
 

Spletni priročnik  o digitalnih kompetencah 
za virtualno učenje 

TOURISTIC 

 
2019-1-EL01-KA202-062593 

 
 

 
 
 
 
 

Intelektualni rezultat 2:  

TOURISTIC Virtualni kampus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ta projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa ERASMUS+. Ta publikacija odraža izključno 
stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija 

vsebuje. 



Spletni priročnik o digitalnih kompetencah za virtualno učenje 

 

2 

Kazalo vsebine 

 

Uvod .......................................................................................................................... 3 

Kaj je e-učenje? .............................................................................................................. 3 

.Vir: lastna izdelava. .................................................................................................. 4 

Korak 1. Opredelite cilje in strukturo usposabljanja ................................................... 4 

Analizirajte potrebe ciljnega občinstva ............................................................................ 5 

Opredelite namen in učne cilje ........................................................................................ 6 

Izdelajte strukturo usposabljanja .................................................................................... 7 

Korak 2. Opredelite potrebne vire .............................................................................. 8 

Ekipa .............................................................................................................................. 9 

Tehnologija ................................................................................................................... 10 

Korak 3. Razvoj vsebine ........................................................................................... 11 

Izberite metodo poučevanja .......................................................................................... 11 

Pisanje vsebine namena in ciljev usposabljanja .............................................................. 11 

Vsebina lekcij ................................................................................................................ 12 

Preverite vsesplošen slog usposabljanja ......................................................................... 15 

Korak 4. Dodajte ocene in preverjanja znanja .......................................................... 15 

Korak 5. Vsebino usposabljanja naložite na platformo za e-učenje........................... 16 

Korak 6. Izvedba usposabljanja in evalvacija............................................................ 17 

Izvedba usposabljanja .................................................................................................... 17 

Evalvacija usposabljanja ................................................................................................ 18 

Zaključki .................................................................................................................. 20 

Glosar ...................................................................................................................... 20 

Dodatni viri .............................................................................................................. 21 

Bibliografija ............................................................................................................. 22 

 

 
 
 
 

 
 



Spletni priročnik o digitalnih kompetencah za virtualno učenje 

 

3 

Uvod 
 

Namen tega priročnika je izboljšati digitalne spretnosti in olajšati interakcijo z 

virtualnimi učnimi okolji učiteljem, vodijam usposabljanja in vzgojiteljem I-VET in C-

VET, preko zagotovitve preprostega in lahko uporabnega priročnika za vse, ki nimajo 

predhodnega znanja o tem, kako ustvariti in izvesti e-usposabljanje. 

 

Pričujoč priročnik je nastal v sklopu projekta TOURISTIC, katerega cilj je poiskati nove in 

inovativne odgovore za izpopolnjevanje oseb z invalidnostjo, na področju digitalnih 

spretnosti, ki se uporabljajo pri oblikovanju inovativnih komercialnih storitev in 

izdelkov na področju spletno dostopnega turizma, ustvarjanju novih poti za 

pridobivanje spretnosti in delovnih priložnosti za osebe z invalidnostjo v Evropi, 

podpiranje praks poučevanja in ocenjevanja na podlagi IKT ter spodbujanje 

preglednosti, potrjevanja in priznavanja spretnosti in kompetenc, pridobljenih s 

pomočjo OER. 

 

Kaj je e-učenje? 

 

E-učenje ali spletno učenje je izvajanje učenja in usposabljanja s pomočjo digitalnih 

virov. Čeprav e-učenje temelji na formaliziranem učenju, se izvaja z uporabo 

elektronskih naprav, kot so računalniki, tablice, mobilni telefoni in celo pametne ure, ki 

so na neki točki povezane z internetom.  

 

Zaradi hitrega širjenja dostopa do interneta in razvoja medijskih tehnologij je spletno 

učenje ali e-učenje postalo dostopno veliko večjemu številu ljudi, ponudniki 

usposabljanj pa so dobili več možnosti izbire pri načinu izvedbe usposabljanja. 

 

E-učenje prinaša številne prednosti tako za udeležence kot za ponudnike 

usposabljanja, med drugim prilagodljivost glede časa in lokacije, ki je prilagojena 

urniku udeležencev in izvajalcev ter osebnim in delovnim okoliščinam, druge prednosti 

so še nižji stroški, širši doseg, večje število jezikovnih kanalov, možnost samostojnega 

učenja, ipd. 

 

E-učenje prinaša tudi edinstvene priložnosti za izobraževanje na vseh ravneh, zlasti v 

državah v razvoju. Te države se soočajo s številnimi izzivi na področju prevoza (zaradi 

česar imajo ljudje na oddaljenih območjih omejen dostop do izobraževanja), pesti jih 

pomanjkanje izobraževalne infrastrukture, strokovnega znanja, raziskovalnih 
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zmogljivosti itd. E-učenje lahko zmanjša posledične vrezli v znanju z znatno manjšim 

številom potrebnih sredstev, manjšimi stroški in v precej krajšem času. 

Ta priročnik vas vodi skozi šest preprostih korakov za oblikovanje, razvoj in izvedbo 

spletnih oz. e-usposabljanj:  

 

 
SLIKA 1: KORAKI PRI USTVARJANJU E-USPOSABLJANJA 

 

 
 
 
           .Vir: lastna izdelava. 

 
 

Korak 1. Opredelite cilje in strukturo usposabljanja 

Ta prvi korak je ključnega pomena za splošni uspeh vašega e-usposabljanja. Na tej točki 

določite splošni okvir vašega usposabljanja, podobno kot da bi izrisali načrt stavbe, ki 

določa njeno namembnost, njene cilje in strukturo.  

Da bi to lahko dosegli, si je potrebno odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Kakšne so potrebe mojega ciljnega občinstva po 

znanju/usposabljanju/povečanju zmogljivosti? 

 Kaj bi moral udeleženec usposabljanja vedeti/znati delati po končanem 

usposabljanju? 

 Kakšna struktura bo najbolje zadovoljila potrebe usposabljanja? 

 

O vsakem izmed teh vprašanj bomo podrobneje govorili v sledečih poglavjih. 

 

 

 

OBLIKOVANJE RAZVOJ IZVEDBA 
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Analizirajte potrebe ciljnega občinstva 

 

E-učenje se lahko uporablja za strokovno usposabljanje na vseh ravneh formalnega 

izobraževanja, za usposabljanje v podjetjih, v mednarodnih organizacijah, nevladnih 

organizacijah in tudi za neformalno izobraževanje. V teh primerih se ciljno občinstvo, 

kakor tudi njegove potrebe po usposabljanju, med seboj razlikujejo. Za oblikovalca 

usposabljanja je zato pomembno, da analizira in oceni potrebe svojega občinstva, da 

lahko na podlagi tega potem določi katero specifično znanje/razvijanje spretnosti 

vključiti v usposabljanje, kot tudi zahtevano raven dosežkov.  

 

Za začetek je treba pri analizi upoštevati naslednje osebne vidike ciljnega občinstva: 

 

 Osebni vidiki: starost, spol, motivacija za udeležbo na usposabljanju, 

razpoložljivost za udeležbo 

 Stopnja izobrazbe, formalne in neformalne 

 Strokovna znanja in opravljena usposabljanja 

 Ustrezne delovne izkušnje  

 Usvojene virtualne spretnosti ter možnost dostopanja do interneta in 

računalniških naprav 

 Stopnja znanja jezika, ki se bo primarno uporabljal tekom usposabljanja (zlasti v 

primeru udeležbe priseljencev). 

 

Za tem je potrebno ugotoviti potrebe ciljnega občinstva po usposabljanju, glede na 

znanje in spretnosti. Za vsak vidik je potrebna posebna metoda analize: 

 

 V namen opredelitve in razvrstitve vsebin usposabljanja se izvede analiza 

tematike. Analiza tematike je primerna za usposabljanja, ki so namenjena 

predvsem zagotavljanju informacij ali doseganju širših izobraževalnih ciljev 

(imenujemo jih tudi "informativna usposabljanja"). Vizualni instrumenti, kot so 

npr. miselni vzorci, konceptualni vzorci in procesni diagrami, lahko oblikovalcu 

usposabljanja pomagajo razjasniti povezave med vsebinskimi elementi.  

 

 Analiza nalog je podrobna analiza dejanj in odločitev, ki jih oseba sprejme pri 

opravljanju delovne naloge, z namenom, da bi ugotovili, česa se mora 

udeleženec usposabljanja naučiti ali izboljšati ter katero znanje in spretnosti je 

potrebno pri njem razviti ali okrepiti. Analiza nalog se uporablja predvsem pri 

usposabljanjih, namenjenih razvijanju posebnih poklicnih ali medosebnih 

spretnosti (imenujemo jih tudi "strokovna usposabljanja").  
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Opredelite namen in učne cilje 

 

Ko so ugotovljene vrzeli ciljnega občinstva v usvojenih spretnostih in znanju, s tem pa 

tudi njegove potrebe po usposabljanju, mora oblikovalec usposabljanja opredeliti, 

kakšne rezultate si želi videti pri udeležencih, po končanem e-usposabljanju. Ti 

rezultati predstavljajo namen in cilje usposabljanja; opredelite jih lahko z odgovorom 

na vprašanje: Kaj naj bi udeleženec vedel/znal delati po zaključku usposabljanja? 

 

Namen je splošna izjava o tem, kaj bo tekom usposabljanja doseženo. Namen 

udeležencem pove, kaj bodo pridobili z udeležbo na e-usposabljanju. Cilji 

usposabljanja pa so razčlenitev tega namena in so lažje izvedljivi.  

Cilji usposabljanja združujejo dva elementa: raven izvedbe ali dosežka (z glagolom 

dejanja) in učno vsebino (predmet tega glagola), na primer: "Biti sposoben uporabiti 

[glagol] načela in vrednote podjetja *učna vsebina+ med pogajanji s strankami", "Biti 

sposoben izvesti [glagol] postopek za odprtje bančnega računa *učna vsebina+" itd.   

 

V skladu z revidirano Bloomovo taksonomijo znanj lahko učni cilji pomenijo šest 

različnih vrst dosežkov, od najnižje ravni (zapomniti si) do najvišje ravni (ustvariti). 

Spodnja razpredelnica prikazuje vrste dosežkov, njihov pomen in glagole, ki so lahko 

primerni za njihov opis:  
 

SLIKA 2: REVIDIRANA BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Delno lastna izdelava, vzeto z: http://regiscpslearningdesign.weebly.com/blooms-taxonomy.html  

 

 

 

 

 

 
POZNAVANJE 

RAZUMEVANJE 

UPORABA 

ANALIZA 

VREDNOTENJE 

SINTEZA 

Učenec je sposoben 
preoblikovati koncept. 

Učenec je sposoben 
preoblikovati koncept. 

Definira, našteje, poda, 
prikliče, si zapomni, ponovi 

Opiše, razloži, razpravlja, 
poroča, izbere, parafrazira 

Učenec je sposoben 
preoblikovati koncept. 

Uporabi, izvede, posnema, 
izbere, reši, zapiše 

Učenec zna definirati 
odnose med 
komponentami. 

Razlikuje, organizira, poveže, 
preuči, vidi kontraste, preveri, 
eksperimentira 

Učenec je sposoben 
utemeljiti odločitev glede 
na kriterij. 

Ovrednoti, argumentira, 
podpre, presodi, izbere, oceni 

Učenec je sposoben 
realizirati nov izdelek ali 
pristop. 

Oblikuje, razvija, formulira, 
raziskuje, konstruira, piše 

http://regiscpslearningdesign.weebly.com/blooms-taxonomy.html
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Izdelajte strukturo usposabljanja 

 

Ko so cilji usposabljanja opredeljeni, sledi priprava njegove strukture ali kurikuluma, ki 

bo najbolje omogočal doseganje zastavljenih ciljev.  Vse pa je odvisno od poglavitnega 

namena usposabljanja: 

 

 Pri strokovnem usposabljanju, tj. usposabljanju, ki je usmerjeno v zapolnitev 

vrzeli v znanju ali spretnostih, potrebnih za opravljanje določenega dela ali 

naloge, je mogoče vsebino organizirati tako, da sledi vrstnemu redu dejanj v 

resničnem delovnem okolju.  

 

 Pri informativnem usposabljanju, tj. izobraževanju, ki je usmerjeno v 

zapolnjevanje vrzeli v znanju, lahko pojme organiziramo glede na njihove 

strukturne in logične povezave.   

Obstajajo različne vrste kurikulumov ali struktur usposabljanj. Ker je namen tega 

priročnika predvsem oblikovanje kratkih e-usposabljanj, je spodaj prikazan primer 

strukture tovrstnega usposabljanja, ki mu lahko sledite (število sklopov, poglavij, lekcij 

in preverjanj znanja je referenčno): 

SLIKA 3: PRIMER STRUKTURE E-USPOSABLJANJA 

 

   Vir: Lastna izdelava. 

 

Kot je razvidno iz Slike 3 , ima lahko usposabljanje  naslednjo strukturo: 
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 Uvod je splošna predstavitev celotnega usposabljanja. V njem mora biti na 

kratko predstavljena celotna vsebina pričujočega usposabljanja. 

 

 Sklopi so glavni deli, na katere je razdeljeno usposabljanje. 

 

 Poglavja so vsebinske podenote posameznih sklopov.  

 

 Lekcije so vsebinske podenote poglavij. Lekcija je najmanjša vsebinska enota 

tematike, ki jo želimo razviti tekom usposabljanja. Lekcije naj bodo kratke, in v 

kolikor je to mogoče, naj vsebujejo grafične in avdiovizualne elemente.  

 

 Preverjanja znanja lahko postavite na koncu posamezne lekcije, na koncu 

poglavja  (kot Sklopu 1 zgoraj) ali na koncu skopa (kot pri sklopih 2 in 3), lahko 

pa tudi na koncu celotnega usposabljanja. Možna je tudi kombinacija vseh teh 

možnosti.   

 

 Končna evalvacija mora vključevati evalvacijo, s katero se preveri, ali so 

udeleženci dosegli glavne cilje usposabljanja.   

Struktura usposabljanja je na tej točki okvirna in splošna. Med pripravo posameznih 

lekcij lahko pride do sprememb. Tema je na primer lahko predolga, da bi jo bilo 

mogoče razviti znotraj ene same lekcije in jo bo morda posledično treba razdeliti na 

dve ali tri lekcije. 

Struktura usposabljanja določa tudi njegovo celotno trajanje. Pri tem je treba 

upoštevati cilje in zahtevano raven dosežkov, pa tudi časovno razpoložljivost 

(udeležencev in izvajalca usposabljanja) ter vire, potrebne za njegovo pripravo. Daljše 

usposabljanje pomeni več potrebnih virov, ki pa včasih niso na voljo. V drugih primerih 

bodo omejitve usposabljanja posledica časovne razpoložljivosti ciljnega občinstva, 

zlasti če je usposabljanje  namenjeno ljudem, ki so zaposleni in imajo veliko obveznosti.  

 

Korak 2. Opredelite potrebne vire  
 

Za razvoj e-usposabljanja je potrebna uporaba različnih virov, predvsem človeških, 

tehnoloških in finančnih. V naslednjih vrsticah bomo govorili o prvih dveh: ekipi in 

tehnologiji.  
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Ekipa 

Oblikovanje, razvoj in izvedba e-usposabljanj zahtevajo strokovno znanje z več 

področij, sem vključujemo: 

 Vodjo projekta e-usposabljanja: to je tisti, ki usklajuje vse dejavnosti in vire 

(človeške, tehnološke, finančne itd.) v različnih fazah projekta. Je vsesplošno 

odgovoren za projekt.  

 

 Oblikovalca navodil: to je tisti, ki je odgovoren za strategijo podajanja navodil. 

Pri razvoju vsebine usposabljanja, učnih tehnik, medijskih elementov, 

ocenjevanja in preverjanja znanja, sodeluje z vodjo projekta in strokovnjaki za 

posamezno področje. 

 

 Strokovnjake za posamezna področja: to so tisti, ki prispevajo znanja in 

informacije, potrebne za določeno usposabljanje. Sodelujejo z oblikovalcem 

navodil  pri oblikovanju usposabljanja in opredelitvi strategij ocenjevanja ter pri 

pisanju vsebin za usposabljanje. 

 

 Grafičnega oblikovalca in medijskega urednika: ta dva sta odgovorna za 

splošni "videz" usposabljanja in multimedijski razvoj. Ustvarjata in urejata slike, 

zvočne posnetke, fotografije, videoposnetke itd., ki se uporabljajo tekom 

izvajanja e-usposabljanja. 

 

 Spletnega razvijalca in strokovnjaka za tehnično podporo: spletni razvijalec je 

tisti, ki ustvari platformo za potek e-usposabljanja in sestavi celotno spletno 

vsebino usposabljanja. Na internetu je na voljo programska oprema, ki 

omogoča to dejavnost, npr. Moodle, LearnPress itd. (o tehnologiji bomo 

govorili v naslednjem poglavju). Strokovnjak za tehnično podporo je tisti, ki 

zagotavlja brezhibno delovanje tehnike, ko e-usposabljanje že poteka. Spletni 

razvijalec in strokovnjak za tehnično podporo sta običajno ista oseba. 

 

 Administratorje in spletne moderatorje: to so tiste osebe, ki so odgovorne za 

motiviranje in nudenje podpore udeležencem med potekom e-usposabljanja. 

Odgovorni so za sprejemanje in beleženje naročnin udeležencev, nudenje 

podpore med izvajanjem dejavnosti, odgovarjanje na tekoča vprašanja, 

moderiranje spletnega foruma itd.  
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Nekatere od zgoraj naštetih vlog je mogoče združiti v en sam profil delovnega mesta, 

odvisno od velikosti projekta, razpoložljivih človeških in finančnih virov, zmogljivosti 

članov ekipe za opravljanje različnih vlog, uporabljene tehnologije itd. Pri nekaterih e-

usposabljanjih sta lahko vključeni celo samo dve osebi: na eni strani vodja/podajalec 

navodil/strokovnjak za področje/upravitelj usposabljanja/spletni asistent/tutor, na 

drugi strani pa spletni razvijalec/medijski urednik/strokovnjak za tehnično podporo. 

 

Tehnologija 

Kot že omenjeno, se e-usposabljanja izvajajo prek virtualnih platform, ki so prek 

internetne povezave dostopne z različnih elektronskih naprav (računalnikov, tablic, 

pametnih telefonov).  

Platforme za e-učenje se imenujejo tudi sistemi za upravljanje učenja (LMS); 

ponudnikom usposabljanj in udeležencem omogočajo dostop do informacij, orodij in 

virov za podporo pri izvajanju in upravljanju izobraževanja, kot npr: 

 Upravljanje usposabljanj: priprava vabila, predhodna prijava, polavtomatska 

prijava, možnost spletnega plačila itd. 

 Integrirana virtualna učilnica 

 Večjezično gradivo za usposabljanje in podpra različnim virom 

 Shranjevanje gradiv iz usposabljanj 

 Upravljanje komunikacije: vsa komunikacija med izvajalcem in udeležencem, 

udeleženec z udeležencem ter izvajalec z izvajalcem lahko poteka prek sistema 

LMS. 

 Ustvarjanje in upravljanje ocenjevanja 

 Spremljanje uspešnosti udeležencev 

 Priprava večih poročil za vodstvo  

Za sisteme LMS je na voljo različna programska oprema, od najpreprostejše do 

naprednejše in kompleksnejše, brezplačne in plačljive. V nadaljevanju so navedeni 

primeri programske opreme LMS: Moodle, LearnPress, TalentLMS, FormalLMS, ILIAS, 

Opigno, OpenOLAT, Sakai, Dokeos itd. Večino te programske opreme lahko dobimo 

tudi  v obliki aplikacije za mobilne telefone in tablične računalnike.  

Poleg sistema LMS boste morda potrebovali tudi profesionalno programsko opremo za 

prevajanje, v primeru, če želite zagotoviti večjezično usposabljanje.  
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Korak 3. Razvoj vsebine 
 

Razvoj vsebine je ena od ključnih dejavnosti pri ustvarjanju e-usposabljanja. Začne se z 

izbiro metode poučevanja, nato se napišejo namen in cilji usposabljanja, ki so 

namenjeni in naslavljajo bodoče udeležence, sledi razvoj vsebine vsake izmed lekcij in 

nato končno preverjanje vsesplošnega sloga usposabljanja.  

Oglejmo si podrobeje vsakega izmed teh naštetih korakov.   

 

Izberite metodo poučevanja 

 

Obstaja cela vrsta načinov, na katere je mogoče udeležencem posredovati vsebino, 

drugače jih imenujemo tudi učne metode. Te lahko razdelimo na tri glavne vrste:  

 

 Metode razlage se uporabljajo za pridobivanje informacij. Primeri teh metod so 

predstavitve, študije primerov, primeri, demonstracije, pripovedovanje zgodb 

itd. 

 Metode praktičnega dela poudarjajo aktivne procese, ki jih udeleženci 

uporabljajo za izvajanje nalog na podlagi načel in postopkov. Primeri teh metod 

so igre vlog, simulacije in resne igre, projektno delo, uporaba delovnih 

pripomočkov, pristop na podlagi scenarijev itd. 

 Sodelovalne metode temeljijo na vključevanju vseh udeležencev, prek 

izmenjave znanja in sodelovanjem pri izvajanju nalog. Primeri teh metod so 

spletna vodena razprava, skupinsko delo, vrstniško tutorstvo itd. 

 

Ponudnik usposabljanja lahko kombinira te metode, z namenom, da udeležencem  

zagotovi najboljšo možno izkušnjo usposabljanja.  

 

Pisanje vsebine namena in ciljev usposabljanja 

 

Udeleženec mora imeti že ob pričetku usposabljanja zelo jasno predstavo o njegovem 

namenu in ciljih. To je v primeru e-usposabljanja še toliko bolj pomembno, saj je 

motivacija udeležencev ključna za končni uspeh usposabljanja.  

 

Pisanje vsebine namena in ciljev si lahko predstavljamo kakor hojo po lestvi. Namen je 

najvišja stopnička, ki jo želimo doseči, cilji pa so vse stopničke pod njo, ki nas 

postopoma opremljajo s potrebnim znanjem in spretnostmi, zato, da bi lahko na koncu 
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dosegli tisto najvišjo. Na tej točki lahko še enkrat preletite poglavje z naslovom Korak 1 

in preverite navedena priporočila v zvezi z opredelitvijo namena in ciljev usposabljanja.  

 

Namen in cilji so lahko zapisani na način, da naslavljajo neposredno udeleženca, kot 

prikazuje spodnji primer:  

 

 Zapis namena:  

o Po končanem usposabljanju boste lahko spretno uporabljali glavna 

orodja Microsoft Office-a. 

 

 Zapis ciljev sklopa/poglavja: 

o Po koncu tega sklopa boste znali spretno uporabljati program Word. 

 Po koncu tega poglavja boste znali ustvariti Wordov 

document.  

 Po koncu tega poglavja boste znali prepoznati in boste 

razumeli osnovne dele Wordovega dokumenta.  

 Po koncu tega poglavja boste znali uporabljati napredne 

funkcije Wordovega dokumenta. 

 

Tekom e-usposabljanja je koristno udeležence opominjati na to, kaj se bodo naučili 

in/ali kako jim bodo te informacije koristile. 

 

Vsebina lekcij    

 

Vsebina mora biti za udeležence lahko prebavljiva. Priporočljivo je, da usposabljanje 

razdelite na lekcije, ki udeležencem omogočajo, da naenkrat zberejo manjše delčke 

informacij. S tem lahko zmanjšate preobremenjenost z vsebino in omogočite 

udeležencem, da lekcijo dejansko absorbirajo. Strokovnjaki priporočajo, da posamezna 

lekcija naj ne bi  trajala več kot 10-15 minut. 

 

Koristno orodje za razvijanje vsebine usposabljanja je oblikovanje zgodbenice. 

Zgodbenica je dokument, ki prikazuje strukturo usposabljanja in podrobne informacije 

o vsaki lekciji: besedilo, slike, tabele, grafike, zvok, video, infografike itd. Ne gre za 

dejanski razvoj vsebine, temveč je kot zemljevid, ki vam pove, kdaj in kaj pride na vrsto 

od vseh informacij o vašem usposabljanju. Prav tako udeležencem pomaga, da si 

ustvarijo predstavo o splošni delovni obremenitvi. 
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Obstaja veliko različnih načinov izdelave zgodbenice. Za vaše usposabljanje lahko 

naredite lastno predlogo zanjo. V poglavju "Dodatni viri", na koncu tega priročnika, 

boste našli povezavo, ki vas bo popeljala do brezplačnih spletnih predlog za 

zgodbenice. Mi vam predlagamo sledečo, preprosto a priročno predlogo: 

 

SKLOP 3: VREDNOTE ZA VODJE ŠOL IN UČITELJE, KI DELAJO Z DRUŽINAMI Z MIGRANTSKIM OZADJEM 

POGLAVJE 1: *tukaj navedete naslov poglavja ali pustite prazno, če nima posebnega naslova] 

Številka in naslov 
lekcije 

Kratek opis vsebine 
lekcije 

Grafike, slike 
 (imena datotek) 

Avdio in video 
posnetki, ostale 
povezave (imena 

povezav ali 
datotek) 

Osebe, 
odgovorne za 
razvoj vsebine 

Predhodne lekcije…     

Lekcija 5. 
Komunikacijski 
problem med šolo in 
družino 

Komunikacijski 
problemi med šolo in 
družino so bistvenega 
pomena za uspeh pri 
izobraževanju otrok. 

Slika10_teacher&
whiteboard.jpg 

 Brez  [Ime…+ 

Lekcija 6. Na kakšne 
načine lahko šole 
obravnavajo 
vprašanja 
komunikacije in 
vključevanja? 

Šole lahko obravnavajo 
vprašanja vključevanja z 
vzpostavitvijo 
prilagojene 
komunikacije s starši. 

Brez 

Povezava do 
videoposnetka 
“Migrant 
background”: *Link+ 
 
Povezava do  
“Dodatno branje”: 
[Link] 
 

  [Ime…+ 

 Naslednje lekcije…         

Po vzgledu prejšnjega primera, je spodaj slikovni prikaz Lekcije 5, znotraj izbrane 

spletne platforme: 
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V naslednjih vrsticah podajamo kratke napotke, kako pripraviti različne elemente 

posamezne lekcije: 

 

 Besedilo mora biti jasno, jedrnato in napisano tako, da pritegne udeleženca. Če 

morate dodati precej besedila, uporabite kratke odstavke: oči ob pogledu na 

velike bloke besedila tekst velikokrat le preletijo, zato ga poskušajte čim bolj 

skrajšati. Navedite primere, ki so udeležencem znani in razumljivi, naj bodo čim 

bolj resnični.  

 

Nasvet glede jezikovnega sloga: udeležence nagovarjate z "vi", saj se tako veliko bolj 

povežejo z usposabljanjem. Če udeleženci prihajajo iz večkulturnega okolja (npr. 

migranti), se poskušajte izogibati težkim besedam ali kulturno specifičnemu slengu.  

 

 Grafike in fotografije. E-usposabljanje lahko vključuje različne elemente 

vizualnega oblikovanja, ki vzbudijo pozornost udeleženca in ga estetsko 

pritegnejo. Vključite le tiste informacije in grafične elemente, ki so pomembni 

in potrebni, saj boste tako pomagali udeležencem, da bodo ostali osredotočeni 

na nalogo (namesto da bi jih motila vsa virtualna gneča). 

 

Obstaja veliko različnih tipov grafike: animirane ilustracije, matrike, vrstični diagrami, 

stolpčni diagrami, krožni diagrami, diagrami procesa, besedilne tabele in še mnogi 

drugi tipi, na voljo za oblikovanje. Če je le mogoče, izbrane grafike postavite v bližino 

besedila, na katerega se nanašajo, da bi ohranili jasnost in preglednost za udeležence. 

 

 Avdio in video posnetke lahko pripravi ponudnik usposabljanja ali pa jih 

prevzame s spleta (seveda ob upoštevanju avtorskih pravic). Večina sistemov 

LMS omogoča vgradnjo zvočnega ali video posnetka v vsebino lekcije, pri čemer 

je treba le kopirati pravšnjo povezavo.  

 

Medijsko oblikovanje naj ima naslednje značilnosti: 

 Preprostost: osredotočite se na eno idejo naenkrat 

 Kratkost: videoposnetki naj ne trajajo več kot 3 ali 4 minute, z namenom, da 

se ohrani čim višja pozornost udeležencev.  

 Resničnost: uporabite primere iz resničnega življenja 

 Kvalitetnost: zagotovite dobro kakovost uporabljenih medijskih izdelkov. 

 

Podobno kot pri grafikah, tudi zvočne posnetke in videe uporabite le, če je to primerno 

in potrebno, izogibajte se dodajanju nepotrebnih video vsebin. Zvočni in video 

posnetki naj bodo kratki (v primeru zvočnih posnetkov še krajši!); izogibajte se 
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odvečnim zvočnim posnetkom (samo za branje besedila, prikazanega na zaslonu, razen 

če želite vaše usposabljanje prilagoditi osebam s slušnim ali vidnim primanjkljajem.  

 

Preverite vsesplošen slog usposabljanja 

 

Običajno pri ustvarjanju vsebine usposabljanja sodeluje več oseb, posledično lahko 

imajo različni deli usposabljanja različne sloge, kar škodi splošni harmoniji in 

povezanosti usposabljanja. Da bi se temu izognili, lahko koordinator poleg kratkih 

smernic glede sloga pisanja, dolžine lekcije, vrste tabel ali grafikonov itd. zagotovi tudi 

predlogo za oblikovanje in razvoj lekcij. 

 

Za tem, ko vsebino pripravijo vsi sodelujoči, naj bo ena oseba zadolžena za njeno 

homogenizacijo. To je lahko oblikovalec navodil, eden od strokovnjakov za posamezno 

področje itd. Upoštevajte, da je vsebina usposabljanja v tej fazi lahko napisana z 

urejevalnikom besedil, programom za predstavitve ali kakšnim drugim podobnim 

orodjem. 

 

Korak 4. Dodajte ocene in preverjanja znanja 
 

Pomembno je zagotoviti, da so preverjanja znanja namenjena razvijanju in ocenjevanju 

iste vrste uspešnosti in vsebin, ki so izražene v ciljih usposabljanja. Preverjanja znanja 

pomagajo udeležencem ohranjati pozornost pri vsebini usposabljanja.   

 

Obstaja veliko vrst spletnih preverjanj znanja, ki so običajno že vgrajena v platforme 

LMS. Spodaj je seznam najpogostejših vrst spletnih testnih vprašanj:  

 

 Pravilne/napačne trditve 

 En pravilen odgovor 

 Več pravilnih odgovorov 

 Vizualno izbiranje 

 Povezovanje besed ali stavkov 

 Dopolnjevanje stavkov 

 Zapolnitev praznega mesta 

 Razvrščanje v pravilno zaporedje ali rangiranje 

 

Tukaj je nekaj nasvetov za oblikovanje preverjanj znanja ali kvizov, v primeru e-

usposabljanja: 



Spletni priročnik o digitalnih kompetencah za virtualno učenje 

 

16 

 Vprašanja morajo preverjati doseganje zastavljenih ciljev 

modula/poglavja/predmeta, ki ga pokrivajo. 

 Besedilo vprašanj se mora izogibati dvojnemu negativu. 

 Zahteve preverjanja znanja morajo biti jasno navedene (npr. ali je test 

točkovan, kolikokrat se ga lahko opravlja itd.). 

 Preverjanja znanja se lahko izvedejo po vsaki lekciji, po vsakem poglavju, 

zaključku sklopa ali celo kot eno samo preverjanje ob koncu usposabljanja. Več 

ko je preverjanj, bolj boste udeležence pritegnili k sodelovanju, vendar ne 

pretiravajte! 

 Priporočljivo je, da se omogoči ponovno opravljanje testov/testa.  

 Če je mogoče, po preverjanju znanja ali ocenjevanju, zagotovite pojasnjevalne 

povratne informacije. 

Korak 5. Vsebino usposabljanja naložite na platformo 

za e-učenje 
 

Ko je celotna vsebina usposabljanja razvita in preverjena, z odpravljenimi pravopisnimi 

napakami in ustreznim vsesplošnim slogom, je naslednji korak njena naložitev na 

ustrezno platformo za e-učenje ali sistem LMS (glejte 2. korak o tehnologiji). Tukaj 

lahko gre le za kopiranje-lepljenje vsebine iz urejevalnika besedil/iz programa za 

predstavitve v LearnPress, itd., vse je odvisno od značilnosti izbrane platforme. 

 

Na tej točki je treba preveriti, kolikšna je funkcionalnost, uporabnost in enostavnost 

usposabljanja z izbrane platforme. V zvezi s tem je zelo priporočljivo, da se 

usposabljana udeleži skupina udeležencev, ki predstavlja ciljno občinstvo, da ga 

ustreno validira.   

 

Čeprav lahko udeleženci usposabljanje opravijo, namen ni le oceniti njihov process in 

uspeh učenja, temveč tudi vsesplošno kakovost usposabljanja, tj. ali je razumljivo, ali 

izpolnjuje zastavljene cilje, ali je način predstavitve jasen itd. Prav tako lahko 

udeležence validacije prosimo, da podajo dodatne povratne informacije o svoji izkušnji 

usposabljanja, običajno v obliki strukturiranega vprašalnika.  

 

Upoštevajte, da je treba pri strukturi usposabljanja in vrsti preverjanj znanja, v največji  

možni meri upoštevati funkcije in strukturo, ki so na voljo v izbranem sistemu LMS ali 

platformi za e-učenje, v kolikor ta deluje le prek predlog. Če boste to storili že na 

začetku, bo lažje vključiti vse želene vsebine v izbrano platformo. 
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Korak 6. Izvedba usposabljanja in evalvacija 

 

Končno je na vrsti pričetek usposabljanja!  

 

Na tej točki govorimo o načinih izvedbe e-usposabljanj, komunikacijskih orodjih, ki so 

najprimernejša za vsakega izmed njih ter evalviranju posameznega usposabljanja, 

glede na odzive, proces učenja, vedenje in dejanske rezultate, ki jih kažejo udeleženci.  

 

Izvedba usposabljanja 

 

Pomembno je upoštevati, da e-usposabljanje pomeni spremembe v vlogah 

udeležencev in izvajalcev. izvajalci postanejo spodbujevalci učenja, trenerji, mentorji, 

udeležencem pa dajo več možnosti in odgovornosti za njihovo lastno učenje in 

razvijanje spretnosti. Udeleženci so na drugi strani aktivno udeleženi v učnem procesu, 

ustvarjajo in delijo znanje, včasih sodelujejo kot strokovnjaki, in se učijo v sodelovanju 

z drugimi. 

 

Izvajanje usposabljanja se lahko začne z uvodnim srečanjem, na katerem izvajalec prek 

video/avdio konference ali elektronske pošte predstavi cilje in program usposabljanja. 

Organizira se lahko tudi interaktivna učna aktivnost, preko katere se udeleženci lahko 

spoznajo in povežejo med seboj ter se seznanijo z učno platformo. Glede na želje 

izvajalca, se lahko te dejavnosti preskočijo (na sliki 4 so prikazane z zeleno barvo). 

 

Po teh dveh uvodnih dejavnostih se začne učni cikel, ki običajno poteka dnevno ali 

tedensko. Po tem, odvisno od strukture usposabljanja, je lahko na koncu vsake 

lekcije/poglavja/sklopa kratko preverjanje znanja; večina usposabljanj ima ob koncu 

tudi končno evalvacijo. Zelo priporočljivo je, da se organizira končno podajanje 

povratnih informacij, skupaj z udeleženci in pa zaključno srečanje; na ta način lahko 

oblikovalci in izvajalci v prihodnje še izboljšajo dotično usposabljanje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spletni priročnik o digitalnih kompetencah za virtualno učenje 

 

18 

SLIKA 4. CIKLIČNI PROCES IZVEDBE IN EVALVACIJE 
 

 
               Vir: Lastna izdelava. 

 
Usposabljanje se lahko izvede na sinhroni ali asinhroni način, lahko pa tudi 

kombiniramo oba načina: 

 

 Sinhrono e-usposabljanje poteka v realnem času; primeri sinhronih 

komunikacijskih orodij za e-učenje so: klepet in takojšnje sporočanje (IM), video 

ali avdio konferenca, spletno oddajanje v živo, bela tabla in deljenje zaslona, 

anketiranje itd. Te vrste orodij zagotavljajo višjo raven interakcije in takojšnje 

povratne informacije med udeleženci in/ali izvajalcem usposabljanja. 

 

 Asinhrono e-usposabljanje je časovno neodvisno; primeri asinhronih 

komunikacijskih orodij za e-učenje so: e-pošta, diskusijski forumi, blogi, wiki, 

spletno oddajanje itd. Te vrste orodij so primernejše za naloge, ki zahtevajo 

razmislek in več časa za izvedbo s strani udeleženca. 

 

Evalvacija usposabljanja 

 

Evalviranje usposabljanja je preverjanje, ali sta bili vsebina usposabljanja in strategija 

poučevanja ustrezni za doseganje zastavljenega namena in ciljev. Evalvirati je mogoče 

številne vidike, od oblikovalca/izvajalca usposabljanja pa je odvisno, kateri so tisti, ki ga 

bolj zanimajo.  

 

Tukaj bomo omenili štiri glavne elemente, ki jih je mogoče oceniti. Prva dva lahko 

ocenimo že med izvajanjem usposabljanja, zadnja dva pa lahko v celoti ocenimo šele 

nekaj časa po zaključku. 
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 Raven učenja udeležencev. Ocenjuje, ali so udeleženci usposabljanja dosegli 

cilje, predlagane na začetku, v kolikšni meri, in v primeru nedoseganja, kateri so 

vzroki za to. Pri ocenjevanju ravni učenja je pomembno upoštevati naslednje 

vidike: 

o Ocenjevalni testi: najpogostejša orodja za ocenjevanje ravni učenja 

udeležencev so kvizi in ostale oblike preverjanja znanja, med in ob 

koncu usposabljanja. 

o Preizkusi znanja: s temi preizkusi se preveri, ali imajo udeleženci 

minimalno znanje ali spretnosti za sodelovanje in pravilno razumevanje 

usposabljanja. Te vrste testov so manj pogoste. 

 

V kolikor cilji usposabljanja po večini niso bili doseženi, mora oblikovalec/izvajalec 

preveriti, ali: 

o So udeleženci sploh imeli minimalno zahtevano znanje ali spretnosti, da 

bi lahko sodelovali pri usposabljanju? 

o Vsebina usposabljanja ni bila primerna? 

o Strategija poučevanja ni bila ustrezna, na primer za ohranjanje ravni 

motivacije udeležencev? 

o itd. 

 

 Odzivi udeležencev na e-usposabljanje. Tukaj gre za razumevanje tega, kako so 

se udeleženci odzvali na usposabljanje, na primer, ali so med usposabljanjem 

aktivno sodelovali, ali je prišlo do pričakovane interakcije med udeleženec-

udeleženec ter udeleženec-izvajalec, kolikšno je njihovo zadovoljstvo; v kolikšni 

meri so bila izpolnjena njihova pričakovanja itd. To lahko ugotovimo z uporabo 

vprašalnikov, anket in fokusnimi skupinami. 

 

 Vedenje udeležencev. Glede na cilje usposabljanja, lahko nekatera 

usposabljanja pomenijo spremembo vedenja udeležencev, ki je posledica 

uporabe vsebine usposabljanja pri njihovem delu ali v vsakdanjem življenju. To 

lahko ugotovimo tako, da ostanemo z udeleženci v stiku še po koncu 

usposabljanja.  

 

 Učinek. Tukaj gre za vpliv, ki ga ima sprememba vedenja na delovno mesto 

udeleženca, njegovo osebno življenje ali bližnje okolje. Na primer: višja 

kakovost dela, boljše delovno/družinsko okolje, boljše samospoštovanje itd. 
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Zaključki 
 

Industrija spletnega dostopnega turizma predstavlja vse večjo resničnost, v kateri 

invalidnost ne sme biti ovira, temveč konkurenčna prednost na trgu dela, saj imajo 

osebe z invalidnostjo neposredno osebno znanje in izkušnje o ovirah in potrebah. Ta 

priročnik je orodje, namenjeno vsem, ki želijo biti del te industrije, prek ustvarjanja in 

izvajanja e-usposabljanj o dostopnem turizmu, z uporabo inovativnega pristopa, 

zasnovanega in prilagojenega za to področje. 

 

Glosar 

 Asinhrono e-učenje je dejavnost e-učenja, ki poteka časovno neodvisno. 
Primeri: elektronska pošta, diskusijski forumi, blogi, wiki, spletno oddajanje itd.   

 Avtorsko orodje (authorware) je programska oprema, ki se uporablja za razvoj 
spletnih usposabljanj.  

 Kombinirano učenje združuje različne medije usposabljanja (npr. tehnologije, 
aktivnosti in dogodke), z namenom, da se ustvari optimalen program 
usposabljanja za določeno občinstvo. 

 Oprema za usposabljanje je spletno gradivo za usposabljanje, razvito z 
avtorskim orodjem. 

 E-učenje se nanaša na spletno interakcijo med učencem in učiteljem ali 
udeležencem in izvajalcem, tudi če sta v isti stavbi. 

 Sistem za upravljanje učenja (LMS) je programska aplikacija na osrednjem 
strežniku, ki avtomatizira izvajanje spletnega usposabljanja in postopke 
sledenja.  

 Spletno učenje se nanaša na uporabo spletnih orodij za učenje. To pomeni, da 
med vami in vašimi učitelji ni razdalje. 

 Prototip je vzorec spletnega delovnega modela usposabljanja, ki ga 
zainteresirane strani odobrijo pred celotnim razvojem e-usposabljanja.  

 Zgodbenica je dokument, ki prikazuje strukturo usposabljanja in podrobne 
informacije o vsaki njegovi lekciji: besedilo, slike, tabele, grafike, zvok, video, 
infografike itd. 
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 Sinhrono e-učenje je dejavnost e-učenja, ki poteka v realnem času. Primeri: 
klepet, video ali avdio konferenca, spletno oddajanje v živo, bela tabla itd. 

 

 

Dodatni viri 
 
O e-učenju na splošno 

https://elearningindustry.com/ 

https://elearningindustry.com/the-ultimate-elearning-course-design-checklist 

https://www.researchgate.net/publication/332706028_A_proposed_model_for_desig

ning_E-learning_courses 

http://www.ijeeee.org/Papers/218-ET048.pdf 

 

O tem kako napisati namen in cilje e-usposabljanj 

https://elearningindustry.com/how-to-write-aims-and-objectives-for-elearning-

courses 

 

Predloge za zgodbenice e-usposabljanj 

https://elearningindustry.com/free-storyboard-templates-for-elearning 

 

Primerjava med različnimi sistemi za upravljanje učenja (LMS) 

https://www.goodfirms.co/blog/best-free-open-source-LMS-Software-solutions 

 

O načelih oblikovanja za multimedijske vsebine 

https://wiki.ubc.ca/Documentation:Design_Principles_for_Multimedia 

 

https://elearningindustry.com/
https://elearningindustry.com/the-ultimate-elearning-course-design-checklist
https://www.researchgate.net/publication/332706028_A_proposed_model_for_designing_E-learning_courses
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