno opraviti tečaj 

Da bi uspešno opravili tečaj in prejeli potrdilo, boste morali neprekinjeno spremljati dva elementa: 
izpolniti tabelo kompetenc;  
oblikovati refleksijo o temi modula. 
 
Od modula številka 3 naprej boste morali določiti, katere kompetence ste po vašem mnenju pridobili, 
in navesti dokazila zanje na podlagi aktivnosti, opravljenih v okviru tečaja. Vsi moduli so zasnovani 
tako, da vsebujejo aktivnosti, ki pripeljejo do razvoja spretnosti, pridobivanja in uporabe znanja ter 
ponovne presoje in razvoja stališč. V vsem modulu bodo ti elementi že opredeljeni, tako da boste 
morali izbrati dokazila in jih povezati z navedenim seznamom kompetenc. Kasneje pa boste 
kompetence lahko opredeljevali tudi sami, tako da bo vaša tabela bolj individualizirana.  
 
Poleg tega boste morali po vsakem modulu o temi modula napisati refleksijo z vidika poklicnega 
izobraževanja in v kontekstu lastne učilnice ter poklicnega predmeta, ki ga poučujete.  
 
Oba elementa boste zabeležili v spletnem dnevniku na spletni strani Moodle ter ju med trajanjem 
tečaja progresivno nadgrajevali. Predlagamo, da oblikujete seznam kompetenc neprekinjeno in redno, 
po možnosti po vsakem modulu. Ob koncu tečaja boste dokončali načrt svojih kompetenc, ki ste jih 
razvili oziroma izboljšali v okviru tečaja, kakor tudi svoje zamisli glede njihove uporabe v poklicnem 
kontekstu ter tako ustvarili elektronski portfelj, ki bo prikazoval vaš napredek. Ta dva elementa 
izvajalcem tečaja povesta, ali so cilji tečaja izpolnjeni in ali delate individualno oziroma sodelujete z 
drugimi ter ali prejemate dovolj podpore. 
 
Ocenili vas bomo formativno, kar pomeni, da vam ne bomo dali ocen ali točk, ampak bomo sledili 
vašemu napredku, izvedbi nalog ter vam dajali povratne informacije. 
 

Delovne metode 
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Da bi zagotovili nemoten potek tečaja in udeležencem pomagali opraviti naloge, predlagamo nekaj 
praktičnih rešitev. 
Vaje temeljijo tako na individualnem (samostojnem) kot skupinskem delu. Pogosto je individualno delo 
uvod v skupinsko razpravo ali skupinsko delo v sklopu določene naloge. 

− Individualno delo: Celoten tečaj je zasnovan tako, da se zaključi s približno 60 urami dela. To 
pomeni približno 5 ur dela na teden. Vendar je tempo individualnega dela posameznih 
tečajnikov različen in se dejansko potreben čas lahko razlikuje od ocenjenega. 

Dobro je, da se seznanite z razporedom tečaja in zahtevami, ki jih morate izpolniti, da opravite vsak 
modul. Tako boste lažje načrtovali svoje delo ob upoštevanju zunanjih dejavnikov, kot so počitnice in 
prazniki ter osebne obveznosti. Tako boste lahko vedno določili nekaj dodatnega časa za morebitne 
nepredvidene okoliščine. Razmislite lahko o uporabi vgrajenega koledarja Moodle (ali drugega 
spletnega orodja, kot je Google Calendar) za vodenje in načrtovanje rokov. Čeprav se o času, ki ga 
namenite učenju, odločate sami, vam bo načrtovanje vašega sodelovanja na tečaju omogočilo boljše 
sodelovanje na tečaju in zagotovilo, da boste opravili svoje naloge. 

− Skupinsko delo: Od dejavnosti drugih tečajnikov imate lahko koristi, saj se lahko učite tako 
skupaj z njimi kot od njih. To se zgodi z izmenjavo stališč na forumu za razprave, 
komentiranjem objav drugih, citiranjem drugih in objavljanjem povezav. V tem primeru je 
uspeh naloge odvisen od ravni dejavnosti posameznega tečajnika, zato je pomembno, da 
pogosto komunicirate drug z drugim in sodelujete pri skupinskem delu. Intenzivna 
komunikacija, usmerjena v izpolnjevanje rokov, je pri tej obliki dela ključnega pomena. 

Za tečaj si morate rezervirati pet ur na teden in se na splet prijaviti vsaj trikrat na teden, da popolnoma 
izkoristite, kar vam nudi tečaj. Poskusite se prijaviti dvakrat na dan; npr. enkrat zjutraj, da objavite 
prispevek in dodate vsebino, in enkrat zvečer, da preberete komentarje in komentirate aktivnosti 
drugih tečajnikov. 
 

Povratne informacije 

Povratne informacije vam posredujejo izvajalci tečaja in tečajniki, in sicer v obliki komentarjev in 
razprav. Povratne informacije se bodo nanašale na aktivnosti, objave na forumu in rezultate 
skupinskega dela. 
 
Povratne informacije ne bodo izražene na lestvici ali v obliki ocen, ampak v obliki izčrpnih komentarjev. 
Cilj povratnih informacij je zagotavljanje podpore in usmerjanje pri nadaljnjem učenju. 
 

Gradiva v angleščini 

Skoraj vsa vsebina tega tečaja je na voljo v vašem maternem jeziku in jo lahko obravnavate brez znanja 
tujega jezika. Po drugi strani pa je lahko znanje angleščine koristno za razširitev znanja o temi. Številni 
zanimivi primeri in viri niso na voljo v vašem maternem jeziku. Vendar lahko veliko gradiv v tujem 
jeziku prevedete s programom Google Translate. Čeprav je prevod le približek, lahko zadostuje za 
razumevanje splošnega pomena. 
 

Stiki 

S sporočili, poslanimi prek platforme Moodle (Sodelujoči>[izberite udeleženca]>pošljite sporočilo). 
Za vse težave, povezane z vsebinami: prek foruma za razprave, in sicer v ustrezni temi foruma. 
Za vse tehnične težave: prek foruma za razprave, in sicer v ustrezni temi foruma. 
 
 
2. Kako uspešno opraviti tečaj 
Ocenjevanje in certificiranje 
Da bi uspešno opravili tečaj in prejeli potrdilo, boste morali neprekinjeno spremljati dva elementa: 

− izpolniti tabelo kompetenc;  
− oblikovati refleksijo o temi modula. 

 
Od modula številka 3 naprej boste morali določiti, katere kompetence ste po vašem mnenju pridobili, 
in navesti dokazila zanje na podlagi aktivnosti, opravljenih v okviru tečaja. Vsi moduli so zasnovani 

http://translate.google.si/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3373
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tako, da vsebujejo aktivnosti, ki pripeljejo do razvoja spretnosti, pridobivanja in uporabe znanja ter 
ponovne presoje in razvoja stališč. V vseh modulih bodo ti elementi že opredeljeni, tako da boste 
morali izbrati dokazila in jih povezati z navedenim seznamom kompetenc. Kasneje pa boste 
kompetence lahko opredeljevali tudi sami, tako da bo vaša tabela bolj individualizirana.  
 
Poleg tega boste morali v vsakem modulu o temi modula napisati refleksijo z vidika poklicnega 
izobraževanja in v kontekstu lastne učilnice ter poklicnega predmeta, ki ga poučujete.  
 
Oba elementa boste zabeležili v spletnem dnevniku na spletni strani Moodle ter ju med trajanjem 
tečaja progresivno nadgrajevali. Predlagamo, da oblikujete seznam kompetenc neprekinjeno in redno, 
po možnosti po vsakem modulu. Ob koncu tečaja boste dokončali načrt svojih kompetenc, ki ste jih 
razvili oziroma izboljšali v okviru tečaja, kakor tudi svoje zamisli glede njihove uporabe v poklicnem 
kontekstu ter tako ustvarili elektronski portfelj, ki bo prikazoval vaš napredek. Ta dva elementa 
izvajalcem tečaja povesta, ali so cilji tečaja izpolnjeni in ali delate individualno oziroma sodelujete z 
drugimi ter ali prejemate dovolj podpore. 
 
Ocenili vas bomo formativno, kar pomeni, da vam ne bomo dali ocen ali točk, ampak bomo sledili 
vašemu napredku, izvedbi nalog ter vam dajali povratne informacije. 
 
 
3. Tabela kompetenc – ocena tečaja 

Od modula številka 3 naprej vas bomo prosili, da dokazila o svojih kompetencah beležite v tabeli vaših 
kompetenc (tabeli kompetenc - primer) glede na kompetence, ki smo jih za vas definirali v e-tečaju. 
 
Seznam kompetenc 
V tečaju smo zajeli 8 kompetenc. Vsaka od kompetenc iz spodnjega seznama naj bi se ujemala vsaj z 
enim dokazilom.<Primer tabele kompetenc> 
 

− Digitalna pismenost, uporaba orodij IKT za poučevanje in učenje v okviru srednjega poklicnega 
izobraževanja 

− Skupinsko delo na spletu sinhrono in nesinhrono (deliti ideje, komuniciranje ...) 
− Analiza kompetenc na splošno in svojih lastnih. 
− Kritično sprejemanje splošnih načel e-učenja in posebne rešitve v njihovem okviru 
− Oblikovanje e-vsebin za individualno ali skupinsko delo v skladu z učnimi izidi 
− Ustvariti in upravljati (objaviti, ponovno izbrati, deliti, in oceniti) z avdio-vizualnim 

učenjem/učna gradiva v skladu z učnim izidom 
− Spodbujati, navdihovati in motivirati udeležence v e-učno okolje za dosego učnih izidov 
− Meta kognicija (zavest in kritično razmišljanje o lastnem poučevanju in učenju kompetenc) 

 
Vsak modul vsebuje aktivnosti, ki pripeljejo do razvoja spretnosti, pridobivanja in uporabe znanja ter 
ponovne presoje in razvoja stališč. Obstajajo različni elementi, ki smo vam jih predlagali in s pomočjo 
katerih boste lahko v tabeli kompetenc (G-doc ali blog v Mooglu) beležili svoj napredek. Vsekakor pa si 
lahko izberete tudi druge, če ste mnenja, da dokazujejo vašo pridobitev kompetence. Predlagamo 
vam, da pričnete z beleženjem pridobljenih kompetenc že v modulu številka 1 in dva. 
 
Kako izpolniti tabelo kompetenc 
 
Blog v Moodlu 
Kako izdelati tabelo kompetenc v vašem blogu na Moodlu: 

− vsaka kompetenca naj bo zavedena v svoji, ločeni blog objavi, 
− vsako objavo lahko obogatite za različnimi prilogami, aktivnimi povezavami do dokazil (npr. 

objave v forumih,...), 
− uporabljajte oznake in tako uredite objave na blogu, 
− vaše objave lahko delite z drugimi ali pa jih označite kot zaseben (še vedno pa vidne 

moderatorju tečaja. 
 
Nekaj primerov tabel v blogu na Moodlu si lahko ogledate na povezavi <internal link to a mock blog 
with a few examples> 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3397
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Google dokumenti 
Moderator bo oblikoval Google dokument in vam posredoval povezavo. Dokument bo prazen zato se 
boste lahko sami odločili kako boste organizirani izpolnjevanje tabele in beleženje vaših dosežkov. 
 
Nekaj nasvetov: 

− Vsaka kompetenca naj bo objavljena v svojem stolpcu 
− Vsak modul vnesite v ločeno vrstico 
− Vsako kompetenco morate dokazati z vsaj enim dokazilom, ki je rezultat tečaja 
− Delajte sproti - po vsakem modulu objavite povezavo do foruma v vaš blog ali pa v tabelo in 

tako prikažite osvajanje kompetence 
 
Primer tabele lahko vidite v Googlovem dokumetu na povezavi <internal link to a G-docs with a 
competence table with a few examples of matching evidence and competence>   
 
Vse povezave na tabele kompetenc, ki bodo nastale na tečaju bodo zbrane in dostopne za vse 
udeležence tečaja na Wikiju tečaja [LINK]. Tako boste imeli pogled na to kako drugi opravljajo to nalog 
in vam pomagalo pri beleženju vaših dokazil 
 
Kako najti direktne povezave do dokazil 
Ko beležite svoja dokazila je pomembno, da v tabeli kompetenc objavite direktne povezave do vaših 
objav v forumih in na blogu.   
 
Ni dovolj, da objavite povezavo na diskusijo v forumu kjer ste objavili svoje mnenje saj diskusija 
vsebuje tudi mnenja drugih udeležencev tečaja. Enako velja za objave na blogu. 
 
Forum 
V levem navigacijskem oknu izberite Moj profil > Objave foruma > Objave > poiščite objavo, ki bi jo radi 
predstavili kot dokazilo in kliknite na "Oglej si to objavo v kontekstu" pod objavo. To vas bo 
preusmerilo na forum kjer kopirajte link iz naslovne vrstice. 
 
Direktna povezavo do vaše objave bi se morala zaključiti s specifičnimi številkami npr. #p4258 
 
Objave na blogu 
V levem navigacijskem oknu izberite Moj profil > Blogi > Prikaži vs moje vpise > poiščite objavo do 
katere bi želeli povezavo in kliknite na njen naslov. To vas bo preusmerilo na forum kjer kopirajte link iz 
naslovne vrstice. 
 
Direktna povezavo do vaše objave na blogu bi se morala zaključiti s specifičnimi številkami npr. 
entryid=27 
 
Z vnašanjem povezav v tabelo kompetenc na način kot je vpisan zgoraj boste poskrbeli za bo vaša 
tabela jasna in tako boste zagotovili, da pravo dokazila povezano s pravo kompetenco. 
 
 
4. Primer tabele kompetenc 

Link 
na https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/
edit# 
 
 
5. Forum novic 

 
 
6. Forum tečaja 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/url/view.php?id=3398
https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/edit
https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/edit
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3375
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3376
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MODUL ŠT. 1 :: Uvod in ogrevanje 

 
1. Učenje v modulu št. 1 

Cilj tega modula je, da udeleženci obvladajo platformo do te mere, da so sposobni brez težav 
sodelovati, da spoznajo druge udeležence in izvajalce tečaja ter načrtujejo svoje učenje v okviru tečaja. 
 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti pomen uvoda in osebnega pristopa pri spletnem učenju; 
− uporabljati platformo tečaja na ravni, ki omogoča sodelovanje v tečaju. 

 

Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− brali gradiva modula; 
− izpolnili svoj profil; 
− izpolnili svoj koledar; 
− objavili vsaj dve objavi; 
− poskusili vsaj dve možnosti, ki jih ponuja spletna stran Moodle in vam omogočata organizacijo 

lastnega dela med trajanjem tečaja; 
− predstavili enega udeleženca preostalim članom skupine. 

 

 

2. Uvod 

»Zakaj bi objavil svojo fotografijo in pisal o tem, kaj me zanima? To se mi zdi otročje.« 
»Največja slabost e-učenja je pomanjkanje neposrednega osebnega stika z udeleženci.« 
 
Prvo izjavo je navedel eden od udeležencev tečaja. Tako mnenje ni značilno glede na naše izkušnje s 
tečajem. Drugo mnenje pa je bolj pogosto pri tečajnikih. Slišali smo ga večkrat, ko smo zahtevali oceno 
(evalvacijo) e-učenja. Zgornji dve izjavi, ki sta na videz nepovezani, dejansko predstavljata dve 
skrajnosti istega vprašanja. Eno izraža željo po resnični osebi na drugi strani optičnega kabla; drugo pa 
nasprotuje razkritju kakršnih koli osebnih podatkov. 
 
Kakšno je naše stališče glede tega vprašanja: na to vprašanje bomo odgovorili z izvedbo manjšega 
poskusa in vizualizacijo: prosimo vas, da se postavite v vlogo učitelja v učilnici, kjer so vsi udeleženci 
med seboj ločeni s predelnimi stenami. Poznate jih po imenu, vendar ne veste, kakšni so videti, njihovi 
glasovi pa so delno zadušeni. Ste sproščeni? 
 
E-učni tečaj ni kraj, kjer vzpostavite tesne medsebojne odnose. Številne teme so neprimerne za tak 
način učenja. Vendar pa preveč previdnosti nedvomno privede do okoliščin, v katerih udeleženci drug 
drugega vidijo le kot ime, kar se pogosto zgodi na javnih forumih. Med seboj ne vzpostavijo nikakršnih 
vezi, ne čutijo pa niti, da sodelujejo v skupini. To pa predstavlja nepremostljivo oviro za aktivnosti, ki 
temeljijo na razpravi in izmenjavi mnenj. 
 
Ne bojte se o sebi povedati česa, kar ni takoj očitno, pripeti svojo fotografijo, med razpravo navesti 
lastne izkušnje, dati svoji objavi na forumu bolj individualen in celo neformalen pridih, kot to delamo 
mi v pričujočem besedilu. 
 
 

Aktivnosti 
 

1.1 Izpolnite svoj profil in se predstavite 
Predstavite se v profilu. Zapišite nekaj informacij o sebi in katero je vaše strokovno področje, ki ga 
poučujete. Vsako strokovno področje je specifično in zahteva različne pedagoške pristope. 
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Predstavitvi naj se odražajo vaše pedagoške izkušnje. Predstavite kako izpolnjujete zahteve, ki jih izraža 
vaše strokovno področje. 
 
Če imate izkušnje z uporabo sodobne tehnologije v zasebne in/ali strokovnem življenju, zapišite tudi to 
- katero tehnologijo uporabljate, kako in v kakšnem kontekstu. Zanimajo nas tudi vaše izkušnje z e-
tečaji. Kaj se želite naučiti? 
 
Zanima nas ali znate uporabljati Moodle (ali že imate izkušnje s tem okoljem na primer), da vam bomo 
znali pomagati, v primeru, da boste potrebovali dodatne informacije o virtualnem izobraževalnem 
okolju. 
 
Ne objavljajte slike vaše mačke, pogleda skozi okono ali risanega junaka. Oni niso udeleženci tečaja. 
 
Datoteka naj ne bo večja od 16 MB. 
 
Drugim dovolite, da vas spoznajo, a vam pri tem ni treba iti čez meje, kjer občutite nelagodje. Od vas 
ne pričakujemo, da se boste opisali na način, ki pomeni vdor v vašo zasebnost. 
 
Povezavo do svojega profila najdete v levem oknu spletne strani tečaja; v navigacijskem meniju kliknite 
na Moj profil (My profile) – Ogled profila (View profile). Videli boste prazno profilno stran. Kliknite na 
Uredi moj profil (Edit my profile) (spodnji desni kot strani) in vnesite zahtevane podatke. 
 
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

1.2 Opišite svojo mizo 

Na forumu tečaja objavite fotografijo, ki jo slikate s telefonom ali kamero in ki prikazuje stvari, ki jih 
imate trenutno na svoji mizi. 
Naloga je skladna z izrekom »povej mi, kaj imaš na mizi, in povem ti, kdo si«. 
Naredimo nalogo vizualno! Datoteko s fotografijo lahko dodate objavi na forumu kot prilogo. Če vam 
je ljubše, lahko objavite seznam stvari. Ali je na mizi kar koli, kar je povezano z vašim poklicem na 
področju poklicnega izobraževanja? 
Oseba z najbolj neobičajnim predmetom na mizi bo deležna nasmeha izvajalcev tečaja. 
 
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 
 

1.3 Opišite določenega udeleženca tečaja 

Predstavili ste sebe in opisali svojo mizo. Toda, ali poznate vse druge tečajnike? 
Vaša naloga je, da izberete eno osebo, ki je udeležena v tečaju, in jo predstavite skupini (glede na 
informacije, ki jih je ta oseba objavila v svojem profilu in na forumu) tako, da uporabite skupno namizje 
Padlet. Lahko dodate tudi fotografijo in opis. Orodje je uporabniku prijazno in ne zahteva spletne 
prijave. Končni izdelek vašega dela bomo dali na razpolago vsem tečajnikom, da bi se tako vsi med 
seboj spoznali pred začetkom skupnega dela. 
Prostor za opis vašega sošolca je na voljo na naslovu http://padlet.com/wall/eVET2EDU-SI 
 
Čas za izvedbo naloge: 30 minut. 
 

1.4 Poigrajte se z elektronskim učnim okoljem Moodle 

Spoznajte platformo Moodle, t. j. okolje, v katerem je bil pripravljen tečaj. 
Ne bojte se klikniti in raziskati različne možnosti. Vsebin tečaja ne morete izbrisati ali jih uničiti. Oglejte 
si spletna mesta, ki se vam zdijo zanimiva. Nekatere vire (datoteke PDF, povezave) lahko odprete; 
lahko obiščete forume, poiščete profile drugih tečajnikov (v oknu na levi strani). Lahko si ogledate tudi 
koledar tečaja (desno okno) in preverite prihajajoče roke ter dodate lastne dogodke (npr. dogodke, ki 
jih uvozite iz razporeda tečaja). 
Prosimo, da preverite, ali lahko odprete vse vrste datotek. Po potrebi, svojo programsko opremo 
nadgradite. Če nekaj ne deluje pravilno ali če glede določene funkcionalnosti niste prepričani, prosimo, 
to opišite na forumu, in težavo bomo poskusili rešiti s skupnimi močmi. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3382
http://padlet.com/wall/eVET2EDU-SI
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3383
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Nekaj informacij o Moodlju, ki vam lahko pomagajo: 
− Video predstavitve Moodla: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials 
− Moodle priročniki: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals  

Če potrebujete specifične informacije o določenem delu tečaja, se lahko obrnete na moderatorja 
tečaja 
 
Čas za izvedbo naloge: približno 30 minut. 

 
1.5 Nariši strukturo tečaja 

V tem kratkem video posnetku (3 min 11 s) je predstavljena razlaga razmerij med tremi področji 
zasnove tega tečaja: pedagogika, vsebina in tehnologija. 
https://www.youtube.com/watch?v=0wGpSaTzW58 
Oglejte si video posnetek in ob raziskovanju priročnika tečaja ustvarite načrt tečaja, ki se nanaša na tri 
področja modela poučevanja z uporabo tehnologij (TPACK), ki je predstavljen v video posnetku. 
Uporabite lahko kateri koli grafični urejevalnik, predstavitve ali katero koli preprosto orodje za risanje, 
da vstavite, na primer, imena modulov, datume ali druge navedbe. 
Čas za izvedbo naloge: 30 min. 
 

1.6 Med trajanjem tečaja ves čas načrtujte vnaprej 
Na forumu tečaja napišite, kakšne spremembe tedenskega urnika načrtujete, da bi našli čas za štiri ure 
učenja za tečaj. Pri tem imamo v mislih izvedljive zamisli, ki vama bodo pomagale izboljšati organizacijo 
in zagotovile, da boste imeli dovolj časa za tečaj. Primeri bi bili lahko: zbudil/-a se bom eno uro bolj 
zgodaj, naložil/-a gradiva na elektronski bralnik in jih prebral/-a na poti v službo. Namen te vaje je, da 
sami s seboj sklenete dogovor, v katerem sami opredelite pravila dela. Pomagalo vam bo, da: 

− se seznanite z urnikom tečaja in označite vse pomembne datume v koledarju; preverite 
prekrivanje datumov z datumi drugih obveznosti v vašem koledarju ter preverite, ali boste 
imeli veliko obveznosti v naslednjih dneh, tednih oziroma mesecih, zaradi katerih boste morali 
odpovedati določene načrtovane aktivnosti; 

− izvedbo določene teme načrtujete vnaprej – uporabite Priročnik tečaja. 
Uporabite lahko koledar, ki je na voljo na platformi (in dodajate datume dogodkov drugih 
udeležencev), spletni koledar (na primer koledar brskalnika Google), lasten razpored v papirni obliki ali 
pa natisnete urnik tečaja in vanj vnesete dodatne datume in naloge. 
Čas za izvedbo naloge: približno 15 minut. 
 

1.7 Izpolnite vprašalnik za samoocenjevanj 

RAZUMEVANJE SPLETNEGA PROCES 
Vpr. 1 - Spletnih tečajev sem se že udeležil/-a. 
Vpr. 2 - Poznam prednosti spletnega učenja in poučevanja. 
Vpr. 3 - Poznam orodja in tehnologije, povezane s spletnim učenjem. 
Vpr. 4 - Sposoben/-a sem motivirati in organizirati skupinsko delo in sodelovati prek spleta. 
Vpr. 5- Sposoben/-a sem ustvariti in voditi spletno učenje, v katerem so udeleženci motivirani za 
aktivno sodelovanje. 
Vpr. 6 - Sposoben/-a sem uporabiti različna orodja in metode spletnega učenja. 
 
TEHNIČNE SPRETNOSTI 
Vpr. 7 - Poznam osnovna internetnega orodja. 
Vpr. 8 - Poznam programsko opremo, ki se lahko uporabi za spletno učenje. 
Vpr. 9 - Sposoben/-a sem oceniti aplikacije glede na njihovo ustreznost za spletno učenje. 
Vpr. 10 - Poznam aplikacije za podporo ocenjevanja učenca ter funkcionalnosti teh aplikacij. 
Vpr. 11 - Tehnologije ne motijo moje učenje prek spleta. 
Vpr. 12 - Sposoben/-a sem z uporabo različnih orodij ustvariti usklajeno učno okolje. 
 
SPLETNA KOMUNIKACIJA 
Vpr. 13 - Seznanjen/-a sem s spletnim bontonom in ga uporabljam. 
Vpr. 14 - Sposoben/-a sem napisati osebno sporočilo na spletu, ki se ne sliši prisiljeno. 
Vpr. 15 - Pri spletni komunikaciji z drugimi sem sproščen/-a. 
Vpr. 16 - Sposoben/-a sem motivirati ljudi, da so aktivni na spletu. 

http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials
http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3371
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3371
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3386
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Vpr. 17 - Sposoben/-a sem graditi na izkušnjah in stališčih tečajnikov. 
Vpr. 18 - Sposoben/-a sem razlikovati med čustvi in vsebino spletnih razprav. 
Vpr. 19 - Na agresivne in kontroverzne objave na forumih (trolling – zastavljanje izzivalnih vprašanj, 
objavljanje sporočil z namenom doseči čustveni odziv pri drugih članih določene spletne skupnosti ali 
jih odvrniti od osnovne teme pogovora) se ne odzivam preveč čustveno. 
 
KOMPETENCE, ZNAČILNE ZA DOLOČENO PODROČJE 
Vpr. 20 - Na svojem področju se počutim suvereno in lahko svoje znanje delim z drugimi. 
Vpr. 21 - Poznam zanimive vire za predmet/področje, ki ga poučujem. 
Vpr. 22 - Poznam teme, s katerimi lahko spodbudim zanimive razprave med učenci. 
Vpr. 23 - Sposoben/-a sem pošteno in primerno oceniti spletne aktivnosti učencev. 
Vpr. 24 - Sposoben/-a sem oceniti, ali je določen spletni vir ustrezen oziroma bistven za tečaj, ki ga 
vodim. 
Vpr. 25 - Sposoben/-a sem prilagoditi in razviti temo med samim tečajem glede na povratne 
informacije udeležencev tečaja. 
 
OSEBNE ZNAČILNOSTI IN STALIŠČA 
Vpr. 26 - Želim si poučevati prek spleta. 
Vpr. 27 - Sposoben/-a sem se predstaviti kot resnična oseba, in sicer tudi prek spleta. 
Vpr. 28 - Ne bojim se niti eksperimentiranja z novimi orodji niti novih dejanj prek interneta. 
Vpr. 29 - Resnično uživam v učenju in poučevanju prek spleta. 
Vpr. 30 - Sposoben/-a sem ljudi pripraviti, da se drug od drugega učijo prek spleta. 
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MODUL ŠT. 2 :: Razvoj kompetenc 

 
1. Učenje v modulu št. 2 
Cilj tega modula je opredeliti vaše kompetence v vlogi učitelja in razmišljati o tem, kako lahko 
zagotovite, da vaši učenci dosežejo želene (poklicne) kompetence. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti, kaj je kompetenca; 
− opredeliti svoje kompetence v vlogi učitelja; 
− analizirati, katere kompetence lahko pridobite z uporabo informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij; 
− razložiti povezavo med dokazili in kompetencami. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− brali gradiva modula; 
− delili vaše učiteljske kompetence z uporabo oglasne deske Padlet; 
− sodelovali v razpravi o uporabi informacijskih in komunikacijskih orodij za razvoj kompetenc. 

 

 

2. Uvod 

Kompetence na področju poklicnega izobraževanja 
Če na spletu iščete opredelitev izraza kompetenca, boste ugotovili, da je najpogosteje povezana 
z delovnim mestom ali uspešnostjo zaposlenega. Kaj pa je kompetentnost? 
  
Po Escuderu (2008) je kompetenten strokovnjak oseba, ki je »v določenem kontekstu sposobna izvajati 
inteligentna dejanja za reševanje kompleksnih problemov«. To pomeni, da je tako dejanje rezultat 
presoje na podlagi odločitev in tolmačenj, ki temeljijo na predhodno naučenih spretnostih, stališčih, 
postopkih in moralnih prepričanjih, ki niso nujno izrecno povezana s problemom. 
Torej kompetentnost kaže na zadostno količino znanja in spretnosti, ki nekomu omogoča, da deluje v 
številnih različnih situacijah, t. j. da jih uporabi v kontekstu. 
  
Po mnenju oddelka za usposabljanja in razvoj delovne sile (Department of Training and Workforce 
Development) (2012) na področju poklicnega izobraževanja se posamezniki štejejo za kompetentne, ko 
so sposobni dosledno uporabljati svoje znanje in spretnosti na ravni uspešnosti, ki jo zahteva delovno 
mesto. 
  
Če želite izvedeti več o kompetencah, si oglejte opredelitve kompetenc v naslednjih gradivih: 

− Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja, Janko Muršak 
− Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, Helena Žnidarič, 

Andrej Vukovič, Barbara Kunčič, Marija Šibanc 
Oglejte si naslednji kratek video posnetek in zapišite vaše razumevanje koncepta kompetenc. Ali lahko 
svoje razumevanje povežete z zgornjimi opredelitvami? 
 
Kaj je kompetenca? 
https://www.youtube.com/watch?v=xStdJXfpU4Y 
Video posnetek je podnaslovljen. Če se podnaslovi ne prikažejo sami od sebe, kliknite na gumb za 
podnapise (Captions) v oknu predvajalnika YouTube (spodnji desni sklop; druga ikona z leve) in izberite 
slovenski jezik. 
 
Čas: 15 min 
 

 

3. Ocena kompetenc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/CPI_slovar_WEB.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Potrjevanje_Neformalno%20znanje.pdf
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Oblikovati moramo ocenjevanje, ki temelji na kompetencah, da bi zagotovili, da učenci pridobijo 
zaželene kompetence. Ključnega pomena za oceno kompetenc je, da temelji na dejanskih spretnostih 
in znanju, ki jih lahko oseba izkaže na delovnem mestu ali v drugih kontekstih. 
  
Dokazila dokazujejo vaše spretnosti in kompetence. Predstavljajo dejanske in ne abstraktne izjave. Pri 
našem tečaju (in pogosto pri e-učenju) so dokazila v digitalnem formatu. 
  
Primeri tega so bodisi digitalni dokumenti (npr. pregled projekta v formatu pdf), bodisi programska 
oprema, s katero ste delali, zvočne ali video datoteke, s katerimi ste beležili svoje delo, fotografije 
vašega dela itd. Lahko so neposreden rezultat vaših aktivnosti, kot so npr. fotografiranje projekta ali 
snemanje lekcije. 
Primeri dokazil: 

− posnetki zaslonov, ki prikazujejo vaše objave na forumu; 
− povezave do videokonferenc, ki dokazujejo, da ste na konferenci aktivno sodelovali; 
− komentar z refleksijo (preudarkom) o dokazilih, ki vsebuje opis pomena za vas oziroma 

razloge, da ste izbrali določena dokazila; 
− vaša fotografija, ko predavate; 
− datoteka s scenarijem delavnice, ki ste jo pripravili in izvedli; 
− povratne informacije vaših učencev po delavnici z vašimi spoznanji pri procesu refleksije. 

  
Značilnosti dobrih dokazil: 

− skladnost s cilji – dokazila bi se morala ujemati z vašimi učnimi/razvojnimi cilji in zagotoviti 
dokaz o kompetencah, ki jih želite izkazati; 

− ponovna uporaba – dokazila, ki jih je mogoče z manjšimi spremembami znova uporabiti za 
različna občinstva oziroma cilje; 

− dostopnost – dokazila bi morala biti na voljo in dostopna ter pripravljena v univerzalnih 
datotečnih formatih, kot so PDF, JPG, TXT, MP3 in podobno; 

− dostop – ko so na voljo na zavarovani spletni strani, je treba ciljni javnosti za dokazila 
zagotoviti možnosti za spletno prijavo. Če je možno, zagotovite odprt (preprost) dostop do 
gradiv, ki jih želite deliti z drugimi. 

  
Primeri ponovne uporabe 
Pomembno je razumeti, da eno dokazilo lahko dokazuje različne kompetence in spretnosti ter da 
določeni formati dokazil lahko vsebujejo več informacij o avtorju kot drugi. 
Svoje spretnosti varjenja lahko na primer opišete v krajšem besedilu, a jih boste veliko bolje predstavili 
s kratkim filmom ali fotografijo svojih izdelkov. Poleg tega taka dokazila izkazujejo vaše sposobnosti 
digitalnega beleženja, urejanja in spletnega objavljanja. 
  
Tisti, ki želijo izvedeti več o opredelitvi kompetenc, si lahko več o tej temi preberejo V poglavju Kako 
opredelite kompetence?. 
 
 Čas: 10 minut 
 
 
4. Kako opredelite kompetence? 
Lauzackas (2006) trdi, da obstajajo tri glavna merila za opredelitev kompetenc: 
kompetentnost opredeljuje učenčevo končno vedenje, t. j. kaj bo sposoben/-a narediti po učenju; 
kompetentnost jasno določa pogoje, pod katerimi se tako vedenje zgodi (z uporabo določenih orodij 
itd.); 
kompetentnost opredeljuje merila za ocenjevanje učenčevega vedenja (ali je zadostno ali ne). 
  
Primer: 
Tema: Obvladovanje rezkalnega stroja modela “N” 
Podtema Kompetenca 
Analiza strukture rezkalnega stroja modela “N” Opredelite strukturo rezkalnega stroja modela “N” 

s pomočjo shem delovanja in upravljanja 
Prilagoditev rezkalnega stroja modela “N” Prilagodite rezkalni stroj modela “N” za delo z 

uporabo sheme prilagoditev 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3390
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3390
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Obdelava dela z rezkalnim strojem modela “N” Obdelajte detajl z rezkalnim strojem modela “N” po 
določeni shemi 

  
Splošni del stavka Aktivni glagol ali fraza Predmet Kontekst ali pogoj 
Učenci bodo sposobni ... 
  

... opredeliti ... ... … strukturo rezkalnega 
stroja modela “N” … 

... s pomočjo shem 
delovanja in upravljanja 

  ... prilagoditi ... ... rezkalni stroj modela 
“N” za delo … 

... z uporabo sheme 
prilagoditev 

  ... obdelati … ... … detajl z rezkalnim 
strojem modela “N” … 

... po določeni shemi 
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g%20competence%20in%20VET%20-%20content.pdf. 

− Barret H., 2001. Electronic Portfolios - A chapter in Educational Technology; An Encyclopedia. 
Available at: http://electronicportfolios.com/portfolios/encyclopediaentry.htm 

 
 

Aktivnosti 

 
2.1 Opredelite vaše kompetence 

Zdaj razmislite/reflektirajte o svojih kompetencah učitelja poklicnih predmetov. 
Kakšno znanje, spretnosti in izkušnje prinašate v učilnico oziroma v vašo ustanovo poklicnega 
izobraževanja, ko pripravljate in izvajate poklicne predmete? 
  
Ustvarite seznam svojih kompetenc in jih delite s svojimi tutorji in sodelavci prek Padlet strani. Za 
navajanje svojih kompetenc uporabite osnovne funkcionalnosti (dodajte spletno beležko z dvoklikom). 
Zagotovite, da je možno vaš seznam določiti kot vaš (npr. po imenu ali fotografiji). 
Oglejte si kompetence, ki so jih navedli drugi udeleženci tečaja, in jih primerjajte s svojimi. Ali lahko 
določite tiste, ki so značilne za poklicne učne predmete? Zapišite svoje razmišljanje (npr. v dokumentu, 
ustvarjenem s programom Microsoft Word, GDocs ali katerim koli drugim urejevalnikom besedil), saj 
se boste z njim dodatno ukvarjali v aktivnosti 2.2. 
Navodila za Padlet 
To je spletna tabla kjer lahko objavljate kratka sporočila, slike in poveuave. Registracija ni potrebna za 
dostop do table. Sledite linku, ki je naveden spodaj in uporabite geslo in delite z nami kompetence 
svojih sošolcev. 
 
POVEZAVA: http://padlet.com/tanja_logar/21kompetence 
GESLO: eVET2EDU 
 
Iz varnostnih razlogov lahko objave drugih le berete in ne popravljate. Urejate lahko le svoje objave. 
 
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

2.2 Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za razvoj 

kompetenc  

V aktivnosti 2.1 ste opredelili svoje kompetence učitelja poklicnega predmeta. 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/560/111332_Competence_framework_for_VET_professions.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/560/111332_Competence_framework_for_VET_professions.pdf
http://moodle.westone.wa.gov.au/file.php/6/vet_publications/Guidelines%20for%20assessing%20competence%20in%20VET%20-%20content.pdf
http://moodle.westone.wa.gov.au/file.php/6/vet_publications/Guidelines%20for%20assessing%20competence%20in%20VET%20-%20content.pdf
http://electronicportfolios.com/portfolios/encyclopediaentry.htm
http://electronicportfolios.com/portfolios/encyclopediaentry.htm
http://padlet.com/tanja_logar/21kompetence
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3395
http://padlet.com/tanja_logar/21kompetence
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3394
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Katere od teh kompetenc lahko pridobite z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij? Kako 
lahko tehnologija podpira pridobivanje kompetenc? Ali obstajajo kompetence, ki jih ne morete 
pridobiti z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij? Zakaj jih ni mogoče pridobiti z 
uporabo teh tehnologij? 
Razmislite o eni tehnologiji, ki vam je pounan in jo proučite po Bloomovi taksonomiji učnih aktivnosti 
in ciljev. 
Razmislite kako lahko ta tehnologija pomaga učencem pri razvijanju kompetence, ki jih potrebujejo, da 
postanejo kompetentni na področju, za katerega se usposabljajo. Svoja razmišljanja in zamisli delite z 
drugimi udeleženci tečaja na forumu z naslovom »Uporaba informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij za pridobivanje kompetenc«. Vaš izvajalec tečaja (moderator) bo začel razpravo in vas v tem 
procesu motiviral ter usmerjal. 
 

 
Glede na vsako nivo Bloomove taksonomije lahko določimo ali bo orodje pomagalo uporabniku, da bo 
poznal, razumel, uporabil, analiziral, sinteziral ali vrednosti. Vprašanja iz slike so lahko v pomoč pri tej 
nalogi. 
Na primer: Microsoft Excel 

− Bloomova taksonomija: Vrednotenje  
o Excel je orodje s katerim lahko vrednotimo rezultate tudi na vizualni način. 

− Bloomova taksonomija: Sinteza  
o Excel kot orodje, ju omogoča povezovanje vzrokov in posledic. 

 
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

Forum aktivnosti 2.2 

 
2.3 Izdelajte svojo tabelo kompetenc 

Od modula številka 3 naprej bomo od vas pričakovali, da boste beležili dokazila o vaših kompetencah v 
tabeli kompetenc, glede na tabelo kompetenc, ki smo jo oblikovali za ta tečaj. 
Preglejte napoteke in zbrana dokazila v tabeli kompetenc v uvodnem poglaju tečaja in razmislite kako 
boste pristopli k tej nalogi. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3396
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3396
https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/edit
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[v primeru Goodle dokumentov] Preverite poštni nabiralnik. Povezava do Googlovega dokumenta bi 
vas že morala čakati. PReverite ali imate dostop in pravico urejanja dokumenta. Razmislite kako bi 
lahko organizirali tabelo, da bo najlažje in najbolj učinkovito povezovati dokazila in kompetence. 
[v primeru Moodle bloga] Poiščite svoj blog na strani tečaja- Razmislite kako boste pristopli k 
povezovanju dokazil in kompetenc, da boste razvili jasno in koherentno tabelo. 
 
Primer table kometenc (Google dokumenti) 
https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/edit 
 

2.4 Udeležite se spletnega seminarja 
Če potrebujete dodatno razlago kompetenc ali pa predlaganega orodja za beleženje, se lahko udeležite 
spletnega seminarja o tabeli kompetenc. Spletni seminar bo vodil moderator tečaja v obliki kratkih 
navodil za uporabo orodja, izpolnjevanje tabel kot tudi o povezovanju dokazil in kompetenc. V okviru 
spletnega seminarja smo rezervirali tudi nekaj časa namenjenega vprašanjem, zato lahko v naprej 
razmislite kaj je za vas najbolj pereče. Vaša vprašanja pa lahko objavite tudi v diskusiji na forumu in 
tako omogočite moderatorju, da si vzame čas in pripravi temeljit odgovor na vaše vprašanje. 
Če potrebujete tako pomoč, izberite en datum in ponujenih možnosti. 
 
Ocenjeni čas, potreben za izvedbo naloge: 1 ura . 
 

Odločite se glede datuma izvedbe spletnega seminarja 

V aktivnosti številka 2.4 smo vam predlagali spletni seminar  To je zanimiv način, da se spoznamo na 
drugačen način kot ga nudi asinhrona diskusija v forumu. V spletnem seminarju vam nudimo možnost, 
da zastavite vprašanja, ki se tičejo tabele kompetenc. 
Vsekakor pa simultana komunikacija predstavlja tudi izzive. Eden izmed teh je določitev datuma 
seminarja. Izberite predlagam datum, ki vam najbolj ustreza. 
Načrtovano trajanje spletnega seminarja je 1 ure. 
 

− Prvi termin 
− Drugi termin 

 
  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/url/view.php?id=3802
https://docs.google.com/document/d/1QnDyJP1XMx_MPkGyvE7mmNJnMRctbLDQ2_XYjfbMDV4/edit
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3779
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3779
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3778
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MODUL ŠT. 3 :: Raziskovanje e-učenja 

 
1. Učenje v modulu št. 3 

Cilj tega modula je obravnava različnih oblik e-učenja v kontekstu poklicnega izobraževanja. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− opredeliti različne oblike e-učenja; 
− analizirati elemente e-učnih tečajev; 
− obravnavati možnosti uporabe različnih oblik e-učenja v lastnem poklicnem kontekstu; 
− vnesite dokazila o vaših kompetencah v tabelo kompetenc; 
− oblikujte refleksijo o vaši izkušnji. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− brali gradiva modula; 
− analizirali primere različnih oblik e-učenja in delali zapiske pred izvedbo videokonferenc; 
− sodelovali v razpravi med videokonferenco; 
− določili elemente strukture e-učnih tečajev; 
− določili elemente, ki jih lahko uporabite v svojem poklicnem kontekstu, in o njih reflektirali; 
− napisali krajšo refleksijo o e-učenju v vašem poklicnem kontekstu; 
− objavili dokazila za modul št. 3 v tabeli kompetenc. 

 
 
2. Uvod 

Opredelitev e-učenja 
William Horton (2006) pravilno ugotavlja, da je lahko e-učenje v svoji najboljši različici enako dobro kot 
najboljša učna ura v učilnici. Če pa je slabo izvedeno, pa je enako slabo kot najslabša učna ura v 
učilnici. Nobena od oblik učenja nima neke naravne prednosti; le določena zasnova za namen in 
lajšanje tečaja je tisto, kar določa kakovost tečaja. 
  
Če želimo e-učenje oceniti, ga moramo najprej opredeliti in določiti naša pričakovanja. Pogosto je 
opredelitev izpeljana neposredno iz vizije snovalca tečaja glede e-učenja ter potenciala za izvedbo 
takega učenja. Kontekst (oziroma okolje) učenja, značilnosti ciljne skupine, izobraževalni cilj, finančne 
in tehnološke omejitve itd. pa določijo vrsto e-učenja, ki jo boste izkusili. 
Včasih pod istim ali podobnim imenom (učenje na daljavo, izobraževanje na daljavo, e-učenje, tele-
učenje) zasledite zelo različne metode poučevanja. Omenimo lahko dve opredelitvi: 

− E-učenje je uporaba informacijskih in računalniških tehnologij za ustvarjanje učnih izkušenj. 
(Vir: E-learning by Design, William Horton, 2006) 

− E-učenje je interaktivna metoda poučevanja, ki z uporabo interneta in razpoložljivih 
komunikacijskih tehnologij omogoča ustvarjanje določenih odnosov med izvajalcem učenja 
(tutorjem) in učencem, kakor tudi med posameznimi učenci v skupini. (Vir: Introduction to e-
learning, 2008) 

  
Izbira opredelitve vpliva na izbor pedagoških pristopov glede na zasnovo e-učnih tečajev (oziroma 
splošneje glede na proces učenja v spletnem okolju). 
 
Čas: 10 minut. 
 
 
3. Refleksija in učenje 
Refleksija je bistven element učenja, zlasti za izvajalce, t. j. ljudi, ki so poklicno vključeni v 
izobraževanje in poučevanje. Refleksija se nanaša na prakso učenja prek izkušenj in je izjemno 
individualen in oseben proces. 
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Pomembno je poglobljeno razmišljati o izkušnji, ki jo pridobivamo oziroma smo jo pridobili, namesto 
da jo samo »doživljamo«. Razvoj spretnosti analiziranja lastnega vedenja omogoča zavestno in 
namerno učenje, ki ga usmerjata vaše delo in življenje, ne pa le knjige, teorije, zbiranje dokumentacije, 
potrdila in nasveti strokovnjakov. 
  
Pri refleksiji učenec poskuša razumeti (ne le zapomniti si) določeno gradivo ali dogodek in ga povezati s 
svojimi predhodnimi izkušnjami. Odvisno od pristopa so poudarjeni različni vidiki refleksije. Lahko se 
namreč osredotoči na sam proces refleksije, cilje refleksije ali pa njene rezultate. Zahvaljujoč refleksiji 
je mogoče določene zamisli preoblikovati oziroma o njih ponovno razpravljati in tako doseči poglobljen 
in resen pristop k določenemu problemu. 
  
Zakaj se bolje učimo ob uporabi refleksije? Jenny Moon, predavateljica na univerzi Exeter, ki se ukvarja 
z refleksijo, loči med naslednjimi glavnimi razlogi: 

− Refleksija upočasni naša dejanja, nas pripravi do tega, da dejstva ponotranjimo počasneje, in 
nas prisili, da jih začnemo povezovati, iskati reference in začnemo zastavljati vprašanja. 

− Z refleksijo postanemo lastniki »učenja«. Stvari, ki jih počnemo, začnejo za nas postajati 
pomembnejše; postanejo »naše«, saj smo jih dosegli sami. 

− Na metakognitivni ravni smo izboljšali naše zavedanje učenja. Zavemo se spretnosti, ki jih 
pridobivamo, in se začenjamo zavedati skritih dodatnih elementov. Ker refleksijo običajno 
uporabljamo za bolj zapletene probleme, postane določen izziv za učenca. 

 
Čas: 10 minut 
 
 
4. Forum modula št. 3 

 
Aktivnosti 

 
3.1 E-učenje ima več pojavnih oblik: analiza primerov 

Glede na spodnja vprašanja analizirajte dva predlagana primera e-učnih tečajev. Zapišite svoja 
opažanja in svoje zapiske objavite kot nalogo na platformi (svoje besedilo vnesite v okno, ki se pojavi 
pod vsebino aktivnosti po kliku na gumb Uredi mojo nalogo (Edit my assignment)). Najprej morate 
zaključiti to aktivnost, da bi lahko začeli aktivnost 3.3. Udeležite se videokonference. 
  
Analiza: 

− e-gradiv nastala v okviru ministrstva odgovornega za šolstvo 
− Spletne skupnosti v okviru Slovenskega izobraževalnega omrežja 
− kateri koli drug e-tečaj ali e-gradivo, ki ga poznate (nrp. virtualna predstavitev premogovnika 

Velenje) 
  
Naslednja vprašanja vam bodo lahko v pomoč pri analizi: 

− Kje se je mogoče tečaja udeležiti? 
− Ali lahko opredelite, česa se lahko učenec nauči na tečaju? Ali je realistično upoštevati vire, 

čas in pripravljene aktivnosti/naloge? 
− Ali obstaja učni proces, ki ga lahko uporabite, oziroma so gradiva samo delno med seboj 

povezana? 
− Ali lahko opredelite katere koli pripravljene skupinske procese? Ali obstaja možnost 

interakcije med dvema osebama? 
− Ali obstaja vloga za izvajalca tečaja ali pa je tečaj namenjen individualni uporabi? Če izvajalca 

tečaja ni, kaj to pomeni za udeleženca/uporabnika? 
− Ali vaje vključujejo udeležence v aktivno oziroma pasivno sodelovanje (npr. branje besedil, 

reševanje testov za ocenjevanje znanja v primerjavi z analizo besedil in objavo na forumu)? 
− V katerem formatu so viri? Ali so za vas preprosto dostopni? Ali obstajajo kakršne koli 

določene tehnične zahteve za sodelovanje na tečaju (npr. sistem, programska oprema, 
oprema)? 

− V kakšni obliki je treba izvesti nalogo? Ali gre za spletno nalogo? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3402
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3406
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_investicije/ikt_v_solstvu/e_gradiva/
http://skupnost.sio.si/
http://www.rlv.si/si/
http://www.rlv.si/si/
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− Ali udeleženci med tečajem prejmejo kakršne koli povratne informacije? Če jih prejmejo: 
glede česa prejmejo povratne informacije? V kakšni obliki jih prejmejo (od osebe/samodejno 
generirane povratne informacije, opisne/v obliki ocene na lestvici)? Od koga prejmejo 
povratne informacije? 

  
Ocenjen čas za izvedbo naloge: 1 ura. 
 

3.2 Učenje uporabe orodij za videokonference 

Navodila za orodje za izvedbo videokonferenc – Spletne konference VOX 
  
Raziskujte in se poigrajte z orodjem za videokonference 
Ta aktivnost je odlična priložnost, da sami preizkusite delovanje videokonferenc pred dejansko 
skupinsko razpravo, ki je obravnavana v naslednjem poglavju tečaja. Če še vedno niste glasovali za 
datum sestanka skupine, je zdaj čas, da to naredite. 
Tudi če že imate izkušnje s takim spletnim sodelovanjem, bi bilo vseeno koristno vaditi pred 
srečanjem, ko ni pritiska in imate čas, da se seznanite z orodjem, priporočenim za ta tečaj. Morebitne 
težave s tehnologijo lahko privedejo do izgube časa na nepomembnih in nebistvenih zadevah. Bolje je 
orodje preveriti in morebitne težave odpraviti pred dejansko razpravo, tako da ste popolnoma 
pripravljeni na sodelovanje. Zlasti pomembno za učinkovito sodelovanje v videokonferenci je, da 
izpolnite zahteve, kot so: 

− namestitev vtičnika Flash (različica 8 ali novejša različica), ki jo lahko snamete s spletne strani 
Adobe; 

− mikrofon, ki je nujen (vgrajen mikrofon ali mikrofon s slušalkami), spletna kamera, ki ni 
obvezna (če nimate spletne kamere, to še ne pomeni, da se ne morete udeležiti 
videokonference, vendar je moteče za komunikacijo, če nekateri udeleženci niso vidni). 

  
Čas za izvedbo naloge: 30 minut. 
 

3.3 Udeležite se videokonference: e-učenje v vaši učilnici 

Vaša naloga je, da se udeležite videokonference. 
Cilj videokonference je razprava o zamislih, kako lahko v lastni učilnici uporabite različne oblike e-
učenja, obravnavane v aktivnosti 3.1. Zakaj bi nekaj želeli uporabiti? Zakaj nečesa ne bi uporabili? Med 
konferenco bomo gradili na naši analizi primerov e-učnih tečajev v kontekstu poklicnega predmeta, ki 
ga učite. 
  
Razprava bo moderirana. Sestanek se snema, kar je privzeta nastavitev programa. Med konferenco 
morate imeti pripravljena svoja opažanja in spoznanja, do katerih ste prišli z refleksijo pri aktivnosti 
3.1, saj predstavljajo osnovo za razpravo. 
  
Povezava do VIDEOKONFERENCE naziv učilnice je eVET2EDU 
  
Če se datum videokonference prekriva z vašimi drugimi obveznostmi in se sestanka zagotovo ne boste 
mogli udeležiti, morate poslušati posnetek videokonference, sodelovati v razpravi, ki sledi na forumu 
tečaja, in si prebrati povzetek. Vendar vsakomur toplo priporočamo, da to vajo šteje za prednostno 
nalogo. Ni le pomemben del tečaja, ampak tudi priložnost, da se seznanite z novim orodjem in novo 
metodo e-učenja. Pri tej nalogi ne morete kasneje nadoknaditi zamujenega. 
 
Ocenjeni čas, potreben za izvedbo naloge: 1 ura in 30 minut. 
 

Odločite se glede datuma izvedbe videokonference 

V aktivnosti 3.3 predlagamo sestanek udeležencev in izvajalcev tečaja v obliki videokonference. Gre za 
zanimiv način medsebojnega spoznavanja v formatu, ki ga forum za asinhrono razpravo ne omogoča. 
Vendar simultana komunikacija prinaša nove izzive. Eden od njih je določitev datuma sestanka. 
Izberite enega od predlaganih datumov za videokonferenco. 
Načrtovano trajanje sestanka je 1,5 ure. 
 

− Prvi termin 

http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/spletne-konference-vox/kratki-vodnik.html
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3407
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3407
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3404
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3404
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3404
https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-evet2edu/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3407
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3407
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3406
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− Drugi termin 
 

3.4 Zabeležite dokazila o kompetencah. Dokazila zapišite in objavite v tabeli 

kompetenc. 

Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 3, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Ne pozabite, da bomo od tega modula naprej od vas pričakovali, da boste določili katere kompetence 
se vam zdi, da ste doseglji in za te kompetence priskrbite dokazila, ki ste jih pridobili skozi aktivnosti 
tečaja. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

− foruma za razpravo; 
− snemanja videokonference; 
− refleksije; 
− povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Izberite dokazila o tem kar ste naredili v tem modulu in jih vključite v tabelo skupaj z uporabnimi 
idejami ali viri. Priporočamo vam tudi, da se o kompetencah in dokazilih pogovarjate s svojimi sošolci 
(na primer v forumu), saj vam bo to pomagalo razumeti delovanje tabele. Razmislite lahko tudi o 
vključevanju dokazil iz modula številka 1 in 2. 
 
Za pomoč pri izpolnjevanju tabele se lahko obrnete na poglavje "Tabela kompetenc - ocena tečaja". 
OPCIJA, ki je odvisna od lokalnega izvajanja 
Če potrebujete dodatno razlago o tabeli kompetenc ali o orodju, vam bo mogoče koristil spletni 
seminar o tebeli kompetenc. Spletni seminar bo izvedel moderator tečaja v obliki kratkih smernic o 
uporabi orodja, izpolnjevanju tablele kot tudi povezovanju kompetenc in dokazil o doseganju le-teh. 
Med spletnim seminajrem bomo nekaj časa namenili tudi vprašanjem, zato razmislite kaj so vaše 
dileme. Te dileme lahko tudiobjavite v dorumu in tako daste moderatorju čas, da pripravi odgovor. 
 
Če potrebujete tako pomoč, izberite datum, ki vam najbolj ustreza za spletni seminar [VSTAVI LINK]. 
 
Čas: 15 minut. 
 

3.5 Refleksija in učenje 
Refleksija je bistven element učenja, zlasti za izvajalce, t. j. ljudi, ki so poklicno vključeni v 
izobraževanje in poučevanje. Refleksija se nanaša na prakso učenja prek izkušenj in je izjemno 
individualen in oseben proces. 
  
Pomembno je poglobljeno razmišljati o izkušnji, ki jo pridobivamo oziroma smo jo pridobili, namesto 
da jo samo »doživljamo«. Razvoj spretnosti analiziranja lastnega vedenja omogoča zavestno in 
namerno učenje, ki ga usmerjata vaše delo in življenje, ne pa le knjige, teorije, zbiranje dokumentacije, 
potrdila in nasveti strokovnjakov. 
  
Pri refleksiji učenec poskuša razumeti (ne le zapomniti si) določeno gradivo ali dogodek in ga povezati s 
svojimi predhodnimi izkušnjami. Odvisno od pristopa so poudarjeni različni vidiki refleksije. Lahko se 
namreč osredotoči na sam proces refleksije, cilje refleksije ali pa njene rezultate. Zahvaljujoč refleksiji 
je mogoče določene zamisli preoblikovati oziroma o njih ponovno razpravljati in tako doseči poglobljen 
in resen pristop k določenemu problemu. 
  
Zakaj se bolje učimo ob uporabi refleksije? Jenny Moon, predavateljica na univerzi Exeter, ki se ukvarja 
z refleksijo, loči med naslednjimi glavnimi razlogi: 

− Refleksija upočasni naša dejanja, nas pripravi do tega, da dejstva ponotranjimo počasneje, in 
nas prisili, da jih začnemo povezovati, iskati reference in začnemo zastavljati vprašanja. 

− Z refleksijo postanemo lastniki »učenja«. Stvari, ki jih počnemo, začnejo za nas postajati 
pomembnejše; postanejo »naše«, saj smo jih dosegli sami. 

− Na metakognitivni ravni smo izboljšali naše zavedanje učenja. Zavemo se spretnosti, ki jih 
pridobivamo, in se začenjamo zavedati skritih dodatnih elementov. Ker refleksijo običajno 
uporabljamo za bolj zapletene probleme, postane določen izziv za učenca. 

http://evet2edu.eu/moodle/course/modedit.php?update=3397&return=0&sr=0
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3.6 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 
Kot smo nazananili na začetku, bomo po vsakem modulu od vas pričakovali refleksijo na temo modula 
iz vidika poklicnega izobraževanja in v kontekstu vaših učilnic in strokovnih predmetov, ki jih poučujete 
Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 3 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in jih 
objavite v svoji tabeli kometenc. 
Nekaj namigov kako začeti: 
O katerih izkušnjah želite reflektirati: npr. izvedba videokonference, moderiranje, sinhrono 
samoizražanje z video ali zvočnimi posnetki, razpravljanje na forumu. 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? npr. Sem jih doživel prvič? Jih lahko primerjam s katerimi koli 
prejšnjimi izkušnjami v spletni komunikaciji? 
Kaj bom storil zdaj? npr. Ali lahko ta orodja in načine komunikacije uporabite pri svojem poklicnem 
predmetu? 
 
Čas: 20 minut. 
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MODUL ŠT. 4 :: Oblikovanje e-aktivnosti 

1. Učenje v modulu št. 4 

Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti koncept e-aktivnosti; 
− razložiti vlogo in pomen izidov e-učenja; 
− pripraviti e-aktivnosti, ki so uporabne za določen poklicni predmet, ki ga poučujete; 
− zapisati učne izide z uporabo meril SMART. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− določili učni izid za svojo e-aktivnost za poklicni predmet; 
− komentirali učni izid, ki so ga določili drugi udeleženci tečaja; 
− oblikovali e-aktivnost za svoj kontekst poklicnega izobraževanja; 
− komentirali e-aktivnosti, ki so jih pripravili drugi udeleženci tečaja; 
− napisali krajšo refleksijo o e-aktivnostih v kontekstu poklicnega izobraževanja; 
− objavili dokazila za modul št. 4 v tabeli kompetenc. 

 
 
2. Uvod 

Priprava vaj je nujna za doseganje zaželenih specifičnih izidov. Klikanje oken, pregledovanje slikovnih 
predstavitev ali video posnetkov vas ne nauči veliko. Lahko pa vas pripravi do tega, da začnete 
učinkovitejše didaktične aktivnosti, kot so refleksija, razprava, iskanje dodatnih informacij, analiziranje, 
vrednotenje in razvijanje vašega izvedbenega načrta. 
  
Kako se učimo – pedagogika 
Veliko je teorije o priljubljenih stilih učenja; obstajajo tudi poskusi prilagajanja vsebine in vaj osebnim 
preferencam posameznih učencev ter avtomatiziranja učne poti. V tem kontekstu je izobraževalni 
proces individualen in ga je možno podrobno oblikovati. 
Po drugi strani koncept socialnega učenja poudarja vlogo, ki jo igrajo drugi v tem procesu. Zdi se, da 
lahko iz te akademske razprave izluščimo nekaj bistvenih točk, ki so lahko uporabne iz naše 
perspektive izvajalca učnega procesa: 

− Vsak se uči na drugačen način, in sicer odvisno od konteksta ali predmeta, zato je težko 
dokončno opredeliti en nespremenljiv in vedno priljubljen stil učenja za določeno osebo. Bolj 
ko je prenos znanja raznolik, večje so možnosti, da si bodo učenci to znanje zapomnili. 

− Najbolje se učimo skozi dejanja, zato oblikujte take aktivnosti, ki od učencev zahtevajo, da so 
dejavni, to pa pomeni dejavnosti, ki vključujejo ljudi in medije, da se dosežejo določeni izidi. 

− Cenite obstoječe znanje in spretnosti učencev in jih upoštevajte, ko na primer pripravljate 
skupinsko delo. Tako boste uporabili različne izkušnje in dali priložnost osebam z različnimi 
spretnostmi. 

Vaje in aktivnosti, ki jih predlagate, bodo podpirale (v večji meri) določene, a pogosto raznolike načine 
učenja. Skladne morajo biti s predhodno določenimi splošnimi in specifičnimi izidi, koristno pa se je 
zavedati, da je to pogosto past, v katero se ujamemo, zlasti pri pripravi aktivnosti za e-učenje: 
obljubimo, da bomo učence naučili pisati pesmi, a ponudimo le nabor poezije, ki naj si jo preberejo. 
Poučevanje praktičnih spretnosti zahteva uporabo zelo podrobnih navodil, saj mora učenec slediti 
procesu, da ponovi operacijo. Pogosto vključuje uporabo tako vizualnih namigov kot besedilnih in 
zvočnih spodbud. 
 
Čas: 10 min 
 
 
3. Oblikovanje e-aktivnosti 

Izraz e-aktivnost (e-tivity) je skovala Gilly Salmon, pomeni pa "spletna naloga"; je okvir za učenje 
nečesa na dinamičen in interaktiven način. 
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E-aktivnost je preprosta vaja, ki jo začne moderator, zahteva pa neke vrste interakcijo med udeleženci. 
Upoštevati bi morala težave/omejitve, značilne za določeno fazo tečaja, ter učence vključiti v proces in 
jim pomagati, da dosežejo določen učni izid. Take aktivnosti se lahko uporabijo večkrat; če imate torej 
dobro zamisel in jo dobro pripravite, bodo za recikliranje posamezne aktivnosti potrebne le manjše 
prilagoditve, ki so posledica na primer individualnih značilnosti učencev, določen kontekst ali 
pridobivanje novih informacij. E-aktivnosti so primerne za programe, ki se izvajajo izključno prek 
spleta, kot tudi mešane aktivnosti, ki so podprte z e-učenjem. 
  
V vsaki e-aktivnosti bi moral biti vključen element interakcije z drugimi udeleženci, npr. spraševanje po 
povratni informaciji o nalogi, ki so jo izvedli udeleženci (naloge, objave itd.). To ustvari občutek 
sodelovanja in vključenosti, ki sta nujna elementa vaj, ki temeljijo na skupinskem delu. 
  
Z rastjo vaših izkušenj pri izvajanju in pripravi spletnih vaj boste lahko e-aktivnosti razvili in jih naredili 
raznolike z dodajanjem multimedijskih vsebin, eksperimentiranjem z različnimi orodji in spreminjanjem 
oblike komunikacije. Ko tehnologija za vas in vaše učence postane resnično neopazen element, 
osredotočanje na izide začne vse udeležence vključevati v učni proces in jih zanj motivirati. 
  
E-aktivnost je sestavljena iz petih ključnih sestavin: 

1. »iskra«: izziv, problem, navdih ali spodbuda; 
2. spletna aktivnost: učenci morajo izvesti določeno aktivnost oziroma »nekaj« narediti; 
3. element sodelovanja: učenci morajo začeti medsebojno interaktivno sodelovati, na primer z 

dajanjem povratnih informacij; 
4. povzetek, evalvacija, povratna informacija, ocena, analiza: »od moderatorja ali od skupine«; 
5. povabilo za sodelovanje v vaji in navodilo za sodelovanje. 

Ne pričakujte, da boste takoj znali pripraviti e-aktivnost, ki bo motivirala in vključila vse tečajnike. 
Skrbno opazujte in iščite zaključke (v pomoč vam bodo zapiski o refleksiji), tako da bodo vaši naslednji 
poskusi vedno boljši. Naj vam bodo drugi v pomoč tako, da svoje zamisli preskusite na ljudeh od zunaj, 
iščete navdih in se ne bojte kritike. 
 
Tabela e-aktivnosti 
Spodnja tabela pokriva vse pomembne elemente za pripravo spletne aktivnosti, tako da jo lahko 
uporabite kot pripomoček pri pripravi vaših e-aktivnosti. V desnem stolpcu so razlage izvajalcev tečaja, 
ki temeljijo na primerih aktivnosti izvajanja videokonferenc iz modula št. 3. 
Naslov e-aktivnosti Npr. različne oblike e-učenja – razprava prek 

videokonference 
Učni izid (za več informacij si preberite poglavje 
»Učni izidi«) 

Opredelitev različnih oblik e-učenja v kontekstu 
poklicnega izobraževanja. 
Seznanjanje z orodji za izvajanje videokonferenc 
(videokonferenca VOX) 

Rezultat/izid Razumevanje različnih oblik e-učenja. 
Iskra Spodbuda, da se začne e-aktivnost, npr. (1) analiza 

dveh primerov e-učnih tečajev z vidika priprave in 
izvedbe v skladu s smernicami, ki jih pripravijo 
izvajalci tečaja; (2) predstavitev izvajalca tečaja. 

Število udeležencev Npr. v videokonferenci sodeluje največ deset oseb 
in dva moderatorja. 
Pomembno za asinhrone e-aktivnosti: po navadi je 
optimalna velikost skupine 12 do 20 ljudi. 

Struktura (kaj se bo dogajalo v okviru e-aktivnost) Npr. (1) pozdrav udeležencev; (2) opredelitev izidov 
in načel sestanka; (3) moderirana razprava; (4) 
povzetek 

Trajanje (čas, ki mine med začetkom in zaključkom 
e-aktivnosti) 

V primeru videokonference je enak kot čas za 
udeleženca. V primeru drugih e-aktivnosti je ta čas 
veliko daljši. 

Čas za moderatorja (količina delovnih ur, ki jih je 
vložil) 

Npr. dve uri in pol za pripravo in dve uri za 
moderiranje videokonference 

Dejanja moderatorja Specifična dejanja, ki jih izvede moderator, npr. (1) 
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priprava pregleda sestanka; (2) organizacija: 
določanje datumov, komunikacije po e-pošti, 
tehnične priprave; (3) moderiranje konference 
(pozdrav, moderiranje, tehnična podpora, 
povzetek). 

Količina dela udeleženca (količina delovnih ur, ki 
jih je vložil) 

Npr. dve uri 

Dejanja udeleženca (specifična dejanja, ki jih 
izvede udeleženec) 

Npr. (1) spoznavanje in preskušanje orodja 
Flashmeeting, (2) analiza tečajev, ki jih pripravijo 
moderatorji, (3) sodelovanje na videokonferenci. 

Orodja, ki se uporabijo pri tej aktivnosti: Orodje za videokonferenco VOX 
Metode in merila ocenjevanja Npr. pomanjkanje merljive ocene. Povratne 

informacije so v obliki splošnega povzetka, ki 
upošteva naslednja vprašanja: tehnična (npr. prikaz 
tehničnega razloga za težave), vsebinska (npr. 
analiza običajnih argumentov, poskusi reševanja 
kontroverznih vprašanj) in medosebna (npr. 
motivacijski potencial simultane komunikacije). 

 
Čas: 20 min 
 
 
4. Učni izidi 

Izid je izraz (stavek) pričakovanih rezultatov, ki jih lahko predstavimo (merimo, preverimo ali 
ovrednotimo) po zaključku izbrane enote tečaja (tečaj, vaja ali lekcija). Izid je usmerjen v določenega 
udeleženca in opisuje njegovo vedenje ter metodo predstavitve. Je ključen element v vsaki učni 
dejavnosti, vključno z e-aktivnostmi. 
  
Zakaj je ključnega pomena? 
Opredelitev izidov učencu pomaga razumeti pričakovanja in predstavlja izhodiščno točko za 
pripravljavca/izvajalca tečaja ter določa izbiro vsebine, oblik in aktivnosti ter metod evalvacije. 
Zato opredelitev izidov olajša delo učencu in pripravljavcu oziroma moderatorju tečaja. 
  
Splošni in specifični (operativni) izidi 
Prvi se nanašajo na navodila in dejanja, a jih ne opredeljujejo. Operativni izidi se nanašajo neposredno 
na zaželene učinke oziroma rezultate in dejanja, a tudi opredeljujejo metode izvedbe in evalvacije. 
  
Kako oblikovati učni izid? 
Izid mora biti jasno in natančno opisan, nanašati pa se mora na dejanja in vedenje ter biti merljiv v 
smislu časa, kraja, količine, pogostosti itd. 
Slediti mora merilom SMART – t. j. mora biti specifičen (Specific), merljiv (Measurable), dosegljiv 
(Attainable), relevanten (Relevant) in časovno umeščen (Time-framed). “S” se lahko razume kot 
usmerjen v učenca (poudarja se dejstvo, da morajo izidi določati dejanja učenca in ne izvajalca tečaja). 
  
Ustrezno ubeseden izid: 

− Vsebuje opise znanja ali spretnosti, ki jih mora osvojiti učenec. Ne smemo ga zamenjati z 
opisom opravljenih nalog ali opisom vsebin ali gradiv. 

− Opredeljuje pogoje, pod katerimi ga moramo doseči. 
− Uporablja glagole v tvorniku, ki opisujejo zaželena vedenja (kot je navedeno v spodnjem 

seznamu): 
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1. primer: Razlike pri ubeseditvi izidov 
Spretnosti razmišljanja nižje ravni Spretnosti razmišljanja višje ravni 
Po tej učni uri boste razumeli prometne predpise. Po tem tečaju boste sposobni analizirati nevarnosti 

v prometu. 
Cilj tega tečaja je predstaviti osnovni koncept 
geodetske odmere. 

Po zaključku tega tečaja boste sposobni uporabiti 
osnovne tehnike geodetskega odmerjanja pri 
terenskih meritvah. 

Cilj tega tečaja je predstaviti uporabo računalnika 
(opis vsebine). 

Po zaključku tega tečaja boste sposobni uporabljati 
računalnik s povezano miško in tiskalnikom in 
napisati ter natisniti besedilo (spretnosti). 

Po tem tečaju boste sposobni našteti pravila 
komunikacije, ki so ključna za upravljanje vaše 
družbe (splošno). 

Po zaključku tega tečaja boste sposobni ustvariti 
učinkovito komunikacijsko strategijo tako, da boste 
izbrali primerne vsebine, medije in organizacijsko 
strukturo (fokus na spretnostih učenca). 

  
6 korakov za doseganje vaših učnih izidov (primer) 
1. korak: Opredelite učni izid: Po zaključku usposabljanja boste sposobni pobarvati dvoriščno klop. 
2. korak: Opredelite rezultate: pobarvana dvoriščna klop. 
3. in 4. korak: Zapišite dejanja in jih razvrstite po vrsti: seznanite se z gradivi, klop pobarvajte z eno 
barvo, uporabite ustrezno barvo za dani material, vse površine enakomerno prekrijte z barvo in 
preverite, ali ste pustili kakšne zaščitne elemente na klopi. 
5. korak: Opredelite merila preverjanja s čuti, kot sta vid in dotik: klop je pobarvana enakomerno v eni 
barvi (stara barva se ne vidi skozi novo, ni črt, površina je bila dobro pripravljena in je bila zato barva 
enakomerno nanesena), barva je primerna za dani material (se ne lušči, dobro se oprijema in ne pušča 
madežev na obleki po sedenju), vse površine so enakomerno prekrite z barvo (100% pokritost vseh 
elementov klopi), na klop se ni prijelo nič (ščetine čopiča, zaščitni trak, listje itd.). 
6. korak: Postopek evalvacije: Menim, da bo po koncu barvanja izid dosežen. 
 
čas: 30 minut 
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Aktivnosti 

 

4.1 Oblikovanje učnih izidov za vašo e-aktivnost  

V modulu št. 4 je vaša naloga oblikovati e-aktivnost. Vendar je najpomembnejši del te naloge 
načrtovanje in določitev učnih izidov. Skrbno razmislite o zaželenih učnih izidih in dodajte dejanja in 
okvir za udeleženca. 
  
Ko določate izide, se osredotočite na izid individualne aktivnosti, ki od vaših tečajnikov ne zahteva 
sodelovanja skupine. Skupinsko delo je zahtevnejše in se mu bomo posvetili v drugem modulu. 
  

− Preberite besedilo z naslovom »Učni izidi« in sledite smernicam ter določite specifičen izid. Za 
to boste morali razmisliti o svojem splošnem cilju, s katerim je neposredno povezan vaš 
specifični cilj. 

− Uporabite metodo »6 korakov«, s katero zagotovite logično sosledje specifičnih izidov, dejanj 
in rezultatov. Pri ubeseditvi izida uporabljate glagole v tvorniku. 

− Ne pozabite upoštevati merila SMART. 
− Ne pozabite, da svoj izid določate za poklicni kontekst, in se prepričajte, da po potrebi izid 

predstavlja pridobivanje praktičnega znanja. 
− Izid zapišite v tabelo. Ne pozabite na vsebino, vaje in metode evalvacije, ki ste jih načrtovali in 

ki jih je ravno tako potrebno prilagoditi. 
  
Naslednjo tabelo lahko uporabite za strukturiranje učnih izidov in določitev rezultatov in elementov 
evalvacije: 
Predmet Dejanja  

(glagoli v tvorniku) 
Merila (t. j. stopnja 
uspešnosti) in vsebina 
(rezultati) 

Kontekst in druge 
okoliščine (evalvacija) 

Učenci bodo sposobni ... narisati načrte za izdelavo 
pisarniških miz 

uporabljati profesionalno 
programsko opremo za 
modeliranje 

Učenci bodo sposobni ... uporabiti 3 postopke oživljanja brez uporabe medicinske 
opreme 

Učenci bodo sposobni ... sestaviti izviren recept za juho ki bo imel odlično 
uravnovešene okuse 

... ... ... ... 
  
Svoje pravilno ubesedene izide objavite na forumu modula št. 4. 
 
Čas za izvedbo naloge: 1 ura. 
 

4.2 Oblikujte individualno e-aktivnost in jo objavite na forumu 

Vaša naloga v tem modulu je oblikovati e-aktivnost. Rezultat aktivnosti 4.1 je oblikovan učni izid, 
rezultati in navedena dejanja učenca. 
  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=11&id=189
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3414
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3423
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3417
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Zdaj je čas, da oblikujete preostale dele e-aktivnosti. Pred začetkom se spomnite, da aktivnost 
pripravljate za poklicni kontekst, zato razmislite, ali obstajajo na vašem poklicnem področju 
posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju e-aktivnosti. 
  

1. Preberite komentarje o vašem delu, ki so vam jih posredovali drugi tečajniki, in jih 
upoštevajte, če se vam zdijo uporabni. 

2. Zapomnite si 5 ključnih sestavin e-aktivnosti in tabele e-aktivnosti. Zdaj izdelajte enako tabelo 
in jo izpolnite – s tem boste kot snovalec aktivnosti zagotovili, da ste pokrili vse pomembne 
elemente e-aktivnosti. 

 
Primer, ki vam bo olajšal izdelavo vaše e-aktivnosti: 

Naslov e-aktivnosti e-delavnica za oblikovanje recepta za kremo za obraz 

Učni izidi Po tej aktnivnosti bod učenci spodobni:  
− razviti recept za kremo za obraz, 
− uporabljati Padlet objavljanje in deljenje gradiv, 
− uporabljati forum za izmenjavo informacij, 
− uporabljati Youtube za učenje. 

Rezultat Oblikovan recept za kremo za obraz ua vaš tip kože. 

Iskra 1. Ali ni čudovito, ko izneremo sestavine kozmetičnega 
pereparata in vemo točno kaj bomo dali na našo kožo? 

2. Če naredimo sami svojo kremo, nas ne bodo prelisičile 
reklame in ne bomo preplačali izdelka. 

Število udeležencev Od 12 do 20 učencev. 

Struktura (kaj se bo dogajalo v 
okviru e-aktivnost) 

1. Opredeljevanje rezultatov in organizacijskih problemov 
2. Ponovitev znanj o emulzijah, štuudij o raslinskih oljih, študij 

o eteričnih oljih in hidrolatih 
3. Zagotavljanje dodatne literatire 
4. Predstavitev osnovnih principov oblikovanja recepta. 
5. Učenci izdelajo svoj recept. 

Trajanje (čas, ki mine med 
začetkom in zaključkom e-
aktivnosti) 

Od 3 do 7 dni. 

Čas za moderatorja (količina 
delovnih ur, ki jih je vložil) 

4 ure za pripravo gradiv in predstavitev, 2 uri za pregled rezultatov 

Aktivnosti moderatorja − Priprava gradiva za poučevnaje in navodila. 
− Iskanje dodatnih virov. 
− Tehnična priprava Padleta in priprava navodil za uporabo. 
− Priprava predstavitve in nalaganje. 

Količina dela udeleženca 
(količina delovnih ur, ki jih je 
vložil) 

3 ure. 

Dejanja udeleženca (specifična 
dejanja, ki jih izvede 
udeleženec in količina delovnih 
ur, ki jih je vložil) 

1. Pregled predstavitve. (30 min) 
2. Oblikovanje in izpolnjevanje table. (10 min) 
3. Spoznavanje s Padletom. (15 min) 
4. Pisanje na Padlet. (15 min) 
5. Oblikovanje recepta za kremo za obraz. (10 min) 
6. PObjava recepta na Padletu. (10 min) 
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Orodje, ki se uporabi pri tej 
aktivnosti 

PowerPoint, YouTube, Excel, Padlet 

Metode in merila ocenjevanja Postopek ocenjevanja se izvaja prek pregledovanju objav z recepti, 
objavljenih na Padletu. Naloga je končana, ko je recept pravilno 
oblikovan. Medosebno komuniciranje se spodbuja prek primerjave 
proizvodov. 

Za pripravo e-aktivnosti lahko uporabite predlogo. 
3. Zapišite navodila za udeležence v vaši e-aktivnosti (to je besedilo aktivnosti, kot je to, ki ga 

ravnokar prebirate). 
Tabelo in navodila za e-aktivnost objavite na forumu modula št. 4. 
  
Čas za izvedbo naloge: 2 uri. 
 

4.3 Napišite povratno informacijo o e-aktivnostih, ki so jih pripravili drugi 

Izberite dve e-aktivnosti, ki sta ju pripravila druga udeleženca tečaja. Analizirajte ju in napišite 
povratne informacije za svoje kolege na tečaju. Tabelo e-aktivnosti uporabite kot podlago za svojo 
analizo in komentarje. Prav tako nujno razmislite o tem, ali so njihove e-aktivnosti primerne za njihov 
poklicni kontekst in ali bodo zagotovile pridobivanje kompetenc. 
Za oblikovanje povratne informacije uporabite tabelo. 
Svojo analizo objavite na forumu. Ne bojte se biti kritični, vendar naj bo vaša kritika konstruktivna in 
usmerjena v e-aktivnosti, ne pa v osebe, ki so jih pripravile. 
  
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

4.4 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 

Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 4 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in objavite 
v svojem spletnem dnevniku. 
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
Npr. oblikovanju učnih izidov, analiziranju učnih izidov, pripravi e-aktivnosti, zagotavljanju, da so izidi 
in e-aktivnosti primerne za poklicni kontekst, analiziranju e-aktivnosti. 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Npr. ali bo priprava e-aktivnosti spremenila način, na katerega poučujem svoj predmet? Kakšne nove 
priložnosti prinašajo e-aktivnosti v mojo učilnico? Ali lahko e-aktivnosti uporabim za poučevanje 
kompetenc? 
Kaj bom storil zdaj? 
Npr. ali lahko e-aktivnosti, ki sem jih pripravil/-a uporabim za poučevanje mojega poklicnega področja? 
Kako lahko oblikujem več e-aktivnosti za poučevanje? 
  
Čas za izvedbo naloge: 20 minut. 
 

4.5 Zabeležite dokazila. Dokazila zapišite in objavite v tabeli kompetenc. 
Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 4, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. določenega učni izid; 
2. oblikovane e-aktivnosti za kontekst poklicnega izobraževanja; 
3. posnetka zaslona s povratno informacijo o vaši e-aktivnosti, ki jo je napisali drug tečajnik; 
4. posnetku zaslona s povratno informacijo o e-aktivnosti drugega tečajnika, ki ste jo napisali vi; 
5. povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

  
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 
 

Forum modula št. 4 

  

https://docs.google.com/document/d/1MEtpwSB6ocDzShZPpQDxC-UB4Vbk-vRQ8wX--EFQfes/edit
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=360
https://docs.google.com/document/d/1Czh9MI_QuHMMYFUDmHKVzuLGsUWMS0mRGc8HmQ6dkrI/edit#heading=h.5r46e1hmy8uu
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=360
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3423
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MODUL ŠT. 5 :: Motivacija 

1. Učenje v modulu št. 5 

Cilj tega modula je razložiti kompleksne mehanizme, ki dvigujejo oziroma zmanjšujejo motivacijo 
udeležencev v izobraževalnih programih, ki temeljijo na e-učenju in pri katerih je poudarek na 
poklicnem izobraževanju. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− navesti dejavnike, ki vplivajo na raven motivacije med udeleženci e-učnega tečaja; 
−  uporabiti izbrane metode, da spodbudite aktivnost udeležencev. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− na strani Google Documents izpolnili tabelo dejavnikov, ki zmanjšujejo motivacijo (skupaj z 
drugimi udeleženci); 

− objavili vsaj pet objav na forumu; 
− napisali krajši povzetek spoznanj pri procesu refleksije; 
− objavili dokazila za modul št. 5 v tabeli kompetenc. 

 
 
2. Uvod – Izziv motiviranja pri e-učenju 

»Težava pri e-učenju ni samo e-učenje, ampak motivacija.« E-učenje v skladu z opredelitvijo tega 
pojma učencem ponuja več svobode pri izbiri, kdaj in česa se bodo učili. V primerjavi s tradicionalnimi 
tečaji ima izvajalec tečaja manj nadzora. Za učence to pomeni, da večjo svobodo spremlja večja 
odgovornost organiziranja lastnega učnega proces, kar pa je za mnoge zahtevno. 
Motivacija je pogosto gonilo, ki učence priganja, da se dosledno učijo veliko, tudi ko snov postane 
monotona in dolgočasna. Že na začetku tečaja različne udeležence za učenje motivirajo različne stvari, 
ki so tako notranji kot zunanji dejavniki. Raven njihove motivacije pa se v času tečaja spreminja. Po eni 
strani je lahko odvisna od dejanj izvajalcev tečaja, po drugi pa je lahko odvisna od preferenc in 
odločitev tečajnikov. Padec motivacije lahko zelo oteži ali pa tudi prepreči dokončanje kakršnega koli 
izobraževalnega programa. Nenehno si pri tečajnikih prizadevamo vzdrževati motivacijo na visoki 
ravni. To je tudi ena glavnih nalog izvajalca tečaja. 
  
Dejavniki, ki zmanjšujejo motivacijo (demotivatorji) 
Naše izkušnje kažejo, da si lahko ravni motivacije med e-učnim tečajem pogosto predstavljamo z 
grafom v obliki črke U. Na začetku udeleženci veliko delajo, ker jih žene njihova radovednost po 
spoznanju novosti. S časom pa postanejo manj sistematični; vlagajo manj truda, zopet pa se bolj 
trudijo, preden morajo oddati končne naloge. Kateri dejavniki vplivajo na ta vzorec? Marta, učiteljica s 
hrvaške poklicne šole, pravi, da so glavni demotivatorji pri poklicnem usposabljanju »strah pred novo 
tehnologijo (strah pred neznanim), pomanjkanje spretnosti na področju informatike in komunikacij, 
prevelika količina novih informacij, nejasni ali prezahtevni učni cilji, nejasen namen učenja, slaba 
vključenost izvajalca tečaja (pomanjkanje spodbud, počasna spletna komunikacija, počasne povratne 
informacije o nalogah) in pomanjkanje rednega praktičnega dela«. Svetuje nam, da predavamo »čim 
manj teorije« in se posvetimo »čim bolj specifičnim vsebinam, ki se nanašajo na poklicno področje«. 
  
V tem modulu boste skupaj z drugimi tečajniki razmišljali o možnih demotivatorjih. Obravnavajte 
naslednje kategorije: 

−  tehnologija; 
−  samoocena; 
−  organizacija tečaja; 
−  orodja; 
−  medosebni dejavniki in komunikacija; 
−  samoorganizacija; 
−  cilj in pričakovanja; 
−  prioritete; 
− povratne informacije. 
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3. Kako nekoga motiviramo? 

V prvem delu uvoda smo predstavili nekaj dejavnikov, ki lahko zmanjšajo raven motivacije med 
udeleženci spletnega tečaja. Zdaj bomo govorili o dejavnikih, ki povečujejo aktivnost in izboljšujejo 
sistematično učenje. Prosimo, da ste pozorni na dejstvo, da vsi ne bodo primerni za vsak tečaj. 
  
Izvajalec tečaja ne sme predvidevati, da bodo vsi tečajniki enako motivirani proti koncu tečaja, kot so 
bili na začetku tečaja. Nujno je, da se trudite ohraniti in povečati raven motivacije. Natančneje bi moral 
moderator: 

− Poskusiti razumeti razlike v motivaciji posameznih udeležencev. Tečajniki so se tečaja udeležili 
iz različnih razlogov in so različno motivirani za učenje. Niso vse motivacijske metode 
univerzalne. Za nekoga je morda dovolj, da nekdo ceni njihov trud, za nekoga drugega pa je 
pomembno potrdilo o opravljenem izobraževanju. 

− Ustrezno organizirati delovno okolje. Če tečajnik porabi več časa za obvladovanje orodja in 
razumevanje pričakovanj kot za dejansko učenje, bo doseganje osnovnega cilja tečaja 
dejansko zahtevalo več vztrajnosti. Posebno pozornost je treba posvetiti izbiri orodij. Dobro je 
v tečaj vpeljati raznolikost, a lahko uporaba prevelikega števila aplikacij (da ne omenimo težav 
s funkcionalnostmi) nekoga zmede in demotivira. 

− Pomagati ob nastopu težav. Kljub naporom moderatorja lahko pričakujete nepredvidene 
težave. Ko do njih pride, jih je treba rešiti hitro in učinkovito. 

− Zastaviti realistična pričakovanja. Cilji, ki jih postavite za udeležence, morajo biti zahtevni, a 
dosegljivi. Primerna raven težavnosti tečaja je motivacijski dejavnik (motivator). 

− Dati svobodo. Tečajniki pogosto pridejo na tečaj z različnimi ravnmi znanja. Imajo tudi različne 
specifične cilje. Zato je nemogoče uskladiti pričakovanja vseh. Vendar lahko vse zadovoljimo 
tako, da jim damo več svobode. To lahko dosežemo z oblikovanjem vaj, ki omogočajo 
ustvarjalne odgovore ali se nanašajo na izkušnje in poklicno prakso udeležencev. 

− Dosledno posredovati povratne informacije. Moderator mora biti aktiven in na tečaju 
sodelovati. Nenehno mora med razpravami, vajami in v primeru vprašanj dajati komentarje. 

− Deliti pohvale. Nagrajevanje je boljši pristop od kaznovanja. Udeležence, ki so nekaj naredili 
dobro, je treba nagraditi, to pa ponavadi dviguje motivacijo za delo. 

− Mobilizirati nedejavne udeležence. So ljudje, ki niso zelo dejavni oziroma se raven njihove 
vključenosti med tečajem zmanjša. Ne smemo pustiti, da zaostanejo. Vedno je koristno 
ugotoviti, zakaj so neaktivni in kaj lahko storimo, da jih pripeljemo do tega, da delajo bolj 
sistematično. 

− Poskusiti vzdrževati prijetno vzdušje. Skupina je lahko zelo učinkovita, tudi če so odnosi med 
njimi povezani izključno z delom. Ne glede na to je lahko v pomoč, da se tečajniki med seboj 
razumejo oziroma da med njimi ni dolgotrajnih konfliktov. Pozitivno vzdušje je koristno za 
učinkovito skupinsko učenje. 
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5.1 Naredite seznam demotivatorjev 

V Moodlu je možnost, da si ogledate informacije o vaših aktivnosti v tem tečaju.  V spodnjem levem 
kotu okna najdete Nastavitve > Nastavitve mojega profila > Poročila dejavnosti > Vsi dnevniki. Graf 
kaže število pregledanih virov z razčlenitvijo po dnevih. Zavedamo se omejitev sklepanja na podlagi 
tako omejenih podatkov, vendar tak graf po vsej verjetnosti ne bo ploščat, saj bodo dnevi ali daljša 
obdobja, ko je bilo malo prijav oziroma jih sploh ni bilo. To pomeni, da delo ni bilo popolnoma 
sistematično. S to vajo bi radi dosegli, da začnete razmišljati o tem, kaj se je zgodilo in kaj lahko 
naredimo, da se spopademo s slabo motivacijo. 
Vaša naloga je, da si preberete uvodna besedila in razmislite o lastnih izkušnjah na tečajih ter ustvarite 
seznam demotivatorjev, ki ovirajo spletno učenje. Nato opišite dejanja, ki jih lahko izvedete, da se 
spopadete z vsakim od teh dejavnikov, ki zmanjšujejo motivacijo. V uvodu boste našli nekaj namigov, 
ki vam bodo pomagali narediti to nalogo, vendar pričakujemo, da bodo vaši predlogi zelo podrobni in 
specifični. To nalogo naredite z drugimi udeleženci tečaja. Izpolnili boste tabelo, ki jo najdete na 
povezavi. Vaša naloga je, da navedete demotivatorje in predlagate rešitve za dva druga demotivatorja. 
Prosimo, da pod svoje prispevke navedete začetnice svojega imena. Radi bi vas spodbudili, da predloge 
drugih udeležencev dodatno razdelate ali pa predlagate alternativne rešitve. Če nekdo predlaga rešitev 
za en problem, to ne pomeni, da je tema rezervirana in zaprta. Je le del vloge osebe, ki je navedla 
demotivator z namenom, da se predlagane rešitve uredijo in dodelajo tako, da je končna različica 
transparentna. 
Ta vaja je tudi priložnost, da se seznanite s sodelovalnim razvojem besedil v Google Dokumentih. Na 
nek način je to paket aplikacij za obdelavo besedil, ki omogoča, da več ljudi dela na enem dokumentu. 
Opomba: Lahko ga uporabite tudi za razvoj vsebine za namen poučevanja (npr. s svojimi učenci, 
drugimi učitelji itd.).  
 
Čas za izvedbo naloge: 2 uri. 
 

5.2 Motivirajte svoje tečajnike 
Spodaj je naveden seznam ljudi, ki se udeležujejo hipotetičnega tečaja. Iz različnih razlogov njihova 
motivacija včasih ni na optimalni ravni. Vaša naloga je, da sestavite kratko motivacijsko sporočilo za 
pet tečajnikov, ki jih izberete s seznama. V nekaterih primerih obstajajo razlogi za pohvalo, v drugih pa 
za grajo, a je vedno pomembno, da učenca bolj motiviramo za učenje. Na forumu modula objavite 
svoje sporočilo. Razprave naj bodo poimenovane z imeni likov. Vaše sporočilo naj bo motivacijske 
narave (pišite v prvi osebi ednine in ne o tem kako bi lahko bilo). Predstavljajte si, da ste moderator 
tečaja in da pišete sporočilu svojemu učencu. Na primer "Zavedam se, da imate včasih občutek, da ob 
pisanju refleksije ponavljate eno in isto, vendar je refleksija pomemben del učenja in omogoča, da se z 
učno situacijo poenotite. Potrudite se in sem prepričana, da vam na koncu ne bo žal." 
Po objavi sporočila boste videli objave drugih tečajnikov, če so jih ti že objavili. 
  

− Eliza je pred kratkim napisala e-poštno sporočilo. Pravi, da je snov na tečaju zelo zanimiva, a ji 
posamezni deli niso všeč. Zlasti meni, da je tečaj preveč osredotočen na teorijo. Meni, da bi 
bil tečaj boljši brez teorije. Na tečaj se je vpisala, da bi pridobila praktične spretnosti. 
Poudarila je pomen praktičnega dela za poklicno usposabljanje in bi se rada na tak način tudi 
učila. Poleg tega nekateri elementi niso dovolj skladni s splošnimi cilji tečaja. Tečaja glede 
trajanja ne morete spremeniti, lahko pa najdete način, da Elizo prepričate, da še vedno od 
njega lahko nekaj pridobi. 

− Ada je že dala jasno vedeti, da ji delo z računalnikom povzroča težave. Stara je že več kot 50 
let in večino življenja računalnika ni uporabljala. Zdaj ga je morala začeti uporabljati zaradi 
zahtev sodobne družbe, a ji tako delo dela preglavice. Zna uporabljati e-poštnega odjemalca 
in pozna osnovne funkcije iskalnikov, česa več pa na žalost ne. To je prvič, da sodeluje v e-
učnem tečaju, in ni prepričana, ali ji bo uspelo. Prepričajte Ado, da tehnologija ne bo ovira, ki 
bi ji preprečila, da naredi tečaj. 

− Bolek je imel takoj dober občutek glede tečaja. Prva dva do tri tedne je bil zelo aktiven; veliko 
je prispeval. Nato se je vse manj prijavljal in tudi, ko se je prijavil, ni bil zelo aktiven. Ugotovite 
razlog njegovega slabšega udejstvovanja in ga poskusite spodbuditi, da bo delal več. 

− Celina dela sistematično, a se vam rezultati njenega dela ne zdijo zadovoljivi. Imate občutek, 
da v svoje delo ne vloži dovolj truda. Kar odda je slabo, njene rešitve pa so dolgočasne in ne 
preveč ustvarjalne. V razpravi na forumu ponavadi napiše standarden odgovor, včasih pa le 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnCETui4w-jCdGZZQjgtZE1sOERPNkhjdEY3LVp0Tmc&usp=sharing
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3461
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utemelji prispevke drugih. Spodbudite Celino, da bo delala bolje, ne da bi pri tem zmanjšali 
pomen njenega prejšnjega dela. 

− David na začetku tečaja ni bil zelo dejaven. Bil je prisoten, ampak njegova dejanja niso 
prispevala veliko v primerjavi z drugimi tečajniki. Pred kratkim je bil njegov prispevek v 
razpravi na forumu zanimiv, a se ni nanašal na temo. Ko ste to izpostavili, je rekel, da mu ni 
jasno, kaj se od njega pričakuje na tečaju. Pred seboj nima nekega cilja in ni prepričan, kaj bi 
moral narediti. Poskusite Davidu pomagati glede njegovih dvomov. 

− Franeku ne primanjkuje motivacije. Lahko bi rekli, da je celo preveč motiviran. Svoje naloge 
odda dolgo pred rokom, zastavlja veliko vprašanj in se želi naučiti čim več. Težava ni v tem, saj 
je podobno dejaven na forumu. Je prvi, ki objavlja v vsaki niti (temi), objavlja številne dolge 
objave in komentira objave večine drugih. Imate vtis, da demotivira druge člane skupine. Ne 
veste, ali se zaradi njega počutijo neugodno, ali jih moti, ali menijo, da bo Franek opravil vse 
delo namesto njih, dejstvo pa je, da so drugi manj dejavni v razpravah. Franeka poskusite 
umiriti, ne da bi ga užalili in bi se popolnoma umaknil s foruma. 

− Grazyna je najboljša tečajnica. Je dejavna in sposobna. Pred kratkim pa je začela sodelovati 
manj. Ko jo o tem povprašate, odgovori, da je že sodelovala na takih tečajih ter da je večina 
gradiv bodisi lahkih bodisi jih že pozna. Poskusite najti rešitev, da ji ne bo več dolgčas. 

− Eva je morala na tečaj kot dodatno usposabljanje v okviru svoje redne zaposlitve. Je zelo 
aktivna, kaže pristen interes in na tečaju daje koristen prispevek. Vendar opazite, da se s 
časom manjšata njena energija in njen prispevek. V dopisih z vami in udeleženci vašega tečaja 
namigne, da je zanjo vse težje vzdrževati tempo dela in tečaja. Poskusite ugotoviti, kakšne 
težave ima Eva. Razmislite, kako bi ji lahko pomagali, da se bolje organizira in zmanjša količino 
dela, ter ji to predlagajte. 

− Henryk se na tečaju ni izkazal. Njegovi prispevki in naloge so izpolnili zahteve, a niso bili 
posebej dobri. To se je v zadnji razpravi na forumu spremenilo. Henrykova objava je bila 
izjemno pronicljiva, relevantna in ustvarjalna. Iz te objave se je mogoče veliko naučiti. Želite, 
da bi bila ta objava standard Henrykovih prispevkov in ne izjema. To objavo uporabite, da ga v 
prihodnje motivirate. 

− Ida na tečaju dela resno. Izjema so aktivnosti, ki zahtevajo sodelovanje z drugimi tečajniki. Ida 
v razpravah in pri skupinskem delu ne prispeva veliko. Želite izvedeti, zakaj Ida ne sodeluje z 
drugimi, in to spremeniti. 

− Jacek se na tečaj ni prijavil prostovoljno. To je zahteval njegov šef. Imate vtis, da mu to ni 
všeč. Občasno jasno namigne, da mu tečaj ne ustreza in da ne izpolnjuje njegovih potreb. 
Skrbi vas, da bo njegov odnos demotiviral druge tečajnike. Poskusite ga prepričati, naj se pri 
delu v okviru tečaja potrudi. 

 
Čas za izvedbo naloge: 2 uri in 30 minut. 
 

5.3 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 

Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 5 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in jih 
objavite v svojem spletnem dnevniku. 
  
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
Ugotoviti želim dejavnike, ki zmanjšujejo motivacijo in vplivajo na moje e-učenje; opisati želim dejanja, 
ki jih lahko izvedem, da odpravim dejavnike, ki zmanjšujejo motivacijo; ter zapisati motivacijska 
sporočila za učence. 
  
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Poskušam ugotoviti dejavnike, ki zmanjšujejo motivacijo mojih učencev, in jih odpraviti? 
Pri poklicnem izobraževanju? 
  
Kaj bom storil zdaj? 
Sem spremenil svoje stališče glede motivacije? Kako pomembno je ohraniti visoko raven motivacije v 
učilnici? Pri poklicnem izobraževanju? Pri e-učenju? 
  
Čas za izvedbo naloge: 15 minut 
 

5.4 Zabeležite dokazila. Dokazila objavite v tabeli kompetenc. 
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Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 5, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. dejavnikov, ki zmanjšujejo motivacijo, in tabele rešitev (povezava); 
2. motivacijskih sporočil (posnetki zaslonov s foruma); 
3. refleksije; 
4. povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Čas za izvedbo naloge: 15 min. 
 

Forum modula št. 5 

 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3461
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MODUL ŠT. 6 :: Skupinsko delo 

1. Učenje v modulu št. 6 

Cilj tega modula je, da udeleženci pridobijo spretnosti, potrebne za pripravo e-aktivnosti za skupinsko 
delo. 
Rezultat tega modula je, da: 

− boste razvili spretnosti za sodelovanje pri skupinskem delu; 
− boste spoznali spretnosti izvajanja in usmerjanja skupinskega dela; 
− boste oblikovali e-aktivnost, ki temelji na skupinskem delu; 
− boste poznali značilnosti skupinskega dela. 

 
Da bi to dosegli, pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula:    

− brali gradiva modula; 
− delali v skupini; 
− sodelovali v razpravi med videokonferenco; 
− razvili navodila za izvajalce tečajev o skupinskem delu prek spleta; 
− preverjali e-aktivnosti drugih skupin in jih komentirali; 
− napisali krajši povzetek spoznanj pri procesu refleksije. 

 
 
2. Uvod 
Sodelovanje je v učnem procesu zelo pomembno. Dviguje raven motivacije med učenci in spodbuja 
kritično razmišljanje, saj od učencev zahteva, da poiščejo skupne načine za izvedbo določene naloge ali 
rešitev določenega problema, da k reševanju problema pristopijo z individualnim delom in v 
sodelovanju z drugimi, da predstavijo rezultate in o njih kritično razpravljajo ter jih združijo in določijo 
splošne ugotovitve. 
Skoraj vedno, ko imamo skupino ljudi, si ti izmenjujejo mnenja, ustvarjajo nove zamisli in pridobivajo 
nove spretnosti. Vedno izhajamo iz predpostavke, da skupinsko delo pomaga pri učenju (npr. 
reševanje problemov, boljše pomnjenje in ohranjanje znanja, večja produktivnost, ustvarjanje 
kompleksnih konceptov in sklepanje na višji ravni, prenašanje znanja, skupno oblikovanje definicij, 
poslušanje in analiziranje argumentov, izražanje lastnih stališč, razlaganje lastnega stališča, pogajanje o 
pomenu). Vendar skupinsko delo tudi oblikuje čustva z izboljšanjem medosebnih odnosov, z večjo 
podporo posameznikom, s pripisovanjem uspeha oziroma neuspeha nalogam, s spodbujanjem 
radovednosti, s povečano motivacijo in vključenostjo v učenje. Ravno tako se pri skupinskem delu 
razvijajo »operativne« spretnosti (razdelitev vlog znotraj skupine, določanje rokov, izpolnjevanje 
rokov, zagotavljanje, da so naloge narejene itd.). Značilne skupinske vaje med drugim vključujejo 
izdelavo finančnega načrta, pripravo priporočila ali poročila in določanje pravil itd. 
Ker postajajo spretnosti skupinskega dela vse pomembnejše (npr. pri karieri), metode, ki temeljijo na 
sodelovanju (tudi prek spleta), omogočajo razvijanje ključnih »skupinskih« spretnosti, ki so povezane z 
vseživljenjskim učenjem. Ker je internet tudi družbeno omrežje, bi bilo mogoče lahko koristno 
izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja za razvoj dodatnih kompetenc. 
Da bi zagotovili uspeh vaj na osnovi skupinskega dela, je pomembno, da člane skupine opremimo z 
znanjem o procesih in mehanizmih v skupini ter da skrbno pripravimo aktivnosti, gradiva in tehnologije 
v e-učnem okolju. 
 
Ko oblikujemo skupinske vaje, je pomembno, da upoštevamo dinamiko skupine: 
1. faza – sestava skupine: člani skupine novo obliko dela vidijo kot pozitivno, čeprav je lahko 
prisotnega še nekaj nelagodja glede »novosti«. Porajajo se številna nova vprašanja glede načina dela, 
nalog, pričakovanj, ocenjevanja itd. Skupina večino energije usmeri v določanje pravil sodelovanja, kar 
kasneje pripelje do pogodbe (več o tem najdete v nadaljevanju). Skupina se ne osredotoča na vsebino 
naloge ali vaje. 
2. faza – težave in pritisk: v tej fazi skupina začne delati, da bi dosegla cilje, in jih po možnosti preverila 
(npr. ali so preveč ali premalo ambiciozni). Obstaja tveganje, da se pojavijo frustracije in konflikti, 
kakor tudi potreba po preoblikovanju izhodiščnih predpostavk in njihovi kritični presoji. To lahko 
pripelje do vzpostavitve in/ali preverjanja pravil ali norm. 
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3. faza – stabilizacija: počasi se skupinsko delo vzpostavlja, člani skupine so vključeni v delo, 
razpravljajo in izmenjujejo mnenja ter čutijo, da so vse bližje doseganju ciljev. V tej fazi skupina osvoji 
mehanizem sodelovanja, zaradi česar je produktivnost veliko večja. 
4. faza – nenehen napredek: zadovoljstvo je prevladujoč občutek. Člani skupine se zavedajo svojih 
prednosti in slabosti pri delu, a obenem čutijo, da so doseženi rezultati več kot le vsota prizadevanja 
posameznikov. Vloge v skupini so jasnejše, razlike med posamezniki pa člani dojemajo kot dejavnik, ki 
spodbuja produktivnost. 
5. faza – zaključek in predstavitev izidov: v tej fazi člani skupine izvajajo končni pregled dosežkov. To 
lahko spremlja občutek zadovoljstva ali neuspeha, zato se raven vključenosti v zadnjih fazah dela lahko 
razlikuje. V tej fazi bi se člani skupine morali zavedati, česa so se naučili. 
Za vas kot moderatorja sta oblikovanje vaj in predvsem načrtovanje razumnih odgovorov v vsaki fazi 
skupinskega dela ključni dejanji za doseganje želenih didaktičnih ciljev. Ena od metod za organizacijo 
skupinskega dela je ustvarjanje skupinske pogodbe (pravil za delo v skupini, o katerih odločijo člani 
skupine). Poudarili smo, da je pri pripravi e-aktivnosti pomemben element interakcija med udeleženci 
tečaja, ki naj bi ustvarila občutek sodelovanja v skupini. Naloga moderatorja je vedno, da ustvari 
prijazno delovno okolje; včasih to pomeni načrtovanje rokov ali razdelitev vlog, če člani skupine tega 
niso sposobni narediti sami. Skupinske e-aktivnosti lahko vključujejo: 

− študije primerov, analizo situacije, oblikovanje izdelka; 
− opredelitev vlog v skupini; 
− izvajanje skupne raziskave, ocenjevanje; 
− sprejetje skupne odločitve, iskanje rešitve; 
− ustvarjanje seznama nalog, aktivnosti in postopkov; 
− skupna predstavitev izidov; 
− itd. 

 
 
3. E-učna orodja za skupinsko delo 
V svetu izobraževalne tehnologije obstaja več orodij, s katerimi lahko spodbujamo sodelovanje in 
skupinsko delo. S tehničnega vidika je bilo nekaj teh orodij razvitih izrecno v ta namen (npr. BSCW, 
Project Pier). Najbolj običajne možnosti, ki jih nudijo ta orodja, so možnost skupne rabe datotečnih 
map, sodelovanje pri preoblikovanju dokumentov (shranjevanje prejšnjih različic) in spodbujanje 
komunikacije z drugimi člani skupine. Ta orodja omogočajo varno skupno rabo dokumentov na spletu, 
organizacijo timskega dela in učinkovito sodelovanje. 
Po drugi strani orodja Web 2.0 temeljijo na sodelovanju, ki je ključen del izmenjave med uporabniki, 
večina orodij Web 2.0 pa omogoča sodelovanje prek komentarjev, označevanja (tagging), skupne rabe 
dokumentov itd. Tudi ko obstajajo orodja, izdelana za druge namene (za ustvarjanje dokumenta ali 
miselnega vzorca, objavo videa), jih lahko uporabimo za sodelovalno učenje (učenje, ki temelji na 
sodelovanju) in za skupinsko delo ter tako izkoristimo značilnosti teh orodij, ki omogočajo družbeno 
mreženje. 
Nekatera orodja, kot so na primer videokonference, spletni dnevniki ali družbena omrežja, omogočajo 
spletno komunikacijo in jih lahko uporabimo za izmenjavo mnenj, komentarjev in zamisli z drugimi. 
 

Orodja, zasnovana izrecno za sodelovanje 

To so orodja, ki so bila zasnovana izrecno za sodelovanje v skupini, zaradi česar njihove tehnične 
specifikacije temeljijo na potrebah skupine oseb, ki med seboj sodelujejo. 

− BSCW je platforma za sodelovanje, na kateri lahko hranite, dajete v skupno rabo in upravljate 
datoteke (dokumente, slike itd.). Tu boste lahko prijateljem in kolegom dodelili dostop, 
zaščiten z geslom; ustvarili poljubno število timov; z elektronsko pošto na preprost način 
povabili nove člane; upravljali sestanke, kontakte, naloge in beležke; uporabljali funkcijo 
upravljanja različic in poročil o spremembah ter tako nadzirali dodeljene procese; spremljali 
aktivnosti članov svojega tima; ustvarjali in pisali spletne dnevnike; uporabljali ankete za 
poizvedbe o mnenjih članov vašega tima; pošiljali samodejna sporočila o dogodkih in 
opravilih. 

− TWIDDLA je prosto dostopen prostor za sestanke prek spleta. 
− Padlet je orodje za upravljanje virtualnega zidu za sodelovanje. 
− Google groups 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464
https://public.bscw.de/pub
http://www.twiddla.com/
http://padlet.com/
https://groups.google.com/forum/#%21overview
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Ustvarjanje dokumentov v sodelovanju z drugimi 

− Google Drive je storitev za shranjevanje in sinhronizacijo dokumentov, ki jo nudi Google in ki 
je sestavljena iz orodij za urejanje besedil, razpredelnic in predstavitev v sodelovanju z 
drugimi. 

− Wikiji so spletne strani za sodelovanje, ki uporabnikom omogočajo, da dodajajo, spreminjajo 
in brišejo vsebine prek spletnega brskalnika. Najbolj razširjen primer spletne strani Wiki je 
Wikipedia, ki je tudi edinstven primer sodelovanja. Nekateri primeri orodij Wiki so:  

o Pbworks; 
o Mediawiki. 

 
Miselni vzorci za sodelovanje 

Miselni vzorci za sodelovanje so prav tako dober način za skupno rabo zamisli, viharjenje možganov ali 
razvijanje zamisli v sodelovanju z drugimi. Nekateri primeri orodij za izdelavo miselnih vzorcev v 
sodelovanju z drugimi so: 

− Mind42: Spletno orodje za sodelovanje z neomejenim številom istočasnih uporabnikov, ki 
omogoča ustvarjanje miselnih vzorcev.; 

− Mindmeister; 
− Cmaptools; 
− Bubbl.us. 

 
Videokonference 

Videokonference lahko uporabljamo za izvedbo spletnih sestankov na daljavo, ob določenem času in 
za izbrano skupino ljudi. Nekatera orodja za izvedbo videokonferenc, ki vam lahko pridejo prav v vaši 
učilnici, so:  

− Flashmeeting; 
− OpenMeetings; 
− BigBlueButton; 
− Skype; 
− WiZiQ; 
− Google Hangouts; 
− AdobeConnect. 

 
Spletni dnevniki 

Spletni dnevniki so pogosto spletna mesta za individualno objavljanje na spletu, a imajo potencial, da 
jih uporabimo za sodelovanje in skupinsko delo, in sicer zahvaljujoč možnosti, da en spletni dnevnik 
piše več avtorjev in možnosti komentiranja objav v spletnem dnevniku. Priljubljena orodja za pisanje 
spletnih dnevnikov, ki jih lahko uporabite za svoje učence, so:  

− Blogger; 
− Wordpress. 

 

Spletne strani družbenih omrežij 

Dandanes so družbena omrežja ena najbolj uporabljanih spletnih orodij v vsakdanjem življenju in pri 
delu. Uporabnikom omogočajo ohranjanje stikov z drugimi, preprosto izmenjavo informacij in 
vzpostavljanje stikov z ljudmi – te značilnosti lahko izkoristimo za spletno sodelovanje skupine učencev 
pri nalogi, izmenjavo rezultatov praktičnega dela s spletno skupnostjo, prošnje za povratne informacije 
ali zamisli glede rešitev, kakor tudi za vzpostavitev stika z oddaljenimi učenci in učitelji, ki se učijo 
istega poklicnega predmeta oziroma poučujejo isti poklicni predmet, pri čemer sta vidik in kontekst 
drugačna. Vse to daje možnost za sodelovalno učenje in skupinsko delo in lahko obogati učni proces. 
Lahko se pridružite že obstoječem družbenem omrežju (npr. Facebook, kjer lahko ustvarite lastno 
delovno skupino) ali ustvarite lastno omrežje (Social go, Elgg itd.). 

− Facebook 
− Social GO 

http://www.google.com/intl/es/drive/about.html
http://pbworks.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://mind42.com/
http://www.mindmeister.com/
http://ftp.ihmc.us/
http://www.bubbl.us/
http://fm.ea-tel.eu/fm/
http://code.google.com/p/openmeetings
http://bigbluebutton.org/
http://www.skype.com/intl/pl/home/
http://www.wiziq.com/
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts
http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://www.facebook.com/
http://www.socialgo.com/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=458
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=460
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=460
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=458�
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=460�
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=460�
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− Elgg 

 
Druga orodja 

Druga orodja, kot so virtualna namizja (npr. www.dropbox.com) ali družbena omrežja, so zasnovana za 
skupno rabo virov, kar je lahko zelo koristno pri skupinskem delu na učni aktivnosti. Družbena omrežja 
se uporabljajo za skupno rabo multimedijskih vsebin (video posnetkov, slik, zvočnih posnetkov, 
diapozitivov itd.), a kot nakazuje ime, vključujejo intenzivno družabno interakcijo med uporabniki. Ko 
je vir enkrat objavljen na spletu, ga lahko v sodelovanju z drugimi analiziramo, komentiramo in 
razvijamo nadaljnje ideje. Primeri orodij, ki spadajo v to skupino in imajo potencial, da jih uporabimo v 
učilnici, so: 

− Video: YouTube; 
− Diapozitivi: Slideshare; 
− Slike: Flickr; 
− Spletne strani: Diigo. 

 
 
4. Seznam virov 

− Morris T. (2005), Working in teams: the whole is greater than the sum of its parts. Accessible 
at http://terrymorris.net/teamwork/index.htm (accessed on 13.08.2010).  

− Learn Briefing, Self Directed Work Teams Develop In Stages. Accessible at 
http://www.strategosinc.com/work_team_3.htm (accessed on 12.08.2010).  

− Stein J., Working on teams: Using the Stages of Team Development; Human Resources at MIT. 
Accessible at http://web.mit.edu/hr/oed/learn/teams/art_stages.html (accessed on 
4.08.2010).  

− Tuckman J. (1977) - [in:] eTivities Gilly Salmon p.144 
− Shank P. (2007), The Online Learning idea book: 95 Proven Ways to Enhance Technology-

Based and Blended Learning, Pfeiffer, San Francisco, pp. 57-61, 68-72  
 
 

Aktivnosti 

 

6.1 Skupinsko delo: ustvarite seznam namigov za izvajalca tečaja in se 

pripravite na videokonferenco 
Pri tej nalogi delate skupaj. Na začetku boste delali v petčlanskih skupinah (v katere vas razdeli 
izvajalec tečaja), po koncu aktivnosti pa vsaka skupina ostalim (vsem tečajnikom) predstavi rezultate s 
pomočjo orodja za sodelovalno delo kot so gdoc, etherpad, wiki, microsoft one drive,... 
Na podlagi izkušenj, pričakovanj in znanja svojih članov vsaka skupina pripravi seznam »smernic« ali 
»ključnih točk«, ki jih je moral upoštevati izvajalec tečaja v aktivnosti, ki temelji na skupinskem delu. Za 
ustvarjanje seznama lahko uporabite orodje, ki je po vašem mnenju najustreznejše za vaše potrebe 
(npr. Google Drive, miselni vzorci na straneh Mindmeister ali Mind42 itd.) – o izbiri orodja se odločite 
kot skupina, ker pa je čas za celotno aktivnost omejen, zagotovite, da ne boste preveč časa porabili le 
za izbiranje orodja. 
Ne pozabite tudi na lastne izkušnje s tega tečaja, opazk drugih izvajalcev tečajev, ki jih poznate, lastnih 
pričakovanj, želja in celo potreb, ki ste jih ugotovili kot učenec ali učitelj. Razmislite o tem, kaj bi moral 
izvajalec oziroma snovalec tečaja vedeti, če želi elemente skupinskega dela vključiti v tečaj. Za katere 
elemente skupinskega dela je vedno odgovoren izvajalec tečaja in katere elemente lahko naloži 
tečajnikom? 
Po tem ko bomo oblikovali smernice, bomo imeli videokonferenco (vsi tečajniki) z diskusijo o vaših 
dvomih, razmišljanih in refleksijah. 
Pogovor bo moderiran. Videokonferenco bomo snemali (Link to VIDEOCONFERENCE) 
Če se videokonference resnično ne boste mogli udeležiti, je vaša dolžnost, da si ogledateposnetek 
videokonference, sodelujte v diskusiji, ki bo sledila na forumu tečaja in preberete povzetek udotovitev. 
Vsekakor pa vam svetujemo, da to aktivnost postavite na prvo mesto. Ne samo, da je pomemben del 
tečaja, ampak je tudi priložnsot, da se seznanitez novim orodjem in novo tehniko e-učenja. Tega dela 
ne boste mogli nadoknaditi. 

http://elgg.org/
http://www.dropbox.com/
http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.com/
http://www.flickr.com/
https://www.diigo.com/
http://terrymorris.net/teamwork/index.htm
http://www.strategosinc.com/work_team_3.htm
http://www.strategosinc.com/work_team_3.htm
http://web.mit.edu/hr/oed/learn/teams/art_stages.html
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=463
http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=28
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464&chapterid=463�
http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=28#section-6�
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Čas za izvedbo naloge je 2 uri in pol dela v majhnih skupinah (s ciljem pripraviti seznam smernic ali 
ključnih točk, ki jih mora moderator upoštevati pri skupinskih aktivnsotih) in pol ure dela v veliki 
skupini (vsi tečajniki) s pomočjo orodja za sodelovalno delo kot so gdoc, etherpad, wiki, microsoft one 
drive,... 
 

6.2 Sodelujte v videokonferenci na temo skupinskega dela 

Kot smo že napovedali, boste v okviru tega modula sodelovali v še eni videokonferenci. Če še vedno 
niste glasovali za datum videokonference, je zdaj čas, da to naredite. 
Cilj te aktivnosti je, da določite razlike in podobnosti med skupinskim delom na spletu in v živo. V 
okviru aktivnosti 6.1 ste skupaj določili pravila in smernice, ki podpirajo skupinsko delo na internetu v 
zaporednih fazah in v izbranem kontekstu (npr. strokovno usposabljanje, učna ura, seminar, projekt 
itd.). 
V tej aktivnosti bomo izvedli videokonferenco (vsi tečajniki), da bi obravnavali nekatere izmed vaših 
pomislekov, zamisli in spoznanj pri procesu refleksije. Po videokonferenci in ko je seznam vaše skupine 
pripravljen, predstavnik vaše skupine seznam deli z drugimi skupinami v skupnem okolju za 
sodelovalno delo, pri čemer se mnenja vseh članov skupine združijo v enem samem seznamu. Verjetno 
se boste z drugimi skupinami morali pogajati in doseči dogovor glede elementov, ki naj bodo na 
seznamu, kakor tudi glede vrstnega reda teh elementov po pomembnosti. Proces zahteva kar nekaj 
časa in spretnosti dela z ljudmi, a gre za običajno situacijo pri skupinskem delu, kar je treba upoštevati 
tako v učilnici kot v spletnem okolju. 
Pred videokonferenco razmislite, kdaj ste zadnjič delali na nalogi, pri kateri je bilo potrebno 
sodelovanje vsaj nekaj ljudi (na delovnem mestu, med tečajem za izboljšanje samega sebe, pri študiju 
ali v zasebnem življenju; npr. organiziranje družinskega izleta ali zabave)? Kakšna je bila vaša vloga? 
Razmislite o vidikih skupinskega dela: 

− za katere ste bili odgovorni in pri katerih ste bili po vašem mnenju uspešni; 
− za katere ste bili odgovorni in ki bi jih lahko izvedli bolje; 
− za katere so bili odgovorni drugi in ki so bili koristni za skupino; 
− za katere so bili odgovorni drugi in ki so negativno vplivali na skupino; 
− za katere ni bil odgovoren nihče in ki so bili napaka. 

Na tem mestu lahko omenite funkcije, ki ste jih imeli pri sodelovanju, dejanske naloge, ki ste jih izvedli 
med delom, ali pa splošne ugotovitve o načinu komunikacije in orodjih, ki so jih uporabljali člani 
skupine, itd. 
Razmislite o tem: 

− ali poznate metode za reševanje ugotovljenih težav; 
− kako bi proces skupinskega dela potekal v spletnem okolju; 
− ali bi lahko nov kontekst vplival na elemente uspeha in neuspeha, ki ste jih omenili, in če je 

odgovor pritrdilen, kako bi lahko vplival na te elemente. 
Upoštevajte lastne izkušnje, npr. s tega tečaja. Katere elemente skupinskega dela (v fazi načrtovanja in 
priprave) lahko na spletu izvedete lažje in katere težje? Za katere elemente skupinskega dela bi moral 
biti odgovoren izvajalec tečaja in katere elemente je treba naložiti tečajnikom? 
V spodnjem oknu (ki se prikaže po kliku na »Edit my assignment« – Uredi mojo nalogo) zapišite lastna 
spoznanja v procesu refleksije. Ta bodo osnova za razpravo z drugimi udeleženci med 
videokonferenco. Videokonferenca bo izvedena na s pomočjo VOX konference. Pred pričetkom 
videokonference si oglejte kratka navodila in tesiratjete delovanje vaših naprav. Načrtovano trajanje 
sestanka je: 1 uro in pol do 2 uri. 
Povezava do videokonference [doda se v lokalnih različicah tečaja] 
 
Čas za izvedbo naloge: 2 uri. 
 

Določitev datuma za videokonferenco 

V aktivnosti št. 6.2 vam predlagamo, da se znova srečate na videokonferenci, kjer boste razmišljali o še 
eni značilni obliki učenja v spletnem okolju, t. j. skupinskem delu. Da bi tudi tokrat omogočili izvedbo 
sestanka, vas prosimo, da izberete enega od predlaganih datumov [DATUME PREDLAGA IZVAJALEC 
TEČAJA] za videokonferenco z uporabo ankete, ki je na voljo. 
Načrtovano trajanje sestanka je ena ura in pol do dve uri. 
 

− Prvi termin 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3470
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3467
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/spletne-konference-vox/kratki-vodnik.html
http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3470
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3469
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− Drugi termin 
 

6.3 Priprava skupinskega dela 

Oblikujte e-aktivnost za poklicni tečaj, ki ga izberete kot skupina. Upoštevajte smernice, ki ste jih 
določili s svojo skupino v okviru aktivnosti 6.1, ter osnovne zamisli, ki so nastale v okviru aktivnosti 6.2. 
Zopet boste delali v majhnih skupinah, v katere vas je predhodno razdelil izvajalec tečaja.  
Med pripravo skupinskega dela upoštevajte specifično delovno okolje tečaja, ki ga pripravljate, in 
specifična orodja, ki bi jih lahko uporabili. Razmislite o vrstah orodij, ki jih poznate in bi lahko olajšala 
skupinsko delo. Prav tako upoštevajte svoje dosedanje izkušnje s tečaja. Za katere naloge so ta orodja 
najprimernejša? Kaj boste potrebovali (katere funkcije), da dosežete svoje cilje in upoštevate 
smernice, ki ste jih oblikovali v okviru aktivnosti 6.1? Ali vidite morebitna tveganja? Kot model 
uporabite tabelo elementov e-aktivnosti, ki smo jo vključili v modul št. 4, da zagotovite, da boste 
upoštevali vse pomembne vidike. 
Oglejte si seznam e-učnih orodij za skupinsko delo in si preberite opise. Če potrebujete izčrpnejše 
opise funkcionalnosti, pojdite na domače strani posameznih orodij. Zapišite, katera orodja nameravate 
uporabiti za svojo e-aktivnost in svojo izbiro utemeljite. 
Svojo pripravljeno e-aktivnost objavite na forumu za razprave na spletni strani Module (to naredi le en 
član skupine, pri čemer navede imena vseh članov skupine), nato pa si poglejte predloge drugih skupin. 
Analizirajte jih in podajte svoje mnenje. Komentirajte vsaj dva, ki se vam zdita zlasti zanimiva ali pri 
katerih je veliko možnosti za neuspeh. 
Kot osnovo za podajanje komentarjev lahko uporabite predlogo za podajanje povratnih informacij o e-
aktivnosti, ki ste jo uporabili že v modulu številka 4. Vaše analize objavite v forumu. 
Vaš projekt e-aktivnosti bo komentiral tudi izvajalec tečaja. 
Čas za izvedbo naloge: 3 ure. 
Ne bojte se biti kritični, vendar naj bo vaša kritika konstruktivna in usmerjena v e-aktivnostm ne v 
skupino, ki jo je izdelala 
 

6.4 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 

Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 8 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in objavite 
v svojem spletnem dnevniku. 
 
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
Izkušnje s skupinskim delom. Uporaba enega ali več orodij za sodelovanje. Skupno ustvarjanje seznama 
namigov o skupinskem delu za izvajalce tečaja. 
 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Se vam je kot učencu zdelo skupinsko delo na tem tečaju koristno? Vam je koristilo kot učitelju 
poklicnega predmeta? Na kakšen način? Česa ste se vi in drugi naučili v smislu sodelovanja in zlasti 
spletnega sodelovanja? 
 
Kaj bom storil zdaj? 
Lahko skupinsko delo vključite v vašo (spletno, klasično, mešano) učilnico za učenje poklicnih 
predmetov? Kaj bo to zahtevalo od vas kot izvajalca tečaja? Bi lahko to prineslo dodatne koristi za vaše 
poklicno področje, ki jih ne bi mogli doseči z individualnimi vajami? 
 
Čas za izvedbo naloge: 20 minut. 
 

6.5 Zabeležite dokazila. Dokazila objavite v tabeli kompetenc. 

Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 6, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. individualne refleksije glede skupinskega dela; 
2. seznama namigov in zahtev za učinkovito skupinsko delo; 
3. e-aktivnosti s skupinskim delom; 
4. povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3467
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3469
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3467
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3464
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3474
https://docs.google.com/document/d/1Czh9MI_QuHMMYFUDmHKVzuLGsUWMS0mRGc8HmQ6dkrI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Czh9MI_QuHMMYFUDmHKVzuLGsUWMS0mRGc8HmQ6dkrI/edit
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Forum modula št. 6  

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3474
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 MODUL ŠT. 7 :: Moderiranje razprav v spletnih 

forumih 

1. Učenje v modulu št. 7 

Cilj tega modula je pridobiti spretnosti, potrebne za načrtovanje in izvajanje ter usmerjanje spletnih 
razprav kakor tudi odzivanje na določene težave v kontekstu poklicnega izobraževanja. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− načrtovati spletne razprave; 
− izvajati in usmerjati spletne razprave; 
− delati z orodjem za upravljanje foruma za razprave v spletnem okolju. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− začeli in izvedli lastno razpravo; 
− ocenili čas, potreben za moderiranje razprave; 
− sodelovali v vsaj šestih razpravah, ki jih začnejo drugi udeleženci; 
− opredelili problem in pripravili ustrezen odziv na tak problem tako, da ga boste objavili na 

forumu (osem primerov); 
− objavili dokazila za modul št. 7 v tabeli kompetenc; 
− napisali krajši povzetek spoznanj pri procesu refleksije. 

 
 
2. Uvod: Razprave v spletnem izobraževanju 

Razprave so odličen element za vsak tečaj poklicnega izobraževanja ali usposabljanja. Podpirajo 
interakcijo, ustvarjajo občutek skupnosti in vključenosti ter omogočajo deljenje informacij in znanja. 
Spletne razprave prispevajo k razvoju kognitivnega, kritičnega mišljenja, omogočajo čas za premišljeno 
in poglobljeno refleksijo o temah tečaja, omogočajo učenje z raziskovanjem, učence opolnomočijo in 
jim dajo pogum, da povedo svoje mnenje, kar velja zlasti za tiste, ki so sramežljivi oziroma se bojijo 
javnega nastopanja. Po drugi strani pa lahko udeležencem povzročajo veliko težav in ustvarijo 
frustracije. Spopadanje s prekomerno količino informacij, hitro pregledovanje nepomembnih objav in 
učinkovito pisanje objav: to so spretnosti, ki se jih lahko naučimo z vajo. Kako tečajnikom nuditi 
podporo, da bo razprava čim bolj koristna? 
  
1:: FAZA PRIPRAVE 
Ocenite potreben čas 
Spletne razprave trajajo dalj časa, kot razprave v živo. Kot trdi Horton, je 10-minutni pogovor enak 20-
minutnem pogovoru prek internetnega klica (npr. prek aplikacije Skype), 30-minutnem klepetu in 2-
dnevni razpravi na forumu. Pri pripravi vaje, ki vključuje razpravo, morate oceniti potrebni čas. Lahko 
se zgodi, da bosta za dosego cilja potrebna klepet ali razprava v učilnici (če je to izvedljivo), ki sta 
učinkovitejša. 
  
Organizirajte forume 
Odvisno od platforme e-učenja je več možnosti in različnih vrst forumov. Razmislite o različnih 
možnostih: 

− en forum za celotni tečaj (upoštevajte težave pri iskanju pomembnih informacij) ali več 
forumov za več tem (upoštevajte, da lahko tečajnike preveliko število različnih forumov 
zmede); 

− tehnični forum za reševanje težav, povezanih s programsko ali strojno opremo (Boste 
sposobni moderirati tak forum ali boste za to potrebovali podporo?); 

− forum v obliki oglasne deske; 
− družbeni forum za zabavo (Ali nameravate ta forum obiskovati ali je zastavljen kot območje 

brez moderatorja?). 
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Določite pravila 
Na začetku tečaja je dobro učence poučiti, kako odgovarjajo in citirajo sporočila, kako ustvarijo nove 
niti (teme), kako dajejo povezave v skupno rabo, dodajajo priloge in kakšna je največja velikost priloge. 
V uvodni objavi lahko določite in vključite določena pravila, kot je oblika nagovora (npr. po imenu in ne 
po priimku). Eno od pravil lahko določa, ali se od učencev pričakuje, da se držijo splošnega bontona 
(navedite povezavo ali ustvarite lasten bonton) itd. 
  
Tema razprave 
Zanimiva razprava se začne s spodbujanjem in zanimivo temo. Razprava o temi, ki je vsem jasna, ne bo 
privlačna in lahko pripelje do ponavljanja komentarjev ter posledično dolgočasja. Poskusite pripraviti 
e-aktivnost tako, da je problem, o katerem se razpravlja, večdimenzionalen in obstaja več različnih 
načinov za njegovo obravnavo. Prepričajte se, da je tema jasna in razumljiva, da drugim omogoča 
poiskati povezane razprave in da se nanaša na ključni problem razprave. Razmislite, kaj je 
najpomembnejše za učence glede znanja o temi oziroma njenega razumevanja, in svoja vprašanja 
oblikujte tako, da imate ves čas v mislih cilj razprave. 
Spodaj je nekaj vrst vprašanj, ki simulirajo različne vrste razmišljanja: 
  
Konvergentno mišljenje Divergentno mišljenje Evalvacijsko mišljenje 
Po navadi začnite z: 

− Zakaj? 
− Kako? 
− Na kakšen način? 

Po navadi začnite s: 
− Predstavljaj si 
− Predpostavi 
− Napovej... 
− Če..., potem... 
− Kako bi lahko… 
− Lahko ustvariš… 
− Kaj so možne posledice... 

Po navadi začnite z: 
− Zagovarjaj 
− Presodi 
− Utemelji... 
− Kaj meniš o… 
− Kakšno je tvoje mnenje 

o… 

Primeri: 
− Kako se gravitacija 

razlikuje od 
elektrostatične 
privlačnosti? 

− Zakaj invazija Grenade 
predstavlja sodoben 
primer Monrojeve 
doktrine v praksi? 

− Zakaj je Richard III veljal 
za zlobnega kralja? 

Primeri: 
− Predstavljajte si, kako bi 

bilo, če se Cezar iz Galije 
ne bi vrnil v Rim. Bi 
cesarstvo sploh 
obstajalo? 

− Kaj lahko napoveste 
v zvezi z volilnim 
procesom na Floridi? 

− Kako bi se lahko življenje 
leta 2100 razlikovalo od 
današnjega? 

Primeri: 
− Kaj menite o prednostih 

solarne energije 
v primerjavi 
z elektrarnami na 
premog? 

− Ali je pošteno, da 
poglavje IX zahteva, da 
univerze financirajo 
športne dejavnosti tako 
za ženske kot moške? 

− Kaj menite o tem, da se 
starost za vozniški izpit 
dvigne na 18 let? Zakaj? 

  
Določite in sporočite, kako boste ocenjevali sodelovanje učencev 
Učenci morajo vedeti, kako bodo njihovi prispevki ocenjevani, da lahko učinkovito odgovarjajo (Kakšna 
so merila za sprejemljivost odgovorov? Ali morajo objaviti določeno število objav? Ali veljajo določeni 
roki? Ali je določena dolžina? Ali morajo vključiti oziroma se sklicevati na določene informacije?) 
V nasprotnem primeru lahko narobe razumejo navodila ali pa postanejo negotovi glede tega, kaj se od 
njih pričakuje, kar lahko pripelje do frustracij in neučinkovitosti pri učenju ter posledičnega 
povezovanja procesa učenja s tako slabo izkušnjo. 
  
2:: FAZA RAZPRAVE IN MODERIRANJA 
Dobrodošlica 
Vsaka razprava mora imeti začetek. Moderator naj udeležence pozdravi in spodbudi k razpravi; razloži 
cilje razprave in pokaže povezave, ki se nanašajo na temo ali razpravo. 
  
Bodite aktivni, a ne dominirajte 
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Pogosteje ko razpravljate, komentirate, spodbujate k sodelovanju, poudarjate ustvarjalnost, ustvarjate 
dobro vzdušje ali zagovarjate mnenje, ki vam ni blizu, večja je verjetnost, da bodo udeleženci aktivni. 
Vendar lahko opozarjanje na manjše napake zlasti na začetku tečaja na udeležence vpliva slabo, saj 
v njih vzbudi strah. Temo povzemite (ali prosite enega od udeležencev, da to stori), odgovorite na 
objavljeno vprašanje, če v za to določenem času tega ni storil nihče. 
  
Izražanje svojega stališča 
Seveda imate pravico izraziti svoje stališče, a to storite v povzetku razprave. Zapomnite si, da je vaša 
naloga, da moderirate, t. j. da podpirate udeležence v razpravi, ne pa da jih v nekaj prepričujete. Če 
svoje mnenje poveste prezgodaj, zlasti če je kontroverzno, lahko to pripelje celo do negativnega učinka 
dominantnega moderatorja, kot je opisano zgoraj. 
  
Težava z izjavami vrste »Strinjam se s prejšnjim govorcem« 
Naučiti se morate delati s površinskimi prispevki. Udeležence spodbujajte, da dajejo primere in dokaze, 
s katerimi podprejo svoje izjave. Če so vsi istega mnenja, potem vi zagovarjajte nasprotno stališče z 
izjavami, kot je »kaj pa če…« ali »dokažite, da se motim…« 
  
Dr. Jekyll in gospod Hyde 
Forumi za razprave v okviru tečajev, kjer se morajo ljudje na splet prijaviti z imenom in priimkom, ne 
zagotavljajo, da na forumu ne bo nezadovoljnih komentatorjev. Včasih lahko nedolžen komentar 
povzroči plaz graj, pritožb in agresije. Vloga moderatorja je vedno, da situacijo pomiri in pomaga rešiti 
težavo ob upoštevanju vseh strani. Brisanje objav, ki kršijo spletni bonton ali so protizakonite, je 
skrajna rešitev, ki se uporabi le v skrajnih primerih (in morate nato pojasniti razloge za tako odločitev). 
Uporabite lahko tudi elektronsko pošto ali pošljete individualno sporočilo avtorju take objave. 
  
Usmerjanje v primerjavi s povzemanjem 
To sta značilni aktivnosti moderatorja ali tutorja. V čem se razlikujeta? Povzetek je krajša različica 
prispevka, ki osvetljuje glavne točke in argumente. Usmerjanje je bolj ustvarjalno; moderator izbere 
določene dele in jih preuredi v novo zgodbo, s čimer ustvari povezave, ki udeležencem niso vedno 
očitne. 
 
Kako usmerjati? 

− Zberite vse prispevke, npr. kopirajte in prilepite jih v nov dokument. 
− Preberite jih in označite ključne elemente. 
− Določite povezovalne elemente in nasprotja. 
− Povzemite ključne elemente in označite ujemanje in nasprotja, navedite primere in sklice na 

izvirno objavo. 
− Dodajte pozitiven komentar. 
− Dodajte kritičen komentar. 
− Pohvalite. 
− Objavite prispevek na forumu in spodbujajte nadaljnjo razpravo. 

 
 
3. Seznam virov 

− W. Horton “e-Learning by Design” Pfeifer 2006 
− Shank P. (2007), The Online Learning idea book: 95 Proven Ways to Enhance Technology-

Based and Blended Learning, Pfeiffer, San Francisco 
− Generating and Facilitating Engaging and Effective Online Discussions (University of Oregon) 

at http://tep.uoregon.edu/technology/blackboard/docs/discussionboard.pdf (accessed on 
29/05/2013) 

 
 

Aktivnosti 

 
7.1 Začnite in moderirajte spletno razpravo 

Vaša naloga je, da ustvarite novo nit (temo) in začnete razpravo na forumu za razprave v tem modulu. 

http://tep.uoregon.edu/technology/blackboard/docs/discussionboard.pdf
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3481
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Odprite razpravo najkasneje  (----dejanski datum-----) in tako udeležencem omogočite sodelovanje. 
Tema razprave se ne sme nanašati na temo, ki jo je začel nekdo drug, poleg tega pa ne sme biti 
specializirana (razen če gre za kvantno mehaniko za začetnike). Ta razprava bo vključila tako tečajnike 
kot moderatorje. 
Preberite uvod v ta modul in sledite smernicam. Pripravite elemente, ki jih pričakujete od tečajnikov 
(npr. po točkah), in jih zapišite (npr. v besedilnem dokumentu). Razmislite o možnih argumentih, 
primerih itd. Zapišite jih, da jih boste lahko uporabili pri moderiranju. 
Skrbite za svojo razpravo: vi ste moderator. Zagotovite, da so cilji, ki ste jih zastavili, na koncu doseženi 
ter da so pomembni elementi, ki ste jih zapisali, vključeni v razpravo. Motivirajte druge, da se udeležijo 
razprave; odzivajte se na objave. Uporabite tehniko usmerjanja ali napišite povzetek ob upoštevanju 
smernic iz uvodnega besedila. Ne pozabite citirati prispevkov drugih in uporabljati njihovih elementov, 
ustvarjati nove elemente in skrbeti za navdih za nove objave. Pišite moderatorjev dnevnik, v katerem 
zapisujte specifična dejanja in čas, ki ste ga porabili za moderiranje. 
 
Čas za izvedbo naloge: 3 ure. 
 

7.2 Sodelujte v razpravi, ki jo moderira drug udeleženec 

Sodelujte v vsaj šestih razpravah, ki jih začnejo drugi udeleženci (v okviru aktivnosti 7.1). Zagotovite, da 
so vaše objave raznolike: lahko igrate vloge (npr. Zmrdo ali velikega šefa) ali pa bodite to, kot ste. 
 
Čas za izvedbo naloge: 2 uri in 15 minut. 
 

Forum aktivnosti št. 7.1 in 7.2 

Ta forum je namenjen: 
− Oblikovanju novih razprav. Za oblikovanje nove razprave dodajte novo temo 
− Sodelovanju v vsaj eni razpravi, ki so jo pripravili drugi udeleženci. Za objavljanje sporočila 

kliknite na "Odgovori" v sporočilu na katerega želite podati odziv. 
Ta forum dopušča vsakemu posamezniku začetek ene teme razprave. 
 

7.3 Opredelite problem in zanj najdite odgovor 

Spoznajte se z deli dejanskih razprav*, objavljenih na forumu modula za razprave. Opredelite problem 
in pripravite ustrezen odziv na vsako od objav (kliknite na gumb »Odgovor – Reply«). Zagotovite, da bo 
to dejanski odgovor moderatorja (ki ga igrate) na določen problem, ki ste ga ugotovili. Ko objavite svoj 
odgovor, dobite dostop do odzivov drugih tečajnikov. Lahko zapišete tiste, ki so najbolj ustrezni 
oziroma točni ter koristni za prihodnje razprave, ki jih boste moderirali. 
*Razprave so vzete iz preteklih forumov tečaja “Uvod v e-izobraževanje”, ki ga je izvajal Centre for E-
learning at AGH iz Krakova na Poljskem. Ohranili smo originalno besedilo, razen informacij na podlagi 
katerih bi lahko prepoznali avrorja. 
 
Čas za izvedbo naloge: 1 ura. 
 

Forum kativnosti št. 7.3  

Ta forum je namenjen: 
− Prepoznavanju problema in podajanju oziva nanj. Za objavljanje odziva na razpravo kliknite na 

"odgovori" v prvem zapisu moderatorja. Po objavi boste lahko videli tudi sporočila drugih 
udeležence, ki so že objavili svoje mnjenje. 

 
7.4 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 

Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 7 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in jih 
objavite v svojem spletnem dnevniku. 
  
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
sodelovanje v spletnih razpravah, moderiranje, odgovarjanje na objave, obvladovanje vsebine in 
čustev. 
 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3476
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3481
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3479
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3483
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Ali razprave uporabljam v svoji učilnici? Pri poklicnem izobraževanju? 
 
Kaj bom storil zdaj? 
Sem spremenil svoje stališče do razprav? So razprave pomembne za poklicni predmet, ki ga poučujem? 
  
Čas za izvedbo naloge: 20 minut. 
 

7.5 Zabeležite dokazila. Dokazila zapišite in objavite v tabeli kompetenc. 
Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 7, in objavite vsaj tri taka 
dokazila v tabeli kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. načinov za začetek in izvajanje ter usmerjanje razprav (posnetki zaslona z razprav ali povezave 
do objav); 

2. sodelovanja v razpravah (posnetki zaslona z razprav ali povezave do objav); 
3. refleksije; 
4. povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 
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MODUL ŠT. 8 :: Razvoj virov e-učenja  

1. Učenje v modulu št. 8 

Cilj tega modula je pridobiti spretnosti za razvoj osnovnih učnih virov za poklicne učne predmete. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− ustvariti preproste video posnetke in jih objaviti na spletu; 
− analizirati in primerjati dobre in slabe poučne video posnetke; 
− poiskati različna orodja za razvoj vsebin; 
− načrtovati poučevanje, pri katerem učenci uporabljajo ali ustvarjajo video/zvočne posnetke 

kot vire za učenje. 
  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− brali gradiva modula; 
− ustvarjali, montirali in objavljali preprosta video in zvočna gradiva; 
− napisali krajšo refleksijo o razvoju virov v kontekstu poklicnega izobraževanja; 
− objavili dokazila za modul št. 5 v tabeli kompetenc. 

 
 
2. Uvod 
V aktivnosti 1.5 v okviru modula št. 1 ste opredelili nekatere vsebine tega tečaja. Viri predstavljajo vsa 
gradiva, ki podpirajo učenca pri doseganju opredeljenega cilja. Igrajo vlogo iskre, ki spodbudi učenje 
v okviru e-aktivnosti, zagotovijo bistvene informacije, predstavijo predmet, podajo razlago, 
navdihujejo učence in jih motivirajo. Viri so v različnih oblikah; npr. besedila, povezave, filmi, 
predstavitve, zvočni posnetki, simulacije ali zunanji forumi za razpravo. Lahko jih pripravimo s pomočjo 
dodatnih orodij oziroma z orodji, ki so že del spletne platforme. 
  
Eno od vprašanj, s katerimi se učitelji pogosto srečujejo, je pomanjkanje ažurnih virov za predmet, ki 
ga poučujejo. V zadnjih nekaj letih so se pojavila prosto dostopna (spletna) orodja, ki celo neizkušenim 
uporabnikom omogočajo razvijanje vsega od besedil, slik, predstavitev, spletnih strani, digitalnih 
posterjev, risank, zvočnih in video gradiv za uporabo v njihovih učilnicah. Učitelji poklicnih predmetov 
lahko zdaj premagajo ovire tako, da razvijejo lastne vire za poučevanje in jih dajo svojim študentom na 
razpolago, kar zlasti velja v okolju e-učenja. 
 
Mediji in orodja 
Spodaj je nekaj orodij oziroma skupin orodij, ki se lahko uporabijo za razvoj virov za e-učenje poklicnih 
predmetov: 

− specifična orodja in funkcionalnosti, ki so na voljo v sistemu za upravljanje učenja – forumi, 
vgrajene spletne aplikacije wiki, spletni dnevniki, spletne strani itd.; 

− samostojne spletne aplikacije wiki (npr. PBworks ali Wikispaces); 
− samostojni spletni dnevniki spletne aplikacije wiki (npr. Wordpress, ki je ravno tako spletno 

orodje); 
− orodja za izdelavo predstavitev (npr. orodja, ki ne uporabljajo spleta: Powerpoint, spletna 

orodja: Prezi ali Google presentations); 
− spletna orodja za izdelavo digitalnih posterjev (npr. Glogster), risank (npr. Pixton ali Toondoo), 

stripov (npr. Bubblr) ali kart (npr. Google maps); 
− spletna orodja za miselne vzorce (npr. Mindomo or Bubbl.us); 
− spletna orodja za poddaje (podcast) (npr. Audacity, ki ne uporablja interneta, ali spletno 

orodje Voki); 
− spletna orodja za izdelavo video prikaza postopka s posnetki zaslona (npr. Jing, ki ne uporablja 

interneta, ali spletno orodje Screencast-o-Matic); 
− orodja za snemanje video posnetkov (strojna oprema – npr. spletne kamere ali kamere na 

mobilnih telefonih, programska oprema: npr. Windows movie maker, ki ne uporablja 
interneta). 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3384
http://pbworks.com/
http://www.wikispaces.com/
http://wordpress.com/
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/
http://prezi.com/
https://drive.google.com/
http://www.glogster.com/
http://www.pixton.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.pimpampum.net/bubblr/
https://maps.google.com/
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.voki.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.screencast-o-matic.com/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview
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Če potrebujete več primerov orodij za razvoj virov, najdete obsežnejši seznam na spodnjem naslovu: 
http://www.go2web20.net/#tag:create. 
  
Ko razvijate lastna gradiva, je pomembno, da imate ves čas v mislih učne izide in zaželene kompetence 
učencev. Uporaba tehnologije mora biti organsko povezana z doseganjem učnih izidov tečaja. 
Poleg tega morate poskusiti za svoje tečaje razviti različne vrste vsebin, da vključite raznolike 
komunikacijske kanale (besedila, zvočni posnetki, vizualna gradiva, video posnetki) in različne vrste 
aktivnosti in tako zagotovite, da učenci vsebino bolje sprejmejo. 
 
Čas: 20 min 
 
 
3. Dobra praksa pri oblikovanju video posnetkov 

1. Ko film prikazuje vaš obraz, ohranite očesni stik z občinstvom (kamero;-)). 
2. Osredotočite se na podajanje glavne vsebine - to je vaš cilj? Mogoče manjši interaktivni 

elementi, kot kratek kviz, vprašanja ali enostavna naloga še intenzivneje vključi gledalce 
3. govorite preprosto kot govorite običajno. „Hm,... mmm, a ne...” lahko vaš posnetek naredijo 

zelo naraven, seveda če teh "polnil" ni reveč. 
4. Posnetek naj bo dolg 2-3 minute. bolje, da pripravite več kratkih posnetkov, kot enega 

dolgega. 
5. Snemati pričnite 10 sekund pred aktivnostjo in 10 sekund po končani aktivnosti, saj oprema 

potrebuje čas za reakcijo. 
6. Izogibajte se uporabi digitalnega zuma. Uporaba le tega zmanjša kakovost posnetka. Bolje je, 

da se predmetu približate fizično (stopite korak naprej). 
7. Ko snemate obnašanje ljudi in njihovo aktivnost, naj ne gledajo direktno v kamero. Če 

snemate sestanek ali diskusijo to lahko zgleda zelo nenaravno. 
8. Ko se zmotite, je bolje, da ustavite snemanje in ga ne prekine (gumb za premor  in ne gumb za 

končanje). Tako boste prihranili čas in urejanje posnetka bo precej enostavnejše, saj boste 
neželene odseke le zbrisali.. 

9. Vaši učenci bodo za gledanje posnetka uporabili različne naprave, tudi pametne telefone z 
dokaj majhnimi zasloni. To pomeni, da bodo majhni predmeti na posnetku nerazločni/nevidni. 

10. Ne pozabite, da morate pridobiti dovoljenje ljudi, ki jih snemate. Predstavite jim namen 
vašega dela in kdaj in kje bo posnetek možno videti. Če želite vključiti v posnetek mladoletne 
morate za dovoljenje prositi njihove starše. 

 
 

4. Načrtovanje snemanja 

1. Video ali avdio posnetek je izobraževalno gradivo. Če želimo narediti kakovostno in razumljivo 
gradivo je priporočljivo, da naredimo načrt. Načrt vam bo olajšal tudi spreminjanje, urejanje 
in snemanje. 

2. Določite cilj snemanja. To bo pomagalo, da se doseže skladnost in izberite ustrezne ukrepe. 
Video nam lahko služi različnim namenom - lahko prikazuje vedenje, opisuje vsebino, 
navdihuje, daje navodila.  

3. Časovni okvir za to aktivnost so vam znani. Kaj lahko dosežete in pripravite v tako kratkem 
času? Določite vaše glavno sporočilo. 

4. Razmislite o procesu izdelave posnetka. Niste profesionalni snemalec, niste igralec in nimate 
studia. Kljub temu pa lahko ponudite nekaj zelo koristnega. Kaj so vaši viri? 

5. Kratko opišite kaj se bo v filmu zgodilo. Načrt naj bi vam bil v pomoč in vam nudil oporo pri 
pripravi skladnega sporočila in je zato lahko tako podroben kot se vam zdi smiselno. 

6. Video naj bi imel začetek - to je trenutek ko predstavimo problem, privabimo pozornost 
učencev ali pa zastavimo glavno vprašanje. V drugem delu lahko razvijemo glavno idejo, 
podamo poglavitne informacije/probleme ali spremembe, ki bi jih radi dosegli. Zaključek naj 
bi dal zaključke ali nasprotno - odprl diskusijo. 

7. Načrtujte elemente, ki bodo vzbujali pozornost. Poslušanje statičnih posnetkov povzroči, da 
učenci odklopijo možgane in jih zaposlijo s čim bolj zanimivim. Navezujte se na primere, 
nekateri triki so lahko enostavni, vendar zelo učinkoviti in privlačni. 

8. Pred dejanskim snemanjem si pripravite seznam pripomočkov. Ne pozabite prilagoditi 
kamero, stojalo, mikrofon in dodatno električno napajanje, baterije, diktafon (bolje je, če zvok 

http://www.go2web20.net/#tag:create
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posnamemo tudi z dodatno opremo), slušalke (za poslušanje posnetka), primerno osvetljavo, 
dodatno spominsko kartico in zunanji disk. 

9. Vzemite vso opremo in vaš načrt. Globoko vdihnite in pritisnite "SNEMANJE". 
 
 
5. Seznam virov 

− Brady, A., Conlan, O., Wade, V. (2004). Dynamic composition and personalization of PDA 
based eLearning - personalized mLearning. In proceedings “E-learning in Corporate, 
Goverment, Healthcare and High Education”. Chesapeake. 

− Rosenberg M. (2006). Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance 
Organizational Knowledge, Learning, and Performance. Pfeiffer, San Francisco. 

 
 

Aktivnosti 

 

8.1 Oglejte si video predavanja in jih analizirajte 
Tehnike video predstavitve 
Kaj je zaželeno in kaj ni zaželeno pri izdelavi video predstavitev. 
  
To poglavje osvetljuje določene osnovne tehnike predstavitev, ki so koristne v kakršnem koli 
kontekstu, kjer mora učitelj nekaj predstaviti učencem, a se poglavje osredotoča na scenarije e-učenja, 
kjer učitelj učencem znanje posreduje prek video posnetkov. 
  
Primer slabega video predavanja 
https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q 
Oglejte si spodnji izrezek in v svojem spletnem dnevniku naredite zapiske o napakah, ki jih ugotovite. 
Predlagamo vam, da v posebnem oknu odprete blog, kar vam bo omogočilo, da vaše ugotovitve 
zapisujete sproti. Video lahko v vsakem trenutku ustavite in zapišete komentar. 
  
Video s spletne strani YouTube kaže primer video predavanja, v katerem predavatelj naredi nekaj 
osnovnih napak. 
  
Primer dobrega video predavanja 
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I  
Oglejte si izrezek, ki kaže predavatelja, ki posreduje dobro pripravljeno in izvedeno video predavanje. 
Napišite kratko refleksijo v svojem spletnem dnevniku o delih tega video predavanje za katere ste 
mnjenja, da so bili izvedeni bolje kot v prvem video posnetku (npr. popravljene ali odpravljene 
napake). Kot rezultat te aktivnosti boste oblikovali seznam dobrih in slabih stvari, ki vam bo koritistil v 
aktivnsoti 8.2.2. 
 
Čas za izvedbo naloge: 25 minut. 
 

8.2 Oblikujte e-aktivnost na podlagi izdelanega video posnetka 

Vaša naloga je, da oblikjete e-aktivnost, ki bo temeljila na video ponsetki, ki ga boste posnlei v 
aktivnosti 8.2.2 in objavili v aktivnosti 8.2.3.  
 
Če potrebujete priemt take aktivnosti, pojdite nazaj na kativnsot 1.5. Nariši strukturo tečaja  ali na 
aktivnost 8.1 Oglejte si video predavanja in jih analizirajte ++ LINKS 
 
Oblikujte tabelo in zapišit enavofila za učence kot ste to naredili v modulu številka 4 (aktivnost 4.3) . 
Objavite vaše delo v forumu modula številka 8 kot odgovor na pogovor, ki ga je oblikoval moderator 
 
Čas za izvedbo naloge: 4 ure in 10 minut (vključno z aktivnostjo 8.2.1, 8.2.2 in 8.2.3). 
 

8.2.1 Oblikujte kratek načrt za vaš video posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I%20
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Preberite seznam napotkov za načrtovanje video posnetkov in napišite kratek načrt za video posnetek, 
ki ga boste naredili v aktivnosti 8.2.2. Video naj ne bo daljši od 3 minut.  
  
Čas za izvedbo naloge: 1 ura. 
 

8.2.2 Posnemite video 

Preberite seznam napotkov za izdelavo video posnetkov. Upoštevajte vaše zapiske iz aktivnsoti 8.1. 
Uporabite lahko vaše pametne telefone, tablice ali prenosnike z vgrajeno kamero in mikrofonom.  
 
Uporabite lahko tudi YouTube-ovo spletno funkcionalnost za snemanje videov s spletno kamero - 
https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB  (o tem vas bomo povrpašali v 
aktivnsoti 8.2.3). 
  
Čas za izvedbo naloge: 1 ura in 30 minut. 
Ta naloga naj bi van vzela le uro in pol. To pomeni, da od vas ne pričakujemo, da boste pripravili visoko 
kakovostnega video posnetka. Vzemite si čas, da boste pripravili zanimivo e-aktivnost v kateri bo 
snemanje le motivacija za učence (vir, ki bo motiviral učence k določenemu dejanju). 
 

8.2.3 Objavite video 
Obstaja več storitev kjer lahko objavite svoj posnetek. Najbolj razširjen je YouTube. Vaša naloga je, da 
delite posnetek, ki ste ga pripravili v aktivnosti 8.2.2 na YouTube.   
 
Podrobna navodila za objavo video posnetkov na spletni strani YouTube: 

1. Oblikujte brezplačni račun (http://youtube.com). Če imate Googlov račun, se lahko s tem 
računom prijave na YouTube, ker je ta del Googlovih storitev. 

2. Prijavite se v YouTube (http://youtube.com). 
3. Kliknite na gumb „Prenesi v strežnik”, ki se nahaja na vrhu strani. 
4. Izberite datoteko na računalniku. YouTube podpira naslednje oblike datotek: MOV, MPEG4, 

AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP,  WebM. 
5. Če želite naložiti datoteko, ki ni navedena zgoraj, si pomagajte z 

(https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en-
GB&ref_topic=2888648) za pretvorbo datoteke. 

6. Naložite video, dodajte opus in nastavite status. Za namen etečaja nastavite status na 
„javen”. Vse ponsetke bomo dali na evet2edu YouTube seznam. 

7. Naložen video označite z: evet2edu 
8. Objavite povezavo na vaš video v e-aktivnosti [LINK] 

 
Čas za izvedbo naloge: 30 minut. 
 

8.3 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 

Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 8 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in objavite 
v svojem spletnem dnevniku. 
  
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
Ustvarjanje preprostega poučnega video posnetka. Načrtovanje predavanja, v okviru katerega bodo 
moji učenci razvili vire za spletno učenje. 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Kako bi mi lahko ustvarjanje mojih lastnih virov pomagalo izboljšati moje učne ure? Kaj bi se s tem 
spremenilo pri mojem delu? Lahko v ta proces vključim učence in/ali sodelavce? Ali so kakšne 
posebnosti, ki so pomembne za poučevanje na poklicnem področju? 
Kaj bom storil zdaj? 
Kakšne prednosti vidim v ustvarjanju svojih lastnih virov za poučevanje poklicnih predmetov? Ali 
obstajajo kakšne slabe strani in ali bi me lahko ustavile? Bi lahko sodeloval s sodelavci pri ustvarjanju 
virov za poučevanje in učenje? 
  
Čas za izvedbo naloge: 20 min. 
 

https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en-GB&ref_topic=2888648
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en-GB&ref_topic=2888648
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8.4 Zabeležite dokazila. Dokazila zapišite in objavite v tabeli kompetenc. 

Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 8, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. povezave na kratek video/zvočni izrezek; 
2. načrta za kratek izobraževalni video posnetek; 
3. opomb glede dobrih in slabih elementov v video posnetku; 
4. e-aktivnosti; 
5. refleksije o procesu izdelave. 

  
Čas za izvedbo naloge: 15 min. 
 

Forum modula št. 8 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3438
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MODUL ŠT. 9 :: Izbira, ponovna uporaba, skupna 

raba in evalvacija virov 

1. Učenje v modulu št. 9  

Cilj tega modula je pridobiti spretnosti za iskanje, izbiro, ponovno uporabo, skupno rabo in evalvacijo 
spletnih virov za vaš/-e poklicni/-e predmet/-e, ki so potrebni za doseganje izbranih učnih ciljev. 
  
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti razliko med uporabo avtorsko zaščitenih vsebin in odprtih izobraževalnih virov; 
− razumeli, kako izbrati, ponovno uporabiti in oceniti primernost spletnih virov; 
− določiti pogoje licenc Creative Commons za svoje vsebine; 
− izbrati vire v skladu z učnimi izidi. 

  
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− delali v skupni; 
− v okviru skupine obrazložili svojo izbiro gradiv; 
− iskali odprte izobraževalne vire; 
− napisali krajšo refleksijo o virih v kontekstu poklicnega izobraževanja; 
− objavili dokazila za modul št. 9 v tabeli kompetenc. 

 
 
2. Uvod 

V prejšnjem modulu smo govorili o virih za poučevanje, ki jih lahko razvijete sami. Vendar obstajajo 
tudi drugi načini. 
Na internetu lahko najdete veliko izobraževalnih vsebin, ki so objavljena pod odprtimi licencami ter jih 
lahko uporabi vsak. Imenujejo se odprti izobraževalni viri (OIV) - Open Educational Resources (OER) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources. Glede na licenco, ki jo je izbral avtor, lahko 
vsak za lastne namene prosto uporablja, kopira, ureja in razdeljuje OIV. To olajša delo snovalcu tečaja, 
saj mu ni treba vlagati časa za razvoj tečaja; omogoča mu, da svoj čas porabi za razvoj dobrega 
didaktičnega projekta, in odstrani stroške nakupa določenih orodij. 
  
Evalvacija spletnih virov  
Glede na veliko količino virov na različno tematko, ki so dostopni na internetu, bi morali določeno 
pozornost nameniti kontroli kakovosti preden te podate uporaimo. Pred uporabo vsakega obstoječega 
gradiva bi morali preveriti: 

− njihovo zanesljivost (ali veste, kdo je avtor; ali slednji pripada kakšni organizaciji); 
− dovoljenja za uporabo in ponovno uporabo (ali imate dovoljenje za kopiranje, prilagajanje, 

spreminjanje in razdeljujevanje vsebine, ki so jih razvili drugi); 
− njihovo razpoložljivost (ali lahko dostopate do virov, ne da bi ustvarili dodatne uporabniške 

račune oziroma potrebovali dodatno programsko opremo). 
  
Premišljeno izbrani viri: 

− pomagajo ohranjati ustrezno ravnovese med vsebino in aktivnostmi učencev; 
− bodo preprečili, da bi prišlo do preobremenitve učencev z vsebino, ki pomeni samo z uporabo 

člankov in poglavij v knjigah, ki so potrebni za dokončanje vaje ali načrtovanje projekta. 
  
Poskusite ohraniti ravnotežje med statično vsebino (besedilo in slike) in multimedijsko - to bo bolj 
razumljivo in privlačeno za učence. 
  
Ponovna uporaba virov  
Ko uporabljate OIV je priporočjivo, da vire lokalizirate. Lokalizacija pomeni proces, v katerem vzamemo 
obstoječ izobraževalni vir, razvit za en kontekst, in ga prilagodimo za druge kontekste. Ti konteksti so 
lahko, na primer, geografski, pedagoški, politični ali tehnični. Praksa lokalizacije obsega več kot le 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources


eVET2EDU | Course How to design and facilitate online course in VET context | May 2014 53 

prevod gradiv v lokalni jezik ali zamenjavo fotografije, ki odraža določeno kulturo. Lokalizacija je 
bistven del procesa OIV – ponazarja raznolikost, odprtost in ponovno uporabnost. 
  
Ne glede na to kje živite ali kaj učite, vsakič ko spreminjate odprta gradiva v skupni rabi za lastne 
potrebe, taka gradiva lokalizirate. Obstaja več razlogov, da učitelji in učenci lokalizirajo gradiva; npr. da 
so gradiva prilagojena posebenemu učnemu slogu ali stilu učenja, da upoštevajo kulturne razlike, da 
podprejo posebne pedagoške potrebe itd 
Vsem tem primerom je skupna možnost prilagajanja gradiv za zadovoljitev edinstvenih potreb 
poučevanja in učenja. Proces OIV za lokalizacijo gradiv nas opolnomoči: tisti, ki gradiva uporabljajo, 
lahko slednje priredijo po lastni presoji. Gradiva iz repozitorija OIV, kot je OIV Commons, se razlikujejo 
od gradiv, ki jih dobimo od založnika. Gradiva OIV ponavadi spremljajo licence, ki nam dovoljujejo, da 
gradiva prilagodimo tako, da zadovoljujejo lokalne potrebe poučevanja in učenja. Večine gradiv 
založnikov se ne sme spreminjati. 
Ko uporabljate gradiva iz repozitorija OIV, jih spreminjate in tako spremenjena v repozitoriju dajete v 
skupno rabo, izvajate proces OIV. Obenem gradiva lokalizirate za lastne potrebe in jih dajete v prosto 
souporabo drugim izobraževalnim delavcem in učencem po svetu. Z dajanjem svojih sprememb v 
souporabo v repozitoriju širite razumevanje, kako je bilo določeno gradivo prilagojeno [iz Connexions: 
http://cnx.org/content/m15222/latest]. 
  
Dajanje vaših virov v skupno rabo na spletu 
Gradiva, ki jih ustvarite in delite z drugimi, so koristni viri za druge, ki jih lahko uporabljajo in 
nadgrajujejo. Ta gradiva pripomorejo k širjenju OIV, tako da ti prerastejo v trajnostno prakso, ki 
omogoča nadgradnjo oziroma prilagajanje. 
Medtem ko ustvarjate gradiva za lastno uporabo v izobraževalne namene, si težko predstavljate, kako 
bi nekdo na drugem koncu sveta v drugačnih pogojih uporabljal vaše gradivo. Če pa med ustvarjanjem 
gradiv za namen dajanja v skupno rabo upoštevate naslednje namige, to olajša proces spreminjanja za 
naslednjo osebo, ki gradivo želi prilagoditi za lastno uporabo. 
 
 
3. Seznam repozitorijev z odprtimi izobraževalnimi viri, ki so koristni za 

kontekst poklicnega izobraževanja 

Seznam repozitorijev z odprtimi izobraževalnimi viri, ki so koristni za kontekst poklicnega 
izobraževanja 

− Curriki – http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/: spletni kurikulumi, učni 
načrti, scenariji učnih ur za srednjo šolo. Za poklicno izobraževanje iščite v: knjižnici Career 
and Technical Education and Health 

− Open Course Library: http://opencourselibrary.org/, 
− College Open Textbooks: http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-

textbooks-by-subject, 
− Wikieducator - Technical and Vocational Education: 

http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education, 
− Professional Education, Testing and Certification Organization International (PEOI) - 

http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - izobraževalna gradiva za 
poklicne učne predmete, 

− OpenScout (http://learn.openscout.net/)- iskanje odprtih vsebin za usposabljanje vodstvenih 
delavcev, ki temelji na spretnostih, 

− Wikipedia – prosta spletna enciklopedija http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran (na voljo v 
večini jezikov), 

− Jamendo (http://www.jamendo.com/ ) – glasba (izbrana gradiva, ki se uporabljajo v skladu z 
licenco Creative Commons). 

  
Iskalniki za odprte izobraževalne vire 

− Creative Commons Search – iskalnik, ki išče po številnih virih 
(http://search.creativecommons.org/). Omogoča iskanje v virih Google, Google Graphics, 
Flickr, Europena, Jamendo, Wikimedia Commons in še nekaj drugih. Po izbiri storitev (spletnih 
strani), na katerih želite iskati, imate naslednje možnosti: ‘uporaba v komercialne namene’ in 
’spremeni, prilagoditi ali nadgradi’. 

http://www.oercommons.org/
http://cnx.org/content/m15222/latest/
http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/
http://opencourselibrary.org/
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education
http://www.peoi.org/athens_bottom2en.html
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html
http://learn.openscout.net/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran
http://www.moodle.org/0.3821017007067957
http://www.jamendo.com/
http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/
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− Google – napredno iskanje (področje: uporabniške pravice) 
https://www.google.si/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=sl. 

− Flickr http://www.flickr.com/ – repozitorij fotografij, ki so jih naložili uporabniki. Več kot 200 
milijonov fotografij z licenco Creative Commons. Pri naprednem iskanju se lahko odločite, da 
boste iskali le fotografije, objavljanje pod različnimi licencami Creative Commons (»Poišči 
vsebino, ki se lahko uporablja v komercialne namene« (Find content to use commercially) ali 
»Poišči vsebino, ki se sme spreminjati, prilagajati ali nadgrajevati« (Find content to modify, 
adapt, or build upon)). 

− YouTube http://youtube.com – repozitorij video posnetkov. Tu lahko najdete praktične 
prikaze, posnetke učnih ur, laboratorijskih vaj itd. Večina vsebin je na voljo pod standardno 
licenco YouTube (avtorsko zaščitena vsebina), vendar pri naprednem iskanju YouTube ponuja 
možnost iskanja vsebin pod licenco s priznanjem avtorstva (Creative Commons Attribution), v 
skladu s katero je treba navesti avtorja. 

− Vimeo -https://vimeo.com/ – repozitorij video posnetkov. Omogoča dodajanje video vsebin, 
ki so zaščitene z vsemi možnimi licencami Creative Commons. 

  
Storitve (spletne strani) za skupno rabo spletnih virov 
Za skupno rabo vsebin na teh spletnih straneh je treba ustvariti račun in se vanje prijaviti. 

− Flickr http://www.flickr.com/ – repozitorij fotografij, ki so jih naložili uporabniki. Fotografije 
lahko objavite pod katero koli licenco CC. 

− YouTube http://youtube.com – repozitorij video posnetkov. Omogoča skupno rabo pod 
licenco CC BY ali standardno licenco YouTube. 

− Vimeo https://vimeo.com/ – omogoča dodajanje video vsebin, ki so zaščitene z vsemi 
možnimi licencami Creative Commons. 

− Slideshare http://www.slideshare.net/ – za skupno rabo predstavitev v skladu z licencami 
Creative Commons. 

− Scribd http://scribd.com/ – za skupno rabo dokumentov v formatih PDF, DOC in Open Office 
pod licenco Creative Commons. 

− Soundcloud https://soundcloud.com/ - za skupno rabo zvočnih virov pod licenco Creative 
Commons. 

 
 
4. Seznam virov 

− Rosenberg M. (2006), Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance 
Organizational Knowledge, Learning, and Performance. Pfeiffer, San Francisco. 

− ISKME (2008) What is Localization? http://cnx.org/content/m15222/latest/ 
 
 

Aktivnosti 

 

9.1 Preverite pogoje za uporabo spletnih virov 

Oglejte si naslednji video posnetek, ki ga je pripravila skupnost Creative Commons: 
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/. 
Spoznali boste pravila za uporabo gradiv, ki so na voljo na internetu v skladu z licencami Creative 
Commons. Vprašajte se, ali ste že uporabljali gradiva drugih, ki so na voljo na internetu, in, kako ste jih 
uporabljali. Če ste jih uporabljali, se vprašajte, ali ste preverili pogoje za njihovo uporabo. 
  
Potem pojdite na storitev, ki jo uporabljate najpogosteje za pripravo učnih ur, in najdite vsaj dva vira, 
ki bi ju lahko uporabili za vaš poklicni predmet. Preverite predpise, ki urejajo avtorske pravice, in jih 
poskusite upoštevati. Razmislite o tem, na kaj morate biti pozorni, ko uporabljate delo drugih. Kako bi 
taka dela morali uporabiti pri vašem e-učnem tečaju ali v vaši učilnici? 
  
Čas za izvedbo naloge: 30 minut. 
 

9.2 Izbira virov v skladu z učnimi izidi 

http://www.google.com/
https://www.google.si/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=sl
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.slideshare.net/
http://pl.scribd.com/
https://soundcloud.com/
http://cnx.org/content/m15222/latest/
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/
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V modulu št. 4 ste se naučili, kako določiti didaktične izide in oblikovati e-aktivnosti. Cilj vaje je 
ustrezno izbrati gradiva za tečaj, tako da vam ta pomagajo pri doseganju določenih učnih izidov 
posamezne aktivnosti in posledično tudi splošnih ciljev tečaja. 
  
Pri tej vaji boste delali v skupini. Izvajalec tečaja vas bo na začetku modula razdelil v skupine. Naloga 
skupine je, da poišče in predlaga dva vira za izbrani predmet oziroma cilj (iz spodnjega seznama) in ju 
objavi (oziroma navede povezave do njiju) na forumu tečaja, in sicer v ločeni temi (niti). Po tem vsaka 
skupina utemelji svoj predlog v smislu cilja, licence, kakovosti in uporabnosti. Predlagani viri morajo 
zastopati različne formate. Delo vsake skupine povzame izvajalec tečaja. 
  
Uporabite lahko iskalnike OIV in repozitorije OIV ali klasične iskalnike (nrp. Google). Spodaj navajamo 
teme, ki jih bodo izvajalci tečaja v obravnavo naložili skupinam (vsaka skupina dobi eno temo): 

− po koncu te učne ure, je učenec sposoben ustvariti prispevek v Wiki o značilni kuhinji države; 
− po koncu te učne ure, je tečajnik sposoben razložiti koncept WEB 2.0; 
− po koncu tega modula, je udeleženec sposoben navesti koristi vključitve učne ure formata 

webquest v učenje; 
− po koncu te učne ure, je učenec sposoben izdelati seznam dobrih praks pri ustvarjanju 

predstavitve, ki učence motivira za sodelovanje. 
 
Čas za izvedbo naloge: 1 ura in 30 minut. 
 

9.3 Iskanje in ponovna uporaba odprtih virov za vašo e-aktivnost  

V modulu št. 4 ste pripravili e-aktivnost. Kot že veste, je eden elementov oblikovanja e-aktivnosti izbira 
iskre (=spodbude, da se e-aktivnost začne). Viri vsekakor lahko igrajo vlogo iskre pri e-aktivnostih. 
Aktivnost 9.2 poudarja pomen izbire pravih virov, ki podpirajo učne cilje. 
  
Vaša naloga pri tej aktivnosti je, da: 

1. poiščete en vir, objavljen s pravicami do spreminjanja (prosimo, preverite, katere od licenc 
Creative Commons to omogočajo) in je lahko koristen za vašo e-aktivnost, ki ste jo oblikovali v 
sklopu modula št. 4, s pomočjo OIV repozitorijev in iskalnikov, ki so navedeni v tem modulu; 

2. prilagodite izbrani OIV, da bi ga lahko uporabili v vaši e-aktivnosti. Od vas je odvisno koliko 
sprememb bo potrebnih. Del gradiva lahko izbrišete in napišete nov del, lahko pa tudi 
spremenite le nekaj besed in v gradivo vključite nove avdiovizualne vire; 

3. objavite povezavo do izbranega OIV in pripnete spremenjeno različico izvirnika na forumu 
modula; Sodelujete v razpravah o tem, kako se odprte izobraževalne vsebine lokalizirajo in 
kako ustvarjanje OIV omogoča oziroma preprečuje to, da vsebino naredimo primerno za 
posamezen kontekst. V vaši objavi razmislite o spodnjih vprašanjih: 

1. Kakšne spremembe ste izvedli na gradivih, ki ste jih uporabili s spletne strani OIV? 
2. Kako se vsebina lokalizira na individualni in šolski ravni in kakšne koristi to prinaša? 
3. Je lokalizacija le proces prilagajanja obstoječih gradiv lokalnim pogojem? Ali gre pri 

lokalizaciji tudi za metodologijo ustvarjanja novih gradiv? 
Če najdete dodatne zanimive repozitorije z OIV, prosimo, tudi te informacije delite v razpravi na 
forumu modula. 
  
Če ste v dvomih glede predpisov o avtorskih pravicah na gradivu, ki ga najdete, tudi te dvome 
obravnavajte na forumu. 
  
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

9.4 Svoje vire dajte v skupno rabo na spletu kot OIV 
V modulu št. 5 ste ustvarili video posnetek in ga objavili na spletni strani YouTube. Če ste objavili video 
v okviru standardne YouTube licence (kar je privzeta nastavitev) in ne z Creative Commons licenco 
potem vaše vsebine delite z drugimi na bolj odprt način. 
Premislite ali ne bi delili video posnetek iz modula št. 5 ali gradivo iz aktivnosti 9.3. delili s Creative 
Common licenco, ki je primerna za vaš tip gradiva. Pri tem vam bo v pomoč spodnji grafični prikaz: 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3450
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3445
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=439
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=439
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=440
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=441
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3446
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V forumu modula št. 9 napišite kratko objavo o pomislekih, omejitvah in dejavnikih, ki omogočajo 
skupno rabo vsebin OIV v lokalnih situacijah poučevanja in učenja. Prosimo, da razložite tudi, zakaj ste 
za svojo vsebino izbrali določeno licenco. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=442
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Čas za izvedbo aktivnosti: 30 min. 
 

9.5 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 
Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 9 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in objavite 
v svojem spletnem dnevniku. 
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
Kakšna se vam je zdela izkušnja s predelavo vsebin za drug namen in s skupno rabo vaših virov na 
spletu? 
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Ali se vam zdijo koristne v vaši praksi poklicnega izobraževanja? Bi bili pripravljeni z drugimi deliti svoje 
vire na spletu? 
Kaj bom storil zdaj? 
Ali vidite možnosti, da pri svojem tečaju poklicnega izobraževanja uporabite vire, ki so jih pripravili 
drugi in ki so na voljo na internetu? 
  
Čas za izvedbo naloge: 20 minut. 
 

9.6 Zabeležite dokazila. Dokazila zapišite in objavite v tabeli kompetenc. 
Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 9, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega: 

1. posnetkov zaslonov/povezav do foruma s skupinsko razpravo; 
2. povezav do zanimivih orodij ali repozitorijev OIV, ki so koristni v kontekstu poklicnega 

izobraževanja; 
3. povezav do virov, ki ste jih dali v skupno rabo na spletu; 
4. refleksije o OIV v kontekstu poklicnega izobraževanja; 
5. povezav ali drugih zanimivih ugotovitve, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 
 

Forum modula št. 9 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3450
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MODUL ŠT. 10 :: Vloga izvajalca tečaja 

1. Učenje v modulu št. 10 

Cilj tega modula je, da tečajniki pridobijo spretnosti za organizacijo lastnega dela v vlogi izvajalca 
poklicnega tečaja, ki temelji na e-učenju, kakor tudi da razvijejo spretnosti evalvacije lastnih spretnosti. 
Je tudi modul, v okviru katerega bomo povzeli celotni tečaj. 
Rezultat tega modula je, da boste sposobni: 

− razložiti vloge in kompetence izvajalca spletnega tečaja; 
− organizirati izvajanje e-učnega tečaja; 
− oceniti lastne spretnosti izvajanja (omogočanja in usmerjanja) tečaja; 
− vizualizirati (grafično prikazati) podatke o lastnem napredku. 

 
Pričakujemo, da boste med trajanjem tega modula: 

− brali gradiva modula; 
− ocenili in primerjali svoje spretnosti izvajalca e-učnega tečaja; 
− objavili grafikone s tečaja s komentarji; 
− ocenili lastni napredek; 
− izbrali dokazila in izpolnili tabelo kompetenc za modul št. 10; 
− napisali krajši povzetek spoznanj pri procesu refleksije. 

 
 
2. Uvod – Vloga izvajalca tečaja (izobraževalca) 

Samostojno učenje je zahtevno, če nimate nikogar, ki bi vam nudil podporo, odgovoril na vprašanja ali 
z vami izmenjeval zamisli. Določeno podporo lahko dobite od kolegov, vendar je prisotnost 
izobraževalca za spletno učenje ključna. Vloga izobraževalca se razlikuje od vloge učitelja v klasični 
učilnici. Vloga strokovnjaka, ki bolje pozna temo, je le ena od številnih vlog spletnega izobraževalca. 
Izvajalec tečaja naj ne bi le prenašal svojega znanja, ampak ustvaril prostor za izvajanje aktivnosti in 
vire, ki bodo v pomoč tečajnikom pri razvoju njihovih kompetenc. Pridobivanje kompetenc je zlasti 
pomembno pri poučevanju poklicnih predmetov, pri katerih morajo tečajniki pridobiti praktične 
spretnosti in operativno znanje ter postati kompetentni na določenem področju. 
Gilly Salmon, izvajalka u-učenih tečajev (več o njenem delu si lahko preberete na spletni strani All 
Things in Moderation), loči med petimi glavnimi področji kompetenc e-moderatorja. Vsa ta področja 
smo obravnavali v vprašalniku za samoocenjevanje moderatorja v modulu št. 1. 
  

− Razumevanje spletnega proces. Zavedanje, da učenje prek interneta zahteva nekoliko 
drugačen pristop kot je   pristop v tradicionalni učilnici. Sposobnost prilagajanja tradicionalnih 
oblik poučevanja za druge kontekste. Sposobnost izkoriščanja specifičnih prednosti spletnega 
okolja in obvladovanje omejitev takega okolja. 

− Tehnične spretnosti, kar razumemo kot poznavanje orodij in zlasti sposobnost iskanja 
funkcionalnosti, ki so lahko koristne za e-učenje. Pri e-učenju lahko uporabljate številne 
aplikacije in storitve, ki niso izrecno ustvarjene za izobraževalne namene. Vendar morate 
odkriti njihov potencial. 

− Spletna komunikacija. Zavedanje, da je v komunikaciji zamik in da se taka komunikacija 
razlikuje od   komunikacije v živo. Sposobnost, da komunicirate naravno in učinkovito. 

− Kompetence, značilne za področje.Sposobnost iskanja najboljših gradiv za učni cilj, opredeljen 
za določeni tečaj in za raven aktivnosti. 

− Osebne kompetence. Pozitiven odnos in motivacija za delo in razvoj v vlogi e-moderatorja. Ni 
se smiselno začeti ukvarjati z nalogo, ki ji nismo predani oziroma je ne nameravamo izvesti do 
konca. 

  
Alternativno lahko opredelimo štiri vloge: 

− Pedagoška vloga: podpora učnem procesu, ne pa osredotočanje na »prenos« znanja v glave 
tečajnikov. Značilne naloge so:  

o določanje smernic; 
o zagotavljanje povratnih informacij; 
o dajanje nasvetov; 

http://www.atimod.com/
http://www.atimod.com/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3386
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o ocenjevanje; 
o motiviranje; 
o lajšanje interakcije med učenci in zagotavljanje gradiv za tečaj; 
o spremljanje razprav, začenjanje in moderiranje razprav. 

− Tehnična vloga: Da bi bil sposoben učinkovito sodelovati v e-učnih tečajih, mora imeti 
izvajalec tečaja osnovne spretnosti za uporabo računalnika, interneta in dela v virtualnem 
(navideznem) učnem okolju. Zlasti v začetnih fazah tečaja izvajalec tečaja zagotavlja tehnično 
podporo, pomaga pri prijavi na spletna mesta in učence usmerja po učnem okolju. 

− Organizacijska vloga: e-učenje poudarja samostojno delo in učenčevo pobudo, kar pa ne 
pomeni, da jih prepustimo same sebi. Izobraževalec bi moral udeležencem pomagati, da 
razvijejo spretnosti, potrebne za samostojno organizacijo in izvajanje dela, kakor tudi nuditi 
podporo pri razvoju učnega okolja, kot je sestavljanje skupin, medsebojno spoznavanje itd. 
Naloge izvajalca tečaja so:  

o spremljanje dejavnosti tečajnikov; 
o osebni klic tistih, ki so predolgo nedejavni; 
o pomoč tistim, ki morajo nadoknaditi zamujeno; 
o določanje in uveljavljanje rokov; 
o organizacija dela na platformi (urejanje forumov za razprave, reševanje logističnih 

težav itd.). 
− Družbena vloga: učenje je običajno družbena/družabna aktivnost, kot velja za naš tečaj. 

Temelji na komunikaciji. Zato je socializacija ena najpomembnejših funkcij vodje tečaja, s 
čimer popolne tujce pripravimo na učinkovito spletno komunikacijo in oblikujemo skupino 
posameznikov, ki se učijo drug od drugega. Varno in prijazno učno okolje udeležencem olajša, 
da si med seboj izmenjujejo lastna razmišljanja, izkušnje in znanje. 

Izobraževalne metode pri poklicnem izobraževanju vključujejo učenje skozi pogovor, z reševanjem 
dejanskih problemov, spraševanjem, s prikazi strokovnjakov in s predavanji. 
Proces pridobivanja določene spretnosti in kompetentnosti zahteva neke vrste proces poskusov in 
napak, ki je običajen za reševanje problemov v resničnem svetu. 
Usmerjevalno poklicno poučevanje med drugim vključuje: 

− Velik poudarek na delovnem mestu, ki zagotovi dejanski kontekst za učenje, v katerem se 
problemi obravnavajo v dejanskem kontekstu delovnega mesta. 

− Spodbujanje praktičnih in interaktivnih pristopov k učnim aktivnostim, da se učencem 
omogoči, da uporabijo znanje in izvajajo interakcijo tako v smislu miselnih procesov kot 
izvedbe v okviru učenja. 

− Dajanje priložnosti učencem, da sodelujejo in določajo svoje procese učenja in ocenjevanja. 
− Stališče, da so učenci »soustvarjalci« novega znanja in spretnosti. 
− Spoznanje, da so predhodne in življenjske izkušnje učencev odličen temelj za gradnjo novega 

znanja in spretnosti (čeprav lahko predstavljajo tudi omejitve). (Smith, P., Blake, D., 2005) 
Poleg oblikovalca tečaja ima tudi izvajalec e-učnega tečaja nalogo, da zagotovi take pogoje v spletnem 
okolju. 
 
 
3. Upravljanje časa 

Upravljanje časa je zelo pomembna naloga izvajalca tečaja. E-moderator se sooča s specifičnimi izzivi: 
združiti mora resnično življenje s spletnimi obveznostmi. Spodnje besedilo se osredotoča na strategije 
za načrtovanje vaših spletnih aktivnosti v vlogi izvajalca tečaja. 
Čeprav je e-učenje opisano kot dejavnost, ki se dogaja 24 ur na dan, sedem dni na teden, to ne 
pomeni, da morate biti tečajnikom na razpolago ves čas. Vaša naloga je, da se odločite, koliko časa 
morate posvetiti tečaju, da dosežete cilje tečaja. 
  
FAZA PRIPRAVE 
Odločite se, koliko časa (na dan in na teden) morate v tečaj vložiti vi in vaši tečajniki. Upoštevajte svojo 
motivacijo in zunanje dejavnike, kot so usklajevanje spletnega dela z obveznostmi v vsakdanjem 
življenju ali s počitnicami. Najpogostejša napaka je, da si vzamemo premalo časa, kar pripelje do 
frustracij in večje količine dela. Načrtujte orodja, ki vam bodo v podporo; uporabite koledar in 
razmišljajte vnaprej. 

− Vzemite si čas za pripravo podpornega materiala: prišlo bo do težav, a jih lahko predvidimo. 
Nekaj časa porabite za pripravo podpornih materialov za udeležence tečaja (npr. Priročnik za 
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tečaj, nabor odgovorov na pogosta vprašanja ter skrbno pripravljena struktura in elementi 
tečaja). To lahko zmanjša količino vprašanj in pripomb ter vam prihrani čas. Če izvajate več 
različic tečaja, se vam taka naložba večkrat povrne. 

− Ustvarite vsebine, ki jih lahko uporabite večkrat. Arhivirajte svoje komentarje, npr. povzetke 
razprav na forumu. Nikoli jih ne boste mogli uporabiti v celoti, lahko pa boste njihove 
določene dele. Dober primer vsebine za večkratno uporabo navajamo v Priročniku za tečaj. 

  
FAZA IZVEDBE 

− Delajte sistematično. Redno odgovarjajte na sporočila (največji zamik je lahko dva dni). Ko 
čakate na nekoga, da odda svoj prispevek, se ta časa lahko podaljša, a je redno odgovarjanje 
vseeno nujno. Svoje delo razdelite v dele, ki jih boste lažje opravili tako vi kot vaši učenci. 

− Tečajnike motivirajte, da delajo sistematično, kar bo koristno za vse. Če vsak predloži svojo 
nalogo pravočasno ali prispeva v razpravi, boste oceno pripravljali le enkrat. Ne bo se vam 
treba vračati na tisto, kar so že napisali drugi, da bi napisali povratno informacijo nekomu, ki 
je zamudil. 

− Redno se prijavljajte na splet. Uporabite lahko termine, ko imate v svojem urniku prosti čas. 
− Naučite se uporabljati orodja. Uporabljajte programsko opremo, ki jo obvladate. Uporabljajte 

aplikacije, ki pospešijo vaše delo (npr. zavihki v spletnem brskalniku, filtri za e-pošto, 
forumska obvestila). 

− Vadite pisanje, saj je to pomemben del dela izvajalca tečaja. Če pogosto usmerjate tečaje, 
pripravite standardne objave. 

− Sestavite skupino, saj to poveča vašo učinkovitost, kakor tudi učinkovitost vaših tečajnikov. Če 
je skupina dejavna, boste za organizacijo njihovega dela morali vložiti manj truda. Lahko se 
zgodi, da svoje probleme rešijo sami, še preden morate posredovati vi. 

 
 
4. Seznam virov 

− W. Horton “e-Learning by Design” Pfeifer 2006 
− Shank P. (2007), The Online Learning idea book: 95 Proven Ways to Enhance Technology-

Based and Blended Learning, Pfeiffer, San Francisco 
− Generating and Facilitating Engaging and Effective Online Discussions (University of Oregon) 

at http://tep.uoregon.edu/technology/blackboard/docs/discussionboard.pdf (accessed on 
29/05/2013) 

 
 

Aktivnosti 

 

10.1 Ocenite čas, potreben za delo 

Pri pripravi tečaja smo ocenili, da so štiri ure dela na teden za učenca v povprečju dovolj. Čas smo 
razporedili za določene aktivnosti in module ter s tem v mislih izbrali vire in oblikovali aktivnosti. 
Razpravljajte o tem, ali so naše ocene pravilne. Če so napačne, ugotovite, pri katerih aktivnostih so 
ocene napačne? Koliko časa ste porabili za tečaj? Kaj je bil razlog, da ste morali delati več oziroma 
manj, kot smo ocenili? Do kakšnih zaključkov ste prišli glede prihodnjega dela? 
Svoje ugotovitve objavite na forumu. 
Čas za izvedbo naloge: 45 minut. 
 

10.2 Izpolnite vprašalnik za samoocenjevan 

RAZUMEVANJE SPLETNEGA PROCES 
Vpr. 1 - Spletnih tečajev sem se že udeležil/-a. 
Vpr. 2 - Poznam prednosti spletnega učenja in poučevanja. 
Vpr. 3 - Poznam orodja in tehnologije, povezane s spletnim učenjem. 
Vpr. 4 - Sposoben/-a sem motivirati in organizirati skupinsko delo in sodelovati prek spleta. 
Vpr. 5- Sposoben/-a sem ustvariti in voditi spletno učenje, v katerem so udeleženci motivirani za 
aktivno sodelovanje. 
Vpr. 6 - Sposoben/-a sem uporabiti različna orodja in metode spletnega učenja. 
 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3371
http://tep.uoregon.edu/technology/blackboard/docs/discussionboard.pdf
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3496
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3492
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TEHNIČNE SPRETNOSTI 
Vpr. 7 - Poznam osnovna internetnega orodja. 
Vpr. 8 - Poznam programsko opremo, ki se lahko uporabi za spletno učenje. 
Vpr. 9 - Sposoben/-a sem oceniti aplikacije glede na njihovo ustreznost za spletno učenje. 
Vpr. 10 - Poznam aplikacije za podporo ocenjevanja učenca ter funkcionalnosti teh aplikacij. 
Vpr. 11 - Tehnologije ne motijo moje učenje prek spleta. 
Vpr. 12 - Sposoben/-a sem z uporabo različnih orodij ustvariti usklajeno učno okolje. 
 
SPLETNA KOMUNIKACIJA 
Vpr. 13 - Seznanjen/-a sem s spletnim bontonom in ga uporabljam. 
Vpr. 14 - Sposoben/-a sem napisati osebno sporočilo na spletu, ki se ne sliši prisiljeno. 
Vpr. 15 - Pri spletni komunikaciji z drugimi sem sproščen/-a. 
Vpr. 16 - Sposoben/-a sem motivirati ljudi, da so aktivni na spletu. 
Vpr. 17 - Sposoben/-a sem graditi na izkušnjah in stališčih tečajnikov. 
Vpr. 18 - Sposoben/-a sem razlikovati med čustvi in vsebino spletnih razprav. 
Vpr. 19 - Na agresivne in kontroverzne objave na forumih (trolling – zastavljanje izzivalnih vprašanj, 
objavljanje sporočil z namenom doseči čustveni odziv pri drugih članih določene spletne skupnosti ali 
jih odvrniti od osnovne teme pogovora) se ne odzivam preveč čustveno. 
 
KOMPETENCE, ZNAČILNE ZA DOLOČENO PODROČJE 
Vpr. 20 - Na svojem področju se počutim suvereno in lahko svoje znanje delim z drugimi. 
Vpr. 21 - Poznam zanimive vire za predmet/področje, ki ga poučujem. 
Vpr. 22 - Poznam teme, s katerimi lahko spodbudim zanimive razprave med učenci. 
Vpr. 23 - Sposoben/-a sem pošteno in primerno oceniti spletne aktivnosti učencev. 
Vpr. 24 - Sposoben/-a sem oceniti, ali je določen spletni vir ustrezen oziroma bistven za tečaj, ki ga 
vodim. 
Vpr. 25 - Sposoben/-a sem prilagoditi in razviti temo med samim tečajem glede na povratne 
informacije udeležencev tečaja. 
 
OSEBNE ZNAČILNOSTI IN STALIŠČA 
Vpr. 26 - Želim si poučevati prek spleta. 
Vpr. 27 - Sposoben/-a sem se predstaviti kot resnična oseba, in sicer tudi prek spleta. 
Vpr. 28 - Ne bojim se niti eksperimentiranja z novimi orodji niti novih dejanj prek interneta. 
Vpr. 29 - Resnično uživam v učenju in poučevanju prek spleta. 
Vpr. 30 - Sposoben/-a sem ljudi pripraviti, da se drug od drugega učijo prek spleta. 
 

10.3 Izdelajte grafikon 
Izhajajte iz vprašalnika za samoocenjevanje, ki ste ga izpolnili v okviru modula št. 1 in v aktivnosti 10.2, 
in pripravite dva grafikona, ki prikazujeta in primerjata vaš napredek med tečajem. 
Grafikona objavite na forumu modula skupaj s povzetkom spoznanj pri procesu refleksije. Kako 
ocenjujete svoj napredek? Katere od sposobnosti usmerjanja ste razvili najbolje, katere ste izboljšali in 
katere še morate izboljšati? Katere aktivnosti na tečaju so bile najučinkovitejše pri podpori vašemu 
razvoju? Katere usmerjevalne spretnosti vidite kot najbolj uporabne pri spletnem poučevanju 
poklicnega predmeta? 
  
Primer grafikonov: 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3386
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3492
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3496
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Pred tečajem  Po tečaju 
Grafikona kažeta odstotek odgovorov tečajnikov. “Da” (T), “Ne” (N) in “Ne vem” (?) iz vprašalnika za 
samoocenjevanje, ki je bil izpolnjen pred in po tečaju. 
  
Čas za izvedbo naloge: 30 minut. 
 

10.4 Refleksija v kontekstu poklicnega izobraževanja 
Reflektirajte o svojih izkušnjah v okviru modula št. 10 tako, da jih zapišete (največ 200 besed) in 
objavite v svojem spletnem dnevniku. 
  
O katerih izkušnjah želite reflektirati: 
rezultatih vprašalnika za samoocenjevanje o ključnih kompetencah izvajalca tečaja. 
  
Zakaj so te izkušnje zame pomembne? 
Kako lahko poznavanje ključnih spretnosti izvajalca tečaja izboljšajo učinkovitost mojega posredovanja 
snovi? Ali obstaja spretnost, ki je zlasti pomembna za poučevanje poklicnih predmetov? 
  
Kaj bom storil zdaj? 
Na kakšen način boste uporabili ključne spretnosti izvajalca tečaja in načela upravljanja časa, da bi 
izboljšali svoje poučevanje poklicnega predmeta? 
  
Čas za izvedbo naloge: 20 minut. 
 

10.5 Zabeležite dokazila. Dokazila zapišite in objavite v tabeli kompetenc. 

Zabeležite dokazila o kompetencah, ki ste jih pridobili v okviru modula št. 10, in vnesite vsaj tri taka 
dokazila v tabelo kompetenc. 
Razmislite lahko o vnosu naslednjega:  

6. grafikona, ki kaže vaš napredek med tečajem; 
7. objave s foruma za razprave o oceni potrebnega časa in količine dela; 
8. refleksije; 
9. povezav ali drugih zanimivih ugotovitev, ki jih želite zabeležiti o tem modulu. 

 
Čas za izvedbo naloge: 15 minut. 
 

Forum modula št. 10  

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3496
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