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1 UVOD 

 

Cilj digitalnega okvira / indeksa je uvesti standarde kakovosti za izobraževanje odraslih v 

povezavi s profesionalizacijo izobraževanja odraslih in uvedbo podatkov, ki temeljijo na 

dokazih, za zagotavljanje kakovosti. 

Digitalni okvir je v bistvu učni načrt, ki ga morajo upoštevati organizacije za izobraževanje 

odraslih v digitalni dobi, ter je tudi podlaga za postopek, ki ga je treba uporabiti za zagotovitev 

validacije digitalnih znanj, pridobljenih s sistemom odprtih priponk (angl. Open Badges 

system), razvitim v okviru projekta UpSkillead. Ima tudi dodano vrednost, saj vključuje digitalne 

spretnosti, ki bi jih morali imeti izobraževalci odraslih, da bi bili konkurenčni na trgu dela in je 

inovativna metoda za usklajevanje in potrjevanje teh znanj. 

Oblikovanje okvira vseh digitalnih kompetenc temelji na metodologiji, predlagani v splošnem 

poročilu. V skladu s tem je okvir digitalnih kompetenc razdeljen na širše dele, ki se imenujejo 

„Teme“. Vsaka tema zajema določeno vrsto znanja / spretnosti / kompetenc / odnosov, ki jih 

je treba pridobiti. Omenjena metodologija je bila sprejeta za oblikovanje okvira za posamezno 

digitalno kompetenco in za spremni učni načrt. Vse "teme" so analizirane v šestih manjših 

kategorijah, imenovanih "komponente", od katerih bo vsaka zagotovila različne informacije in 

podroben opis specifične teme, ki jo je treba poučevati. 

• Komponenta 1: Glavni cilj in merilo uspešnosti 

• Komponenta 2: Ravni in kazalniki 

• Komponenta 3: Vrsta znanja, spretnosti in odnosov, povezanih z digitalno kompetenco, ki jo 

bo pridobil izobraževalec odraslih. 

• Komponenta 4: Dejavnosti, ki se nanašajo na prakse, metode, orodja itd., ki jih je treba 

uporabiti za poučevanje vsake kompetence, da bi izobraževalci odraslih pridobili potrebno 

znanje. 

• Komponenta 5: Ocene in preizkusi, ki vključujejo mehanizme, izzive, teste in postopke 

ocenjevanja za ovrednotenje vseh znanj, pridobljenih v zvezi z digitalnimi kompetencami, 

naučenih med programom UPSKILLEAD za strokovni razvoj. 
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2 OPIS DIGITALNIH KOMPETENC 

2.1 Digitalna kompetenca 1: Načrt za interneto varnost  

V tehnološko razvitem obdobju, v katerem smo se znašli, je vse na spletu. Računalniki in 
pametni telefoni so postali podaljški našega telesa. A po drugi strani so se z internetom pojavile 
tudi škodljive dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za našo osebno spletno varnost. 
Na podlagi ankete, ki je bila opravljena med implementacijo IO1, se večina izobraževalcev 
odraslih zaveda svoje potrebe po informiranju in dobri usposobljenosti glede internetne 
varnosti. 
V skladu z Digitalno agendo, ki jo je predstavila Evropska komisija, je eden od sedmih 
najpomembnejših stebrov, ki ga namerava Evropa do leta 2020 okrepiti, povečanje občutka 
spletne varnosti z dobro izobraženostjo o internetu in njegovih nevarnostih. 
 

2.2 Digitalna kompetenca 2: Uporaba socialnih medijev pri izobraževanju  

Uporaba socialnih medijev kot orodja za izobraževanje je bila predmet številnih študij v zadnjih 
letih. Vse se strinjajo v tem, da če jih uporabiš strateško in previdno, lahko izboljšajo učne 
izkušnje in rezultate poučevanja oz. usposabljanja. Potencial socialnih medijev za podporo pri 
tranziciji iz “standardiziranega” v “personalizirano” izobraževanje (EC 2001:9; UNESCO,1996) 
je definiran z njihovo zmožnostjo za promocijo kognitivnega in metakognitivnega razvoja 
učencev ob uporabi konstruktivističnega poučevanja in učnega pristopa (EC SM2016). 
 

2.3 Digitalna kompetenca 3: Sistem uptavljanja z učenjem 

Digitalna kompetenca “sistemi upravljanja z učenjem” sledi Odločbi Evropske komisije 
C(2017)2468, ki je bila sprejeta 24. aprila 20171, kjer je navedeno, da so e-infrastrukture 
ključne za prihodnji razvoj raziskovalnih infrastruktur, saj dejavnosti vse bolj potekajo “po 
spletu” in proizvedejo ogromno količino podatkov. Ta podpora je ključnega pomena, denimo, 
za Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Digitalne infrastrukture 
ponujajo raziskovalcem lahek in nadzorovan spletni dostop do opreme, virov in orodij za 
sodelovanje, saj jim priskrbijo zmogljivost informacijsko-komunikacijskih tehnologij za 
računanje, povezljivost, shranjevanje podatkov in dostop do virtualnih raziskovalnih okolij. 
Raziskovanje je učinkovitejše, transperentnejše, dostopnejše in uspešnejše z novimi 
digitalnimi orodji za znanstveno sodelovanje s pomočjo Odprte znanosti (Open Science)2. Kot 
primer lahko uporabimo zgornjo tabelo, ki kaže odgovore na vprašanje, kako pomembno je 
izboljšanje znanja z (Moodle) Sistemom za upravljanje učenja v institucijah, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem odraslih na Poljskem. 
 

2.4 Digitalna kompetenca 4: Grafično oblikovanje 

Grafično oblikovanje je ena od posebnih digitalnih kompetenc, ki tvori temelj za bolj učinkovito 
delo izobraževalcev odraslih. Izobraževalci odraslih potrebujejo temeljno znanje za 
zagotavljanje učinkovitejše promocije organizacije in motivacijo udeležencev za vseživljensko 
učenje. Izobraževalec odraslih pripravlja in ustvarja sporočila v različnih tehnikah. Njegovo 
poslanstvo je prenos informacij z ustreznimi besedami in podobami ter z uporabo različnih 
izraznih orodij, ki so prilagojena določeni ciljni skupini (uporabnikom izobraževanja za odrasle 
oz. odrasle učence). 
 

2.5 Digitalna kompetenca 6: Spletno oblikovanje 

Digitalna kompetenca spletno oblikovanje je zelo kompleksna in terja številne različne veščine. 
Kompetenca je prepletena z drugim znanjem in veščinami informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Spodaj lahko vidite uporabniško izkušnjo s temeljnimi oblikovalskimi 
kompetencami , ki kaže kompleksnost problematike spletnega oblikovanja. 
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Kaj počne spletni oblikovalec? 
 
Spletni oblikovalec je odgovoren za ustvarjanje oblike in razporeditve spletnih mest ali strani. 
To lahko pomeni delo na povsem novem spletnem mestu ali posodabljanje že obstoječega. 
Njegova vloga se razlikuje od vloge spletnega razvijalca, ki se je specializiral v udejanjanju 
spletnega oblikovanja ali pisanju kode, ki narekuje, kako se različni deli spletnega mesta 
medsebojno skladajo. Kakorkoli že, med vlogami lahko prihaja tudi do prepletanja. 
 
 

2.6 Digitalna kompetenca 6: Uporaba (IWB) interaktivne bele table 

 

Raziskave kažejo, da imajo interaktivne (White Boards) (IWBs) bele table neposreden vpliv na 
udeležbo učencev na učnih urah. Njihova uporaba pogosto privede do boljše predstavitve 
vsebin, ki temeljijo na uporabi slik in filmov, ki lahko privabijo pozornost in pozitivno vplivajo na 
učence. Učitelj ima možnost, da prilagodi in nadgradi pouk glede na nove potrebe učencev, 
njena uporaba omogoča učiteljem uporabo neformalnih, sproščenih načinov učenja, ki 
običajno označujejo izkušnje odraslih, kot je učenje, ki izhaja iz "upravljanja" lastnega 
življenja, usposabljanje na delovnem mestu, priložnosti za učenje, ki se ponavadi ponujajo v 
skupnosti. Uporaba IWB tudi pomembno vpliva na motivacijo učiteljev. Glavna motivacija 
prihaja iz priložnosti uporabe velike količine digitalnega gradiva, ki je na voljo na internetu in v 
izobraževalni programski opremi ter sposobnost izdelave lastne digitalne vsebine (besedila, 
glasba, slike, video ) za uporabo učilic. 
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2.7 Glavni cilji digitalnih kompetenc: 

Digitalna kompetenca: internetna varnost se navezuje na izobraževanje izobraževalcev 
odraslih o temeljni internetni terminologiji, pomenu informacij in njihovi zaščiti, predstavljena 
pa so tudi pomembna načela ohranitve podatkov, njihove varnosti in groženj za osebno 
varnost. 
Poleg tega bodo razvili temeljne veščine, kot so uporaba gesel, požarnih zidov in brezžičnih 
omrežij. Zanje je pomembno, da vedo, kaj je zlonamerna programska oprema in kako pred njo 
zaščititi računalnik, omrežja in osebne informacije. Poleg tega bomo definirali tudi nekaj drugih 
pojmov, kot so požarni zid in dostopne točke, in pridobili nekaj tehničnih izkušenj. 
Ta kompetenca se navezuje na razvoj druge veščine, varno brskanje po internetu z 
zavarovanim brskalnikom in identificiranje navadnih in brezžičnih varnostnih tipov. Še več, 
tema pokriva nekatere probleme v zvezi s komunikacijsko varnostjo pri uporabi e-pošte in 
socialnih omrežij. In končno, ustvariti skuša izobraževalce odraslih, ki se bodo zavedali 
nevarnosti groženj s strani lahkomiselne uporabe interneta in spletnih strani socialnih medijev. 
 
 
Digitalna kompetenca Socialni mediji za izobraževanje skuša izobraževalcem odraslih 
zagotoviti kompetence za oblikovanje socialnih medijev na podlagi izobraževalnih virov za 
podporo, dopolnitev in povečanje njihovih izobraževalnih dejavnosti. Skratka, načrt skuša 
zagotoviti tako tehnične veščine kot tudi individualne kompetence izobraževalcev, da bi 
oblikovali socialne medije na podlagi učnega materiala 
 
Digitalna kompetenca LMS(Moodle) - Sistem upravljanje z učenjem je aplikacija programske 
opreme za administracijo, dokumentacijo, sledenje, poročanje in izobraževanje v spletni 
učilnici ali program za usposabljanje. 
 
Kaj počne menedžer (Moodle) sistema upravljanja z učenjem? 
Pomaga predavatelju pri posredovanju gradiva študentom, pripravlja teste in druge zadolžitve, 
spremlja napredek študentov in skrbi za vodenje evidence. 
 
Digitalna kompetenca grafično oblikovanje skuša izobraziti izobraževalce odraslih v 
osnovni terminologiji grafičnega oblikovanja, jih opremiti s temeljnimi veščinami in znanjem o 
strojni in programski opremi, vizualni identiteti in logotipu, o pripravi dokumenta za tisk in 
učinkoviti komunikaciji z nadrejenimi, sodelavci in podizvajalci ter vplivu na kakovost izdelka. 
Izobraževalci odraslih bi morali znati oblikovati vizualno privlačne izdelke, spodbujati občutek 
za grafično oblikovanje in na tem področju posvečati posebno pozornost odgovornosti do 
okolja. 
 
Digitalna kompetenca spletno oblikovanje - V omejenem času usposabljanja bo 
izobraževalec odraslih pridobil temeljna načela spletnega oblikovanja in znanje o tej tematiki. 
Ne bodo sicer postali spletni oblikovalci (morda bi nekateri od njih lahko postali tudi to), toda 
imeli bodo veščine, s pomočjo katerih bodo lahko delali na preprostem spletnem mestu ali 
posodabljali, urejali in dodajali vsebine in informacije na obstoječo spletno stran. Znali bodo 
tudi slediti dobrim konceptom in načelom učinkovitih spletnih mest, uporabljati orodja za 
spletno oblikovanje za izboljšanje slik in dostopnosti do strani. Pozornost bodo dajali ciljnim 
skupinam, njihovim posebnostim in značilnostim. Na koncu bodo znali uporabljati “do 
uporabnika prijazne” elemente. 
 
 
Digitalna kompetenca: Interaktivna bela tabla (IWB) namerava odraslim vzgojiteljem 
zagotoviti kompetence, potrebne za oblikovanje izobraževalnih virov, ki so primerni za uporabo 
v IWB, in jih vključiti v vsakdanje učne dejavnosti. Namen tega okvira je tudi zagotavljanje 
tehničnih veščin, kot so poznavanje uporabe orodij, programske opreme in elektronskih 
komunikacijskih kanalov za poučevanje. 
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3 DIGITALNA KOMPETENCA 1: INTERNETNA VARNOST 

3.1 TEMA 1: Osnovni pojmi za internet in internetno varnost 

To področje pokriva nekatere teoretične vidike internetne varnosti. Namenjeno je pomoči za izobraževalce odraslih, da bodo razumeli, kako 

pomembno je varno ohranjanje informacij oz. podatkov, identificiranju tipičnih podatkov in zasebnosti, ohranjanju in tehnikam nadzora. Poleg tega 

je namenjeno učenju nosilcev usposabljanj, da bodo prepoznali grožnje osebni varnosti s krajo podatkov in jim pomagali pri prepoznavanju skritih 

nevarnosti pri uporabi virtualnih oblakov. In končno, promovira uporabo gesel in uči tehnike izbiranja močnih gesel. 

 

Tema 1: Osnovni pojmi za internet in internetno varnost 

Komponenta 1: Osnovni cilji 

in merila 

Komponenta 2: Stopnje 

in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Imeti osnovno znanje 

interneta: poznati definicijo 

interneta, 

 

Prepoznavanje nevarnosti 

interneta in kako se zaščititi 

pred njimi 

 

Razumeti izzive komunikacije 

in varnosti pri uporabi emaila 

in družbenih omrežij. 

Razumem: 

● kaj je internet 

● kaj je www 

● poznavanje pojmov ISP 

in URL 

● kaj je spletni brskalnik 

Sposoben sem: 

● prepoznati razliko 

med Internetom in 

World Wide Web-

om 

● namestiti in 

uporabljati različne 

spletne iskalnike 

● analizirati strukturo 

spletnega naslova 

Predavanje: Osnovni 

koncepti Delavnica: 

Spletni brskalnik 

Predavanje: Spletni 

naslov 

Test/kviz: osnovne 
definicije Delavnica za 
ocene spletni brskalnik, 
njegova namestitev in 
struktura spletnega 
naslova 
Test/kviz: osnovna 
terminologija, 
prepoznavanje tveganj pri 
upravljanju s podatki in 
zaščita informacij 

 

 Delavnica za ocene    

grožnje in zaščita     

pomembnih  informacij 

Test/kviz: zlonamerna 

 

Razumem: 

● razliko med podatki in 

informacijami 

 

Sposoben sem: 

● prepoznati 

nevarnosti, ki se 

Predavanje: 
Terminologija 
Predavanje: 
Tveganja pri 
upravljanju s 
podatki 
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● kaj je spletni kriminal, 

spletno vdiranje,kraja 

spletnih gesel in 

osebnih podatkov, 

škoda 

● karakteristike 

informacijske varnosti 

pojavijo pri 

rokovanju s podatki 

● zavarovati/zaščititi 

pomembne 

informacije 

Predavanje: 
Zaščita informacij 
Predavanje: 
Grožnje Delavnica: 
Zaščita pomembnih 
informacij 

programska oprema, 
antivirusna programska 
oprema in upravljanje 
tveganj 

Delavnica za ocene 

antivirusna programska 

oprema 

 

Razumem: 

● kaj je zlonamerna 

programska oprema, 

poznam njene različne 

tipe in načine zaščite 

pred njimi 

● poznavanje antivirusne 

programske opreme 

● tveganja uporabe 

nepodprte programske 

opreme 

 
Sposoben sem: 

● se zaščititi pred 

zlonamerno 

programsko 

opremo 

● inštalirati in 

posodobiti 

antivirusno 

programsko 

opremo 

● skenirati diske in 

datoteke 

Predavanje: 
Zlonamerna 
programska 
oprema, antivirusna 
programska 
oprema in programi 
ter tveganja 

 

 

3.2 TEMA 2: Internetna in spletna varnost 

To področje se osredotoča na ustvarjanje izhodišč za znanje, ki naj bi ga izobraževalci odraslih pridobili o spletni varnosti. Uvaja jih v 

različne tipe omrežij in nevarnosti, ki prežijo iz nezavarovane povezave ali nezanesljivega omrežja. Poleg tega jim predstavi koncept 

požarnega zidu, njegovo uporabo in nekatere omejitve. In končno, nosilci usposabljanj se bodo seznanili z dostopnimi točkami. Še več, 

to področje se osredotoča na najpopularnejšo temo našega časa: komunikacijo in socialne medije. Omrežna varnost je kritična tema, 

ker vse informacije, transakcije in komunikacije potekajo preko interneta, taka da bi izobraževalci odraslih morali znati prepoznati 
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različne tipe dostopnih omrežij in nevarnosti, ki prežijo iz nezavarovane omrežne povezave ali nezanesljive povezave. Na koncu bodo 

nosilci usposabljanj pridobili znanje o požarnih zidovih in njihovih omejitvah. Razloženi bodo temeljni pojmi za komuniciranje in uporabo 

računov za socialna omrežja ter podani predlogi za tretiranje neprimernega spletnega obnašanja. 

 

Tema 2:  Internetna in spletna varnost 

Komponenta 1: Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in 

testi 

Spoznati se z osnovnimi 

koncepti varnosti 

Razumeti 

potencialne 

nevarnosti osebne varnosti 

Razumem: 

● metode socialnega 

inženiringa in 

● kaj je kraja identitete 

● kako in zakaj izbrati 

močna gesla 

● kaj je kodiranje in 

uporabo kodiranja 

● omrežne račune 

Sposoben sem: 

● namestiti gesla na 

določene datoteke in 

pomembne 

dokumente 

● preprečiti 

neavtoriziran dostop 

do podatkov 

● prepoznati metode 

socialnega inženiringa 

in biti previden pri 

deljenju informacij 

Predavanje: Osebna 

varnost in varnost 

datotek  

Delavnica: Nadzor nad 

dostopom 

Delavnica: gesla 

Test/kviz: osebna 

varnost in varnost 

datotek 

Delavnica za 

ocene 

nadzor nad 

dostopom, gesli, 

kodiranjem in 

odkodiranjem 

datotek 

 

Razumem: 

● kaj je omrežje/mreža in 

različne tipe omrežij 

● kaj je požarni zid 

● nevarnosti uporabe 

nezavarovanih brezžičnih 

omrežij 

Sposoben sem: 

● razlikovati med 

različnimi 

računalniškimi 

mrežami - LAN, 

WLAN in VPN 

Predavanje: Omrežja in 

povezave 

Predavanje: omrežja in 

požarni zidovi 
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Tema 2:  Internetna in spletna varnost 

Komponenta 1: Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in 

testi 

● omogočiti in 

onemogočiti požarni 

zid 

Test/kviz: omrežja 

in povezave 

Test/Quiz: 

omrežja in požarni 

zidovi 

 

 

Delavnica za 

ocene elektronska 

pošta-email in 

varnost na 

družbenih 

omrežjih 

Test/kviz: 

komunikacija in 

varnost 

na družbenih 

omrežjih(Facebook 

itn.) 

Razumem:  

 
● kaj je digitalni podpis 
● zakaj moram 

kodirati/odkodirati 
elektronsko 
pošto 

● nevarnosti 
razkrivanja 
zaupnih 
informacij na 
družbenih 
omrežjih 

● zakaj je nujno, 
da se nastavimo 
nastavitve 
zasebnosti na 
svojih računih 
na družbenih 
omrežjih 

● nevarnost 
uporabe 
računov na 
družbenih 

Sposoben sem:  

● prepoznati lažniva in 

nezaželena email 

sporočila 

● prepoznati škodljive 

datoteke, ki so 

priložene v email 

sporočilih 

● Spremeniti nastavitve 

zasebnosti na 

družbenih omrežjih 

Delavnica: Varnost pri 

emailu in družbenih 

omrežjih  

Predavanje: 

komunikacija in varnost 

družbenih omrežij 



 

 
< 

1
3
 

Upskillead 

 

Tema 2:  Internetna in spletna varnost 

Komponenta 1: Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in 

testi 

omrežjih 

● katere osebne 

informacije deliti na 

družbenih omrežjih 

● kaj in komu 
prijaviti 
neprimerno 
ravnanje na 
družbenih 
omrežjih 

● kako varno uporabljati 

družbena omrežja 

(FB, YouTube, 

Snapchat, Twitter) 
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3.3 TEMA 3: Upravljanje z varnostjo podatkov in uporaba spleta 

Področje te kompetence pokriva drug pomemben problemski sklop: varna uporaba internetnih brskalnikov; nastavitev spletnega brskalnika za 

zagotovitev najvarnejšega brskanja in zavedanje nevarnosti in potencialnih groženj zasebnosti pri uporabi aplikacij za oblak ob varnostnem 

kopiranju podatkov. Poleg tega odpira vprašanje o varnostnem brisanju datotek in dokončnem izbrisu datotek ter o potrebi po varnostnem kopiranju 

podatkov in njihovi obnovitvi. 

 

Tema 3: Upravljanje z varnostjo podatkov in uporaba spleta 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: Stopnje 

in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in 

testi 

Pridobiti osnovno 

znanje,k i se nanaša 

na uporabo primernih 

spletnih nastavitev in 

nastavitev brskalnika, 

brskanje po spletu  

ter razumevanje varne 

uporabe  spleta. 

Razumem: 

● pomembnost 

varnostnega kopiranja 

in različne vidike 

varnostnega kopiranja 

ter poznavanje lokacij 

shramb 

● razliko med izbrisati in 

trajnostno izbrisati 

datoteke 

● v katerih primerih izbris 

datotek/podatkov ni 

permanenten 

Sposoben sem: 

● zaščiti računalnik 

● narediti varnostno kopijo 

podatkov 

● trajno izbrisati datoteke 

● namestiti/odstraniti ustrezne 

nastavitve “autocomplete” 

● izbrisati podatke na spletnih 

mestih 

Delavnica: varnost, 

varnostne kopije in izbris 

podatkov 

 

Delavnica: Zaščita, 

varnostno kopiranje in 

brisanje 

Quiz: Razlika med 

varnostjo, 

varnostne kopije in 

izbris podatkov. 

 

Practical exercise: 

Backup podatkov 

na zunanju disk.  

Backup na cloud 

(Dropbox). 

Izprazni 

košarico(recycle 

bin). 

 

Quiz: kako oddati 

naročilo prek 

spleta?  

Razumem: 

● določene spletne 

aktivnosti in nastavitve, 

ki jih moram 

Sposoben sem: 

● namestiti spletni brskalnik in 

ga uporabljati za varne 

Predavanje: varen splet 

Delavnica: namestitev 

brskalnike in varno 

brskanje po spletu 
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Tema 3: Upravljanje z varnostjo podatkov in uporaba spleta 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: Stopnje 

in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in 

testi 

poznati/uporabiti za 

varno uporabo brskanja 

na spletu 

● kako varno uporabljati 

splet in spletna mesta 

● da moram biti previden, 

ko opravljam spletne 

transakcije 

● kako deluje programska 

oprema, ki nadzoruje 

varno uporabo spleta 

transakcije na varnih spletnih 

mestih 

● upravljati in namestiti funkcije 

nadzora (programska oprema 

za internetne filtre in 

programska oprema za 

starševski nadzor)) 

Kako namestiti 

brskalnik? 

 

Practical exercise: 

Naročiti nekaj prek 

spleta(Ebay) za 

preverjanje varnosti 

spletne starni.  

Namestiti brskalnik. 
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3.4 TEMA 4: Digitalno državljanstvo 

Šesto in zadnje področje je najbrž najpomembnejše področje tega načrta. Osredotoča se na obnašanje, kakršno bi lahko privzel uporabnik na 
spletu, pa tudi na potencialne nevarnosti in grožnje, s katerimi bi se lahko soočal. Ob tem je izpostavljen pomen informacij, podpodročje pa skuša 
pojasniti, katere informacije so namenjene deljenju na spletu, pri čemer je omenjena tudi nevarnost deljenja prevelike količine informacij na spletu. 
Na koncu je predstavljeno spletno nadlegovanje, definirane so različne vloge, ki jih lahko nekdo privzame, ter strategije za soočenje z njimi. 
 

Tema 4:  Digitalno državljanstvo 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Pridobiti osnovno 

znanje, ki je v 

pomoč 

uporabnikom, da se 

ubranijo pred 

spletnimi 

grožnjami. 

Razumem: 

● da lahko na spletu 

naletim na neprimerne 

vsebine in tudi razumem 

katere vsebino so 

neprimerne za objavo na 

spletu 

● posledice neprimernih 

objav 

● katerih osebnih informacij 

ne smem deliti na spletu 

● nevarnost deljenja 

osebnih informacij na 

spletu 

Sposoben sem: 

● rokovati z 

neprimerno vsebino 

● preprečiti 

neprimerne objave 

● zaščititi učence 

pred prevelikim 

razkritjem informacij 

Predavanje:  

na spletu  

Delavnica: 

preprečevanje 

neprimernih objav 

Quiz: o neprimerni 

vsebini in kako se z 

njo spopasti, če pride 

do nas? 

 

Quiz: katere 

informacije je „varen“ 

za skupno rabo v 

spletu? 

 

Quiz: Kaj je spletno 

ustrahovanje(bullying) 

in kako se zaščititi 

pred njim? 

 

Praktična naloga: 

Odjavite se iz spletnih 

računov, ko zapustite 

Razumem: 

● kaj je sexting 

● definicijo sexting-

a/pošiljanja opolzke 

vsebine 

Sposoben sem: 

● zaščititi najstnike 

pred plenilci na 

spletu 

Predavanje: 

dodatna/razširjena 

definicija 

Delavnica akterji 
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Tema 4:  Digitalno državljanstvo 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

● kaj je napeljevanje k 

spolnim odnosom 

● kaj je 

grooming/vzpostavljanje 

stikov prek interneta z 

mladoletnimi osebami za 

spolno občevanje 

● kaj je spletno 

nadlegovanje in kdo so 

njegovi akterji 

● razlikujem vloge 

spletnega nadlegovanja 

(žrtev, nadlegovalec in 

opazovalci) 

● rokovati z incidenti 

spletnega 

nadlegovanja 

● pomagati žrtvam 

spletnega 

nadlegovanja 

spletnega 

nadlegovanja 

pisarno ali javni 

računalnik. 

Nastavite brskalnik 
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4 DIGITALNA KOMPETENCA 2: Socialni mediji 

4.1 TEMA 1: Socialni mediji - Uvod 

Prva tema se osredotoča na zagotavljanje temeljnih tehničnih veščin, ki jih potrebujejo izobraževalci, da bi razumeli in uporabljali temeljne poteze 

platform množičnih socialnih medijev. Tema pokriva naslednje socialne medije: Facebook, Tweeter, Google+, Pinterest, Instagram in Tumblr, You 

Tube, ki so izbrani glede na variacije in možne vsebine ter demografske podatke, kamor so vključeni lokacija, starost, spol, interes in poklic. 

Izpuščeni socialni mediji niso tako močno vezani na lokalni kontekst izbranih izobraževalcev. 

Tema 1: Socialni mediji - uvod 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: Stopnje 

in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

 

 
Imeti osnovno 

znanje o družbenih 

medijih, spoznati 

najbolj popularne 

družbene 

medije in osnovna 

orodja, ki 

jih 

nudijo uporabniku. 

Razumem: 

● vem kaj so družbeni 

mediji 

● osnovne funkcije 

Facebook-a (ustvari 

profil, ustvari FB stran, 

pridobivanje in 

potrjevanje prijateljev, 

sporočila, ustvarjanje 

dogodkov, uporaba 

gumbov in ostalih 

orodij, nastavitev 

zasebnosti, itd) 

● osnovne funkcije 

Twitter-ja (prijava in 

vzpostavitev profila, 

nastavitve zasebnosti 

in druge nastavitve, 

sledenje uporabnikom, 

Sposoben sem: 

 
● uporabljati osnovne 

funkcije spletne strani 
Facebook: 
vzpostavitev strani in 
profila, nastavitve 
zasebnosti, dodajanje 
prijateljev, pošiljanje 
vabil, objave na Fb, 
pošiljanje sporočila, 
kreacija in delitev 
dogodkov, vsebine, 
video posnetkov, slik, 
itd. 
uporabljati osnovne 
funkcije mreže 
Twitter: vzpostavitev 
mreže in kreacija 
profila, posredovanje 
vsebinpreko Twitterja, 

Predavanje: Kaj so 
družbeni mediji, kdaj in 
kako jih uporabljati za 
izobraževanje 

 
Predavanje: Študije 
primerov uporabe 
družbenih medijev v 
izobraževanju 
Delavnica:Ustvariti 
Facebook 
profil/stran/skupino/dogo 
dek 

 
Delavnica: Ustvariti 
Twitter 
profil 

 
Delavnica: Ustvariti 
Google+ profil/stran/ 
hangout pogovori 

Quiz:  Kaj so Socialni 

mediji, profili, strani, 

Twitter, YouTube, 

Pinterest 

 

Praktična naloga:  

a. Na platformah 

b. družbenih medijev 

izberite dva. 

c. Če izberete 

Facebook: 

d. 1. Ustvarite profil 2. 

Dodajte prijatelja. 3. 

Vpišite mu sporočilo. 

e. Če izberete Twitter: 1. 

Ustvarite profil 2. 

Sledite 3 osebam. 3. 

Napišite tweet. 
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osnove tvitanja, 

hashtag/ključnik, 

povezave in 

posredovanje tvitov, 

slik in lokacije, itd) 

● osnovne funkcije 

Google+ (vzpostavitev, 

strani, nastavitve 

zasebnosti, krogi in 

deljenje, google 

pogovori/hangouts, itd) 

● osnovne funkcije 

medijev: Pinterest, 

Instagram, Tumblr 

(vzpostavitev in 

izdelava profila, 

nastavitve zasebnosti, 

iskanje in izdelava 

vsebine, interakcij, itd) 

● osnovne funkcije 

kanala Youtube 

(vzpostavitev profila in 

nastavitev zasebnosti, 

ustvarjanje liste 

predvajanja, 

ustvarjanje kanala, 

interakcij, itd) 

 

 

 

sledenje sledilcem in 
ustvarjanje list, 
kreacija in uporaba 
ključnikov/hastag 

● uporabljati osnovne 
funkcije Google+ : 
vzpostavitev profila in 
nastavitev, 
ustvarjanje strani, 
upravljanje krogov, 
deljenje vsebin, 
ustvariti sestanek, 
začeti pogovor v 
klepetalniku/hangouts 

 
● Uporaba osnovnih 

funkcij programov: 
Pinterest, Instagram, 
Tumblr in YouTube: 
vzpostavitev profila, 
ustvarjanje in deljenje 
vsebin, lista 
predvajanja, itd 

•  

 
Delavnica: Ustvariti 
Pinterest/Instagram/ 
Tumblr profil 

 
Delavnica: Ustvariti You 
Tube profil in listo 
predvajanja 

 

 

f. Če izberete Google+: 

1. Ustvarite profil 2. 

Poiščite 3 prijatelje. 3. 

Dodajte jih v krog. 

g. Če izberete Pinterest: 

1. Prijavite se za 

Pinterest 2. Shranite 

3 nožice. 3. Ustvarite 

ploščo. 

h. Če izberete 

Instagram: 1. 

Ustvarite račun 2. 

Upoštevajte 3 osebe. 

3. Naložite sliko. 

Če izberete YouTube: 1. 

Prijavite se 2. 

Ustvarite seznam 

predvajanja 3. 

Ustvarite kanal. 
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4.2 TEMA 2: Ustvarjanje strategije socialnih medijev za izobraževanje 

Cilj te teme je dvojen: po eni strani bo učencem zagotovila transverzalne veščine, ki so potrebne za razvoj funkcionalnih socialnih medijev, ki 

temeljijo na izobraževalnem gradivu, po drugi strani bo poglobila tehnične veščine za uporabo socialnih medijev, ki so vezani na njihove individualne 

učne potrebe. Transverzalne veščine, ki jih pokriva ta tema, so strateške kompetence (postavljanje ciljev, strateško načrtovanje in upravljanje v 

skladu z učnimi cilji). Te bodo vsakemu udeležencu omogočile, da se osredotoči na nadaljnje mojstrenje posebne kombinacije plaVorm socialnih 

medijev in orodij za njihove individualne potrebe (s selekcioniranjem socialnih medijev in načrtovanjem vsebin). Tema pomeni tranzicijo z 

didaktičnega, splošnega pristopa v temi 1, k bolj kompleksnemu, ki temelji na konstruktivističnih pristopih, izbranih v temi 3 in 4. 

Tema 2: Ustvarjanje strategije socialnih medijev za izobraževanje 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Ustvariti ustrezno strategijo 

družbenih medijev za 

posamezne izobraževalne 

dejavnosti/usposabljanj a 

Razumem: 

● potencial 

socialnih 

medijev, da 

izboljšamo kvaliteto 

izobraževanja, 

rezultate in izkušnjo 

uporabnikov/učencev 

● da lahko izberem 

primeren 

družbeni medij, 

ki je v skladu z 

mojimi učnimi cilji 

● da lahko izberem 

primeren 

družbeni medij, 

ki je v skladu z 

Razumeti: 

● kaj so stebri 

izobraževanja in 

kaj pomenijo za 

učinkovito 

izobraževanje/učenj 

e in kako lahko 

ustrezna uporaba 

socialnih medijev 

prispeva k boljšim 

učnim rezultatom 

● izbrati prave 

socialne medije v 

skladu z 

izobraževalnimi cilji 

in načrti 

● Znati opredeliti in 

načrtovati vsebine 

Predavanje: Uvod 
v 
temo: 
Razumevanje 
stebrov izobrazbe 
v izobraževanju in 
usposabljanju kot 
ozadja za uporabo 
socialnih medijev. 
 
Predavanje: Izbira 
primernih socialnih 
medijev za 
posamezne 
izobraževalne 
dejavnosti: 
Študijskih 
primerov. 
Predavanje: 
opredelitev 
izobraževalnih 

Test / Kviz:  

Pomembni  dejavniki 

pri oblikovanju 

strategije 

socialnihmedijev. 

Ocena delavnice  

 

1. Izdelava 

strategije socialnih 

medijev za lastne 

izobraževalne 

dejavnosti 

2. Definiraj 

svojo ciljno skupino 
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Tema 2: Ustvarjanje strategije socialnih medijev za izobraževanje 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

mojim 

demografskim 

profilom 

● da lahko 

ustvarim 

strategijo 

družbenih 

medijev, pri tem 

pa 

upoštevam 

dejavnike, ki 

lahko 

vplivajo na učne 

cilje in učinke  

 

 

socialnih medijev 

za lastne 

izobraževalne 

aktivnosti 

● Razumno izbrati 

prave socialne 

medije v skladu z 

demografskimi 

podatki. 

 

● Biti sposoben 

ustvariti primerno 

strategijo socialnih 

medijev z 

učinkovitim 

združevanjem 

glavnih dejavnikov, 

ki bi vplivali na 

rezultate. 

 

ciljev in načrtov, da 
bi bolje oblikovali 
izobraževalne 
vsebine 
Delavnica: 
opredelitev 
izobraževalnih 
ciljev in načrtov za 
svoje posamezne 
potrebe treningov/ 
izobraževalnih 
aktivnosti. 
  
Delavnica: 
definiranje in 
načrtovanje vsebin 
za svoje 
izobraževalne 
aktivnosti. 
 
Predavanje: 
Razumevanje 
socialnih medijev v 
demografski 
razlikosti, da bi 
vedeli, kje je 
občinstvo. 
 
Delavnica: 
identificiranje vrst 
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Tema 2: Ustvarjanje strategije socialnih medijev za izobraževanje 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

socialnih medijev, 
ki jih uporabljajo 
naši učenci. 
 
Predavanje: 
Kombiniranje 
elementov in 
oblikovanje 
strategije socialnih 
medijev 
 
Delavnica: 
Ustvarjanje 
strategije socialnih 
medijev za lastne 
izobraževalne 
aktivnosti. 
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4.3 TEMA 3: Ustvarjanje in upravljanje vsebine 

 

Namen te teme je usmerjanje udeležencev pri definiranju njihovih lastnih vsebin, razvoju in objavljanju vsebin za njihova usposabljanja in učne 

dejavnosti. Osredotoča se tudi na upravljanje in organiziranje vsebin, samodejno načrtovanje objav in organiziranje vsebin na večplastni plaVormi. 

V tej temi bodo izobraževalci dejansko “zagnali” svoje projekte v poučevanju in usposabljanju, ki temeljijo na socialnih medijih, in z izkustvenim 

učenjem omogočili izboljšanje učnih rezultatov. 

Tema 3: Ustvarjanje in upravljanje vsebine 

Komponenta 1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Ustvarjanje in upravljanje 

vsebin v socialnih medijih: 

ustvarjanje vsebin, 

upravljanje z vsebinami in 

načrtovanje vsebin. 

da vem: 

● kakšno vsebino 

lahko ustvarim 

na različnih 

socialnih 

medijih 

● kako opredeliti 

mešanico 

vsebin za svoje 

izobraževalne 

aktivnosti in 

lahko razvijam 

vsebino za vse 

ostale medije, ki 

jih uporabljam 

● kako organizirati 

in upravljati 

svoje objave 

● Poznati vrsto 

vsebine, ki jo 

lahko ustvarimo 

na različnih 

socialnih 

medijih 

● Sposobnost 

določiti lastno 

vsebino in 

združevati 

vsebino za 

posamezne 

aktivnosti 

usposabljanja 

● Znati organizirati 

in načrtovati 

vsebino za 

vsako plaVormo 

socialnih 

Predavanje: 

Uvod v 

ustvarjanje vsebin 

- vrsta vsebine, ki 

jo lahko ustvarite 

na plaVormah 

socialnih medijev. 

Predavanje: 

Opredelitev 

mešanice vsebin: 

doseganje 

ravnovesja med 

različnimi vrstami 

sporočil. 

Delavnica: 

vsebinska 

opredelitev 

mešanih vsebin in 

ustvarjanje vsebin 

Quiz: dejavnosti 

poučevanja / usposabljanja, 

koledar vsebin za socialne 

medije 

 

Praktična naloga: 1. Na 

Facebooku ustvarite 

skupino (po možnosti 

zaprto). 2. Ustvarite anketo. 

3. Razporedite anketo za 

objavo v prihodnosti. 
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Tema 3: Ustvarjanje in upravljanje vsebine 

Komponenta 1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

● kako uporabljati 

avtomatska 

orodja za 

objavo in kako 

objavljati na več 

medijih.. 

medijev, ki jo 

uporabljamo 

● sposobnost 

uporabe orodja 

za avtomatsko 

beleženje 

sporočil 

za svoje lastne 

učne pedagoške 

dejavnosti: 

- kreiranje 

dogodkov/ustvarj 

anje obvestil 

- ustvarjanje 

poučevanja / 

usposabljanja / 

informativna 

sporočila 

- ustvarjanje 

interaktivnih objav 

Predavanje: 

Upravljanje 

vsebin: 

organiziranje in 

načrtovanje 

vsebine za vsako 

plaVormo. 

Uporaba 

avtomatskih 

orodij. 
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Tema 3: Ustvarjanje in upravljanje vsebine 

Komponenta 1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Delavnica: 

Uporaba 

avtomatizacije, 

razporejanja in 

več medijsko 

objavljanje 
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4.4 Tema 4: Sledenje socialnim medijem in analitika 

Zadnja tema se osredotoča na sledenje, ki bo nadgradilo tehnične veščine udeležencev, tako da bodo med te vključene tudi analitika, sledenje in 

moderiranje. Okrepila bo tudi kompetence za samostojno učenje, pa tudi veščine za samoocenjevanje in samonadzor. Učenci bodo dobili temeljne 

kompetence, ki jih potrebujejo za nadaljnji razvoj in nadgradnjo gradiva za poučevanje in usposabljanje, ustvarjenega med samim usposabljanjem. 

S tem je vzpostavljena osnova za trajne učne rezultate. 

 

Tema 4: Sledenje socialnim medijem in analitika 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

Sposobnost 

da 

bi spremljali, 

sledili, 

analizirali in 

izboljšali 

učinkovitost 

Da vem: 

- kako prepoznati 

moje ključne 

kazalce 

uspešnosti in 

izmeriti rezultate 

mojih dejavnosti 

usposabljanja / 

poučevanja v 

socialnih medijih 

- kako slediti 

objavam 

- kako se spopasti 

s pozitivnimi in 

negativnimi 

povratnimi 

informacijami ter z 

zmernostjo 

Sposobnost: 

 določanja 

ključnih 

kazalnikov 

uspešnosti in 

merjenja 

rezultatov 

 spremljati 

vsebino in slediti 

objavam 

 zmernost vsebin 

 zbiranja in 

analiziranja 

povratnih 

informacij, da bi 

lahko uveljavili 

spremembe / 

izboljšave 

Predavanje: merjenje 

rezultatov: kako določiti 

ključne kazalnike 

uspešnosti za merjenje 

rezultatov. 

 

Delavnica: sledenje 

objavam, spremljanje 

vsebin 

 

Delavnica: Moderiranje: 

upravljanje s pozitivnimi 

in negativnimi povratnimi 

informacijami 

Predavanje: Zbiranje in 
analiziranje povratnih 
informacij, uvajanje 

Quiz:  

ključni kazalniki uspešnosti, analitika 

in moderacija 

Praktična naloga: Rešite naslednje 

študije primerov: 

1. Preverjate svojo Facebook stran in 

tam ste prejeli žaljiv komentar 

študenta. Ocenjuje vaše učne 

metode. Katere korake bi naredili? 

 

2. Določite pravila obnašanja za svojo 

družbeno učno skupnost (objavljanje 

vsebine, komentiranje itd.) 
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Tema 4: Sledenje socialnim medijem in analitika 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

- kako zbirati in 

analizirati 

povratne 

informacije in 

uveljaviti 

spremembe. 

vsebine / 

strategije 

sprememb 
 

Delavnica: 

Zapakirati: finalizirati 

lastno dejavnost 

poučevanja / 

usposabljanja v socialnih 

omrežjih / spletna 

učilnica 
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5 DIGITALNA KOMPETENCA 3: SISTEM ZA UPRAVLJANJE UČENJA 

5.1 TEMA 1: Začetek (kompetenca LMS Moodle) 

 

Ta tema zajema nekaj teoretičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je v tri glavne komponente, in sicer: uvod v Moodle, navigacijo 

in delo z bloki. 

Cilji te teme so: 

• imeti osnovno znanje o LMS (Learning Management Systems) in posebej o Moodle za učitelje v izobraževanju odraslih, 

• razumeti na kakšen način je Moodle razdeljen, najperj znotraj različnih blokov, 

• razumevanje sistemov za upravljanje blokov in omogočanje dostopa do različnih delov platforme Moodle. 

 

TOPIC 1:  Vzpostavitev (LMS Moodle -Sistem upravljanja z učenjem Moodle) 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

Osnovno znanje o 

sistemih za 

upravljanje učenja in 

učiteljem Moodle za 

izobraževanje odraslih 

Da vem: 

 Kaj je LMS 

 Kaj lahko učitelj 

dela v Moodle 

 Kaj lahko 

učenec dela v 

Moodle 

 

 

Sposobnost: 

1. Iskanje po 

internetnih dokumentih 

Moodle 

2. Različne različice 

Moodle 

3. Pojasnite razliko 

med Moodle za učence 

in Moodle za učitelje 

Predavanje: 

Uvod v platform 

Moodle 

Delavnica: 

Iskanje 

dokumentov 

Moodle na 

internetu 

Ocenjevanje: 

Test / kviz o osnovnih definicijah 

Ocenjevanje - delavnica: poiščite tri 

definicije iz Moodle dokumentov 
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TOPIC 1:  Vzpostavitev (LMS Moodle -Sistem upravljanja z učenjem Moodle) 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

Razumeti način, na 

katerega je Moodle 

razdeljen, in prvi 

znotraj različnih 

blokov 

Da vem: 

• Kakšen je 

administrativni 

blok 

• Kaj storiti z 

blokom ljudi? 

• Kaj je blok 

aktivnosti 

• Kaj je blok 

tečaja 

Sposobnost: 

 

1. Delo z upravnimi 

bloki 

2. Pomikajte skozi blok 

ljudi 

3. Poiščite blok tečaja 

Predavanje: 

Kako delati z bloki 

Delavnica: 

Upravljanje blokov 

Ocenjevanje: 

Test / kviz o blokih 

Ocenjevanje - delavnica o 

upravljanju blokov 

Razumeti sisteme za 

upravljanje blokov in 

omogočiti dostop do 

različnih delov 

platforme Moodle. 

Da vem 

• Ukrepi 

upravljanja 

blokov 

• Dostop do 

tečaja 

• Dostop do 

klepeta 

• Kako 

spremeniti 

omejitve 

nalaganja 

Sposobnost: 

1. Upravljanje 

blokiranih dejanj 

2. Študentom 

omogočiti dostop do 

tečajev 

3. Upravljanje dostopa 

do klepeta 

4. Nastavite omejitev 

za nalaganje datotek 

Predavanje: 

Uvod v dostop do 

Moodla 

Delavnica: 

Upravljanje 

dostopa do 

klepeta 

Ocenjevanje: 

Test / kviz o osnovnih definicijah 

Ocenjevanje - delavnica o 

upravljanju klepeta 

 

 



 

 
< 

3
0
 

Upskillead 

 

5.2 TEMA 2: Moodle upravljanje virov (kompetenca LMS Moodle) 

 

Ta tema zajema nekaj praktičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je na tri glavne komponente: osnovne vodstvene sposobnosti, 

delo z datotekami in ustvarjanje kvizov. 

 

Cilji te teme so: 

• imeti osnovno znanje o upravljanju virov v platformi Moodle, 

• imeti osnovno znanje o upravljanju datotek v Moodle, 

• seznaniti se s koncepti kvizov in njihovo praktično uporabo. 

 

 

 

TEMA 2: MOODLE UPRAVLJANJE VIROV 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Osnovno znanje o 

upravljanju virov 

v platform Moodle 

Da vem: 

• Osnovne vodstvene 

sposobnosti 

• Pomen dodajanja menija 

virov 

• Kakšni so koraki za 

sestavljanje besedila - 

spletne strani 

Sposobnost: 

1. Dodajte meni virov 

2. Ustvarite stran z 

besedilom 

3. Ustvarite spletno stran 

Predavanje:    

Kako dodati vire v 

Moodle 

Delavnica: 

Sestavite spletno stran 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o 

upravljanju virov 

Ocenjevanje- 

delavnica o 

hiperpovezavah 

Osnovno znanje o 

upravljanju 

datotek v Moodle 

Da vem: 

• Pomen povezovanja z 

datoteko 

Sposobnost: 

1. Povezavo do datoteke 

iz svojega prenosnika 

Predavanje:    

Delo z datotekami 

Delavnica: 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o 

upravljanju virov 
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TEMA 2: MOODLE UPRAVLJANJE VIROV 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

• Pravilna povezava do 

spletne strani 

• Vloga imenikov in oznak 

 

2. Povezava do datoteke 

ali spletne strani na 

internetu 

3. Delo z imeniki in 

oznakami 

Dodajanje slik Ocenjevanje - 

delavnica o urejanju 

in nalaganju slik 

Seznaniti se s 

koncepti kvizov in 

njihovo praktično 

uporabo 

Da vem: 

• Vloga upravljanja kvizov v 

Moodle 

• Pomen izgradnje dobrih 

kvizov 

• Različne vrste 

vprašalnikov 

Sposobnost: 

1. Dodajte kviz 

2. Ustvarite vprašalnike 

3. Ustvarite večkratno 

izbiro in naključna 

vprašanja 

Predavanje:    

Ustvarjanje kvizov 

Delavnica: 

Pripravite kviz 

Ocenjevanje:  

Preizkus izvajanja 

kviza 

Ocenjevanje - 

delavnica o kvizu z 

več izbirami 
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5.3 TEMA 3: Organiziranje vsebine / virov (kompetenca LMS Moodle) 

 

Ta tema zajema nekaj praktičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je na tri glavne komponente: uporaba funkcij dejavnosti Moodla 

na splošno in kasneje se osredotočimo na skupne in multimedijske dejavnosti. 

Cilji te teme so: 

• imeti osnovno znanje o uporabi funkcij dejavnosti Moodla, 

• imeti osnovno znanje o uporabi dejavnosti sodelovanja Moodla, 

• imeti osnovno znanje o uporabi multimedijske dejavnosti Moodla. 

 

TEMA 3: UPRAVLJANJE MOODLE DEJAVNOSTI 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Osnovno znanje o 

uporabi funkcije 

dejavnosti/aktivnosti 

Moodle. 

Da vem: 

• Kako dodati nalogo v 

skupino 

• Vloga dnevnika v Moodle 

• načini postavitve baz in 

slovarjev 

Sposobnost: 

1. Ustvarite naloge 

2. Ustvarite dnevnik 

3. Delo z bazami in 

slovarji v skupini 

Predavanje:    

Kako dodati naloge in 

skupine v svoj tečaj 

Moodle 

Delavnica: 

Sestavite slovar 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o nalogah 

in skupinah 

Ocenjevanje - 

delavnica o izdelavi 

slovarja 

Osnovno znanje o 

uporabi dejavnosti 

sodelovanja Moodle 

Da vem: 

• Vloga orodij za 

sodelovanje pri upravljanju 

tečajev 

• Kako uporabljati klepete in 

forume med tečaji 

Sposobnost: 

1. Uporabite razprave v 

živo in v realnem času 

2. Ustvarite oglasne table 

ali table za razprave 

3. Objavite novice, ki se 

nanašajo na vaš razred 

Predavanje:    

Orodja za sodelovanje v 

Moodle 

Delavnica: 

Ustvarite forum 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o orodjih 

za sodelovanje v 

Moodle 
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TEMA 3: UPRAVLJANJE MOODLE DEJAVNOSTI 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in 

merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

• Načini uporabe novic in 

družabnih forumov 

 Ocenjevanje - 

delavnica o izdelavi 

foruma 

Osnovno znanje o 

uporabi 

multimedijski 

dejavnosti Moodle  

Da vem: 

Pomen video posntkov in 

učnih materialov 

 Vloga videoposnetkov 

v učnih gradivih 

 Kako ustvaroti 

povezavo do 

videoposnetkov na 

internetu 

 Uporaba zvoka v 

virtualni učilnici 

Sposobnost: 

 

1. Prenesite 

videoposnetke na tečaj 

Moodle 

2. Ustvarite povezavo do 

videoposnetko na spletu 

3. Uporabite zvok v 

tečajih 

Predavanje:    

Multimedijska orodja 

Delavnica: 

Povezava do zvoka in 

videoposnetkov 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o 

multimedijskih 

orodjih v Moodle 

Ocenjevanje - 

delavnica o 

nalaganju 

avdiovizualnega 

gradiva na tečaje 
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5.4 TEMA 4: Sistem za upravljanje vrednotenja Moodla 

 

Ta tema zajema nekaj praktičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je na dve glavni komponenti: sledenje napredku in značke 

Moodle. 

Cilji te teme so: 

• imeti osnovno znanje o napredovanju sledenja, 

• imeti osnovno znanje o značkah Moodle. 

 

 

TEMA 4: SISTEM ZA UPRAVLJANJE OCENJEVANJA MOODLE 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Osnovno znanje o 

sledenju napredka. 

Da vem: 

• Vloga sistemov za 

sledenje zaključku 

•  Možni načini sledenja 

zaključku 

• Pomen spremljanja 

sledenja zaključka 

Sposobnost: 

1. Uporabite sledenje 

zaključku za vire in 

dejavnosti 

2. Uporabite sledenje 

zaključku za nove vire 

3. Uporabite sledenje 

zaključku za nove 

dejavnosti 

4. Spremljanje sledenja 

zaključku 

Predavanje:    

Sledenje napredku 

Delavnica: 

Nastavitev ocen 

uspešnosti in neuspeha 

za dejavnosti 

Ocenjevanje:  

Test / kviz na orodjih za 

sledenje 

 

Ocenjevanje - 

delavnica o postavitvi 

pozitivnih ocen 

Osnovno znanje o 

značkah Moodle 

Da vem: 

• Kaj je značka 

• Pomen določitve meril 

za značke 

Sposobnost: 

1. Dodajte značko 

2. Ročno dodajte 

značko 

Predavanje:    

Sledenje napredku  

Delavnica: 

Ocenjevanje:  

Test / kviz o sledenju 

napredka 
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TEMA 4: SISTEM ZA UPRAVLJANJE OCENJEVANJA MOODLE 

Komponenta 1: 

Osnovni cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

• Obravnavanje o kako 

upravljati in urejati 

značko 

 

3. Upravljanje značke 

na tečajih 

Ustvarite značko Ocenjevanje - delavnica 

o implentaciji značk 
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6 DIGITALNA COMPETENCA 4: Grafično oblikovanje 

6.1 TEMA 1: Strojna in programska oprema za grafično oblikovanje 

To področje pokriva nekatere teoretične vidike grafičnega oblikovanja: osnovno terminologijo, osnovne/kompleksne tehnične možnosti za 

udejanjanje grafično oblikovanih idej, vizualizacijo grafično oblikovanih idej in posebej praktično znanje in veščine za osnovna/napredna moderna 

orodja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, uporabo osnovne/napredne strojne in programske opreme za grafično oblikovanje. 

Tema 1: Strojna in programska oprema za grafično oblikovanje 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: Ocenjevanje in testi 

Pridobiti 

osnovno 

znanje o 

grafičnem 

oblikovanju. 

 

 

Pridobiti 

osnovno 

znanje o 

strojni in 

programski 

opremi za 

grafično 

oblikovanje 

 

Razumem: 

• Kaj je 

grafično 

oblikovanje 

 

Razumem: 

• osnovna 

strojna in 

programska 

oprema. 

• osnovna 

strojna in 

programska 

oprema v 

grafičnem 

oblikovanju. 

Bodite sposobni razumeti, 

kaj je grafično oblikovanje. 

 

Bodite sposobni razumeti 

proces vizualne 

komunikacije. 

 

Bodite sposobni pridobiti 

nova znanja (zanimati) 

glede grafičnega 

oblikovanja. 

 

Spoznati osnove 

vizualizacije grafično 

oblikovanih idej. 

Uvodna spodbuda / 

Definicija / Teorija: 

Kaj je grafično 

oblikovanje, proces 

vizualnega 

komuniciranja, 

zanimanje za 

pridobivanje novih 

znanj o grafičnem 

oblikovanju, osnove 

vizualizacije grafično 

oblikovanih idej. 

 

Definicija / teorija / 

vizualni material: 

digitalna 

infrastruktura, orodja 

Quiz: Kaj je grafično oblikovanje 

 

Quiz: vizualna komunikacija 

 

Quiz: Izraz IKT? 

 

Quiz: Kaj je IKT? 

 

 

Quiz: Sistemska programska oprema i 

Aplikacijska  programska oprema 
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Tema 1: Strojna in programska oprema za grafično oblikovanje 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: Ocenjevanje in testi 

kako uporabljati 

osnovno 

programsko opremo 

za grafično 

oblikovanje. 

Spoznajte, kaj je digitalna 

infrastruktura in kakšna 

orodja IKT poznamo. 

 

Biti sposoben poznati 

prednosti in slabosti 

uporabe IKT v učnih 

procesih. 

 

• Sposobnost 

prepoznavanja situacij, kjer 

IKT vplivajo na naše 

vsakdanje življenje. 

 

Prepoznati razliko med 

sodobnimi orodji IKT: 

- Računalniška strojna 

oprema 

- Računalniška programska 

oprema 

 

IKT, strojna oprema, 

programska oprema 

 

Teorija, primeri: 

prednosti in slabosti 

uporabe IKT v učnih 

procesih, uporaba 

IKT veščin 

 

Teorija / Vizualni 

material / Primeri: 

Različna 

računalniška strojna 

oprema in 

programska oprema 

za grafično 

oblikovanje 

 

 

Teorija / Vizualni 

material / Primeri: 

 

Kviz: Programska oprema, strojna 

oprema 

 

Kviz: Vektorska in rastrska grafika 

 

Kviz: Terminologija v grafičnem 

oblikovanju 
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Tema 1: Strojna in programska oprema za grafično oblikovanje 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: Ocenjevanje in testi 

Bodite sposobni razlikovati 

med vektorsko in rastrsko 

grafiko. 

 

Biti sposoben poznati 

različne možnosti 

programske opreme za 

grafično oblikovanje: 

- Vektorska grafika: 

InDesign, Adobe Illustrator, 

CorelDraw, Inscape in 

- Raster grafika: Photoshop, 

Gimp, Paint, itd.) In njene 

zmožnosti v zvezi z 

grafičnim oblikovanjem. 

 

Biti sposoben poznati in 

uporabljati osnovno 

terminologijo v grafičnem 

oblikovanju. 

Vector / Raster 

Graphic 

 

Teorija / Definicija: 

Osnovna 

terminologija 
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6.2 TEMA 2: Vizualna identiteta in logotip 

To področje pokriva nekatere teoretične vidike vizualne identitete in logotipa (namen vizualne identitete, prvinski elementi vizualne identitete, 

tehnična rešitev itd.) in praktično znanje/veščine/naravnanosti (implementacija elementov vizualne identitete, temeljna pravila za implementacijo 

logotipa znotraj drugih grafičnih izdelkov (transparenti, letaki, posterji …), najetje zunanjega strokovnjaka za vizualno identiteto, pametna uporaba 

napotkov za uporabo vizualne identitete, oblikovanje logotipa in predloge za vizualno identiteto in njeno preoblikovanje). 

TEMA 2: Vizualna identiteta in logotip 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Osnovno 

znanje 

vizualne 

identitete in 

logotipa. 

Da vem:  

• pomen vizualne 

identitete, 

• osnovna pravila 

za oblikovanje 

vizualne 

identitete in 

oblikovanja 

logotipa, 

• osnovni 

elementi logotipa 

in kako ustvariti 

logotip, 

• kako oblikovati 

osnutek logotipa, 

• kako podati 

podizvajalcu 

informacije o 

logotipu in 

Vedeti kaj je vizualna 

identiteta. 

 

Razlikovati med dobro in 

slabo vizualno identiteto 

(kako izraziti vsebino skozi 

vizualno identiteto). 

 

Zavedati se, zakaj je vizualna 

identiteta organizacije 

pomembna (njena dodana 

vrednost, prepoznavnost, 

ugled, izražanje vizije, 

strategije, poslanstva itd.). 

 

Prepoznati primarne 

elemente vizualne identitete: 

Uvodna spodbuda / 

študijski primer: 

Vizualna sporočila. 

Dobra in slaba vizualna 

sporočila. 

 

Teorija: 

Opredelitev vizualne 

identitete (blagovne 

znamke) in elementov. 

 

Primer študije: Pomen 

vizualne identitete 

organizacije. 

 

Teorija / študijski 

primer / Vizualni 

material / Primeri: kaj 

je logotip, kaj so 

Kviz: 

Dobra in slaba zasnova 

 

Kviz: 

Pomen vizualne identitete 

organizacije 

 

Kviz: 

Prepoznavanje blagovnih 

znamk 

 

Kviz: 

Elementi in upodobitev 

logotipa 

 

Kviz: 

Uporaba tipografije, 

berljivost besedila 
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TEMA 2: Vizualna identiteta in logotip 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

vizualni 

identiteti, 

• uporaba 

vizualne 

identitete, 

• kako oblikovati 

osnovne 

predloge z 

uporabo 

vizualne 

identitete, 

• kadar je 

primerno 

preoblikovati 

vizualno 

identiteto in kako 

jo preoblikovati. 

• Logotip: posnetki, 

tipografija, barva, umetnostni 

red 

• Predloge rezultatov 

(dopisni list, letak, plakat, 

predstavitev, pismo, vabilo, 

vizitka, brošura itd.). 

 

Oblikovati osnutek (skico) 

enostavnega logotipa na 

papirju (oblika, barva, 

besedilo itd.). 

 

Podati kratek opis 

podizvajalcu za logotip in 

vizualno identiteto. 

 

Uporabiti osnovna pravila o 

implementaciji vizualne 

identitete znotraj drugih 

grafičnih izhodov in biti 

sposoben uporabljati 

priročnik za vizualno 

identiteto. 

 

elementi logotipa 

(posnetki, tipografija, 

barva, art order), kako 

ustvariti logotip 

 

 

Primer: Oblikovanje 

osnutka logotipa 

  

 

Teorija: Posredujte 

podizvajalcu informacije 

o logotipu in vizualni 

identiteti 

 

Teorija / vizualni 

material / primeri: 

Uporaba vizualne 

identitete in logotipa, 

osnovnih pravil, 

implementacije 

elementov vizualne 

identitete, vizualne 

identiteta  

Preoblikovanje 

 

Kviz: 

Uporaba barvnih modelov, 

vrste barv, sestava, priprava 

na oblikovanje logotipa, 

uporaba vektorja, rastrska 

grafika 

 

 

Praktična vaja: Priprava 

osnutka logotipa (skica na 

papirju) 
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TEMA 2: Vizualna identiteta in logotip 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Oblikovanje osnovne 

predloge za dokumente 

(pisma, vizitke) v skladu z 

vizualno identiteto. 

 

Izboljšati obstoječo vizualno 

identiteto in podati predloge 

za prenovo vizualne 

identitete za učinkovitejše 

promocijske načine. 

 

6.3 TEMA 3: Designing of visual product /outcome  

To področje pokriva nekatere teoretične vidike in praktično znanje/veščine/naravnanosti grafičnega oblikovanja: kako posredovati idejo z ustrezno 

uporabo besed in podob, z različnimi tipi osnovnih medijev (spletnimi publikacijami, letaki, brošurami, knjigami itd.) in katere medije uporabiti v 

določenem kontekstu, oblikovanje vizualno izpopolnjenih sporočil in izvirnih izdelkov. Tema pokriva tudi komunikacijske probleme pri naročanju 

storitev grafičnega oblikovanja za ustvarjanje visokokakovostnih, vizualno dovršenih in izvirnih sporočilnih izdelkov. 

This area covers also some theoretical aspects and practical knowledge/skills/attitudes in the basics of visual language, techniques of artistic 

expression, ways of interpretation and designing graphic concept (sketch) of the product coherent with the type of media and software for graphic 

design. Within this topic we will give great emphasis on developing the sense of art, creation of new ideas and constantly searching for new ways 

of improving work in the field of creative expression. 
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TEMA 3: Oblikovanje vizualnega izdelka / izida 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

Oblikovati 

privlačen 

vizualni 

izdelek / 

rezultat 

Da vem: 

• kako prenesti 

idejo z ustrezno 

uporabo besed in 

slik, 

• kako pripraviti 

ključno analizo 

potrošnikov, 

• katere vrste 

osnovnih medijev 

obstajajo (spletne 

publikacije, 

brošure, letaki, 

knjige itd.) in 

katere medije je 

treba uporabiti v 

posebnem 

kontekstu, 

• kako naročiti 

storitve 

grafičnega 

oblikovanja za 

ustvarjanje 

vizualno 

izpopolnjenih in 

originalnih 

Biti sposoben prenesti 

idejo z ustrezno uporabo 

besed in slik. 

 

Pripraviti ključno analizo 

potrošnikov. 

 

Prepoznati razliko med 

vrsto medija (uradni 

dokumenti, oglaševalski 

material in e-dokumenti 

itd.) in osnovnimi pravili 

grafičnega oblikovanja v 

različnih vrstah medijev. 

 

Sposobnost 

prepoznavanja razlike 

med orodjem / 

programsko opremo, ki se 

uporablja za grafično 

oblikovanje pri različnih 

rezultatih. 

Teorija / vizualni material 

/ primeri: Od ideje do 

končnega rezultata, 

analiza ključnih strank, 

Priprava preprostega 

grafičnega koncepta 

(skica) izdelka na papirju, 

Različne vrste medijev in 

njihova uporaba, 

Naročanje vizualne 

identitete 

 

Teorija / vizualni material 

/ vaje: Ustvarjalnost, 

spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Teorija / vizualni 

material: Oblikovanje 

izdelka, osnovna pravila 

(uporaba tipografije, 

uporaba barv) 

 

Kviz: Od ideje do končnega 

rezultata 

 

Kviz: Ključne analize strank 

 

Kviz: Faze ustvarjalnega 

razmišljanja 

 

Kviz: spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Kviz: značilnost dobrega vodje 

ekipe 

Kviz: Oblikovanje letakov, 

plakatov, brošur v urejevalniku 

besedil. 

Kviz: Ustvarjanje slikovne 

knjige. 

 

Praktična vaja: Enostaven 

grafični koncept (skica) izdelka 
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TEMA 3: Oblikovanje vizualnega izdelka / izida 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

sporočil izdelkov / 

rezultatov, 

• pomen 

spodbujanja 

ustvarjalnosti, 

• kako oblikovati 

preprost izdelek, 

• pomen ključnih 

kompetenc pri 

grafičnem 

oblikovanju. 

 

Naročanje vizualne 

identitete in biti pri tem 

pozoren na funkcionalnost 

in estetske vidike. 

 

Ustvarjanje nove ideje in 

uporaba tehnike za 

spodbujanje 

ustvarjalnosti. 

 

Uporaba osnovnih pravil 

glede tipografije in 

uporabe barv. 

 

Na papirju lahko pripravite 

preprost grafični koncept 

(skica) izdelka. 

 

Oblikovanje preprostih 

dokumentov: letakov, 

plakatov, brošur v 

Praktična navodila / vaje: 

preprost grafični koncept 

(skica), Oblikovanje 

enostavnega izdelka 

(letaki, plakati, brošure v 

urejevalniku besedil; 

preprosta vizitka, spletni 

flipbook, e-vprašalnik), 

urejanje slik 

 

Teorija / vaje / primeri: 

vodenje kompleksnih 

projektov, zagotavljanje 

kakovosti, učinkovita 

komunikacija s projektno 

ekipo in zunanjimi 

strokovnjaki 

 

na papirju, oblikovanje vizitke v 

enem od programov 

 

Praktična vaja: 

Priprava e-vprašalnika. 

 

 

Kviz: Zagotavljanje kakovosti. 

 

Kviz: Učinkovita komunikacija 

 

Praktična vaja: Ideje za 

promocijo projekta 
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TEMA 3: Oblikovanje vizualnega izdelka / izida 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

urejevalniku besedil in 

prenos v format PDF itd. 

Oblikovanje preproste 

vizitke (na primer v 

publisher). 

 

Oblikovanje osnovnih 

besednih dokumentov, jih 

prenesti v pdf in ustvariti 

flipbook z uporabo spletne 

aplikacije, na primer 

ISSUU. 

 

Spreminjanje e-

vprašalnikov ali drugih 

podobnih obrazcev (z 

uporabo doodle, googlovih 

obrazcev itd.) - dodajanje 

logotipov, spreminjanje 

tem ali uporaba lastnih 

tem itd. 
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TEMA 3: Oblikovanje vizualnega izdelka / izida 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in 

pridobljene veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

Upravljanje kompleksnih 

projektov, povezanih z 

grafičnim oblikovanjem, 

biti pozoren na vidike 

kakovosti in uporabiti 

učinkovite načine 

komuniciranja s projektno 

ekipo in zunanjimi 

strokovnjaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
< 

4
6
 

Upskillead 

 

6.4 TOPIC 4: Priprava dokumenta za tisk 

V okviru te teme bodo izobraževalci odraslih pridobili teoretično in praktično znanje o osnovnih pravilih pri tiskanju končnega izdelka, znanje o 

proizvodnji tiska in možnostih različnih tiskovnih materialov. Poleg tega bodo dobili tudi teoretično in praktično znanje o zaščiti okolja znotraj grafične 

industrije in reševanju okoljskih problemov v grafičnem oblikovanju. Izobraževalci odraslih bodo razvili pozitivno naravnanost do odgovornosti do 

okolja. 

TOPIC 4: Preparing the document for the print 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

Pridobiti 

Osnovno 

znanje o 

pripravi 

dokumentov 

za 

tiskanje in 

vlogi 

grafičnega 

oblikovanja 

 

 

Posebno 

pozornost 

posvetiti 

okoljski 

odgovornosti 

pri delu na 

 

 Razumem 

osnovna 

pravila pri 

tiskanju 

končnega 

izdelka 

 Razumem, 

kako narediti 

naročilo za 

tiskanje, da 

bo izdelek 

koristen. 

 Razumem, 

kako rešiti 

osnovne 

okoljske 

probleme 

znotraj 

grafičnega 

Da prepoznam razliko med 

vrstami tiskanja (digital, flex, 

screen in offset tiskanje ...): 

Da se zavedam prednosti in 

slabosti različnih tiskarskih 

tehnik (glede na uporabnost 

končnega produkta); 

Da poznam različne 

specifikacije tiskanja 

(dimenzije, material, teža v 

gramih, barva, končna 

proizvodnja); 

Da lahko predvidim, kakšen 

bo končni izdelek, glede na 

podane karakteristike 

Da lahko izberem vrsto 

tiskanja glede na število kopij, 

Teorija / Primeri / Vizualni 

material: 

Kaj je tiskarska produkcija? 

Različne vrste tiskanja 

Teorija / Primeri: 

Prednosti in slabosti 

različnih tehnik tiska. 

 

Teorija / Primeri: 

Osnovna pravila za tiskanje 

končnega rezultata, 

različne tiskarske 

specifikacije. 

 

Teorija / Primeri: Varstvo 

okolja: vpliv procesov 

grafične industrije, 

odpadkov in izdelkov na 

okolje. 

Quiz: Tiskanje končnega 

rezultata. 

Quiz: Tiskarska proizvodnja, 

Tiskarski materiali 

 

Quiz: Osnovna pravila pri 

tiskanju 

 

Quiz: Uporaba tiskarskih 

tehnik. 

 

Quiz: Vrsta papirja v 

tiskanju. 

Quiz: Predpriprava 

 

Quiz: 

Okoljevarstveni problemi 
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TOPIC 4: Preparing the document for the print 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

področju 

grafičnega 

oblikovanja 

oblikovanja 

in 

 sposobnost 

ustvarjanja 

novih idej v 

tem 

kontekstu. 

 Razumem, 

kako 

sodelovati 

pri 

vključevanju 

okoljske 

odgovornosti 

v 

kakovostno 

politiko 

znotraj 

institucije, v 

smislu 

promocije in 

grafičnega 

oblikovanja. 

 

uporabo in namen 

pričakovanih izidov in stroškov 

Poznati možne prikaze 

tiskanja materialov: izbor barv, 

odvisno od zahtevanega 

rezultata (barve CMYK 

(štiribarvno tiskanje), barve na 

kraju samem (Pantone)) 

Znati predpripraviti produkcijo 

(izbira ustrezne vrste datoteke 

glede na izbran izdelek (pdf, 

jpeg, png ...), možnosti 

preoblikovanja, obrezovanja, 

izbire velikosti itd.). 

Poznati osnove varovanja 

okolja v grafični industriji 

Prepoznati nevarnost za 

onesnaževanje okolja in 

ustrezno reševati probleme v 

praksi. 

Uporabljati in naročati 

ekološke materiale (recikliran 

papir) 

 

Teorija / Primeri: Okoljski 

problemi in rešitve pri 

posameznih tehnikah tiska, 

okolju prijaznejši grafični 

materiali, okoljski zakoni in 

standardi. 

 

 

Praktična naloga: Priprava 

tiskarske specifikacije za 

trikratno brošuro 
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TOPIC 4: Preparing the document for the print 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2:  

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4:  

Aktivnosti/učni 

Komponenta 5:  

Ocenjevanje in testi 

Uporabiti okolju manj škodljive 

tehnike tiskanja in tehnike 

barvanja, barve. 

Dajati pobude za izboljšav na 

tem področju. 

Sposobnost podati pobude pri 

razvijanju politike kakovosti 

znotraj organizacije, kar 

zadeva promocije in 

grafičnega oblikovanje. 
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7 DIGITALNA KOMPETENCA 5: Spletno oblikovanje 

7.1 TEMA 1: Uporaba začetnih načel - SPLETNO OBLIKOVANJE. Osnove spletnega oblikovanja in izrazi v oblikovanju. 

 
To področje zajema teoretične vidike spletnega oblikovanja. Njegov cilj je pomagati odraslim vzgojiteljem razumeti osnovna načela oblikovanja in 

spletnega oblikovanja ter opredeliti osnovne elemente spletnih strani. Izobraževalci za odrasle se naučijo, kako uporabljati spletne vire, kot so vaje, 

spletni kvestorji, mesta za brezplačno nalaganje itd. Poleg tega bodo seznanjeni s konceptom e-trgovine, povezane s spletnimi projekti. Razlikovali 

bodo lahko med različnimi platformami in brskalniki. Vedeli bodo, kako uporabiti ustrezno ločljivost za slike pri spletnem oblikovanju in vedeli, kako 

ločljivost vpliva na spletne strani. 

TEMA 1: Uporaba začetnih načel -SPLETNO OBLIKOVANJE . Osnove spletnega oblikovanja in izrazi v oblikovanju. 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

Pridobiti 

osnovno 

znanje o 

spletnem 

oblikovanju 

Razumem: 

 pojme, 

povezane s 

spletnimi 

projekti. 

 Razumem 

spletne vire 

 Razumem 

koncepte e-

trgovine, 

saj se 

nanašajo 

na spletne 

projekte 

 Razumem 

razliko med 

plaVormami 

Znam: 

 izraze, povezane s 

spletnimi projekti 

 Znam poiskati spletne 

goste, spletne vire, 

brezplačne spletne strani 

za prenos 

 Za učinkovite spletne strani 

znam uporabiti koncepte e-

trgovine 

 Znam prepoznati platformo 

in uporabljam nekaj 

obstoječih brskalnikov 

Predavanje: Spletni 

izrazi, spletni viri, 

platforme in brskalniki, 

resolucija  

Delavnica: Predloge 

za enostranske strani 

Test / kviz: 

1. Kaj je predloga spletnega 

mesta? 

2. Kakšno je dobro spletno 

oblikovanje? 

3. Jezik komuniciranja na www 

za skupno ciljno občinstvo je… 

4. Kaj je tako imenovani »F 

vzorec«? 

5. Kako dolgo naj traja čas 

nalaganja? 

6. Kaj je predloga spletnega 

mesta? 

7. Kaj so spletni viri? 

8. Kaj je ločljivost zaslona? 
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TEMA 1: Uporaba začetnih načel -SPLETNO OBLIKOVANJE . Osnove spletnega oblikovanja in izrazi v oblikovanju. 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in 

testi 

in brskalniki 

v odnosih s 

spletom 

 Razumem, 

kako 

resolucija 

vpliva na 

ustvarjanje 

spletnih 

strani 

9. Kaj je prvo pravilo spletnega 

oblikovanja? 

10. Kaj je e-trgovina? 

 

7.2 TEMA 2: Izdelava učinkovite spletne strani - spletno oblikovanje (digitalna kompetenca) 

This area focuses on creating a baseline on what Adult Educators should know about design and effective web sites. It introduces them to different 

types of design elements (colours, fonts) and principles of web design. They will be able to evaluate web sites based on these elements and 

principles. It will introduce them to the purpose of the web page and how to apply organisation in design. They will identify the target audience and 

how to communicate with the target group regarding its characteristics. Content is strongly connected with the purpose of the web page. They will 

know how to present content with appropriate design elements regarding the specific target audience. They will know how to make a layout of web 

page and select appropriate navigational structure. Additionally, they will use proofreading and editing techniques. Nowadays web page accessibility 

is very important, therefore Adult Educators should be introduced to the accessibility tools and how to improve the accessibility of their web page.. 
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TEMA 2: Izdelava učinkovite spletne strani - spletno oblikovanje (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

Pridobiti 

osnovno 

znanje o 

spletnem 

oblikovanju 

Razumem: 

 kaj so 

principi in 

elementi 

oblikovanja 

spletnih 

strani 

 Poznam 

oblikovalske 

elemente in 

principe, na 

katerih 

temeljijo 

spletne 

strani 

 Razumem 

namen 

spletne 

strani 

 Vem, kaj 

pomeni 

identifikacija 

ciljnega 

občinstva 

 Poznam 

vsebino 

spletne 

Znam: 

 razlikovati med različnimi 

elementi oblikovanja 

spletne strani 

 Znam poravnavo in izbiro 

barve, 

 Znam uporabljati 

navigacijo in znam priti do 

povratnih informacij 

uporabnikov 

 Sposoben sem prepoznati 

namen spletne strani 

 Znam računati na, 

upoštevati ciljno publiko 

spletne strani 

 Znam uporabiti 

raziskovalne tehnike 

 Znam narediti postavitev 

spletne strani 

 Za stran znam uporabiti 

ustrezno navigacijsko 

strukturo 

 Znam uporabljati spletno 

varne barve in pisave 

 Znam uporabljati tehnike 

urejanja 

Predavanja: 

 Osnovna 

lekcija o 

spletnem 

oblikovanju: 

načela in 

elementi, 

namen in 

vsebina 

spletne strani, 

ciljno 

občinstvo, 

navigacijska 

struktura, 

barve, pisave, 

urejanje in 

dostopnost. 

 

Delavnica: 

 Predloga za 

eno stran. 

  Test / kviz: 

 

 Kako dosežemo 

vizualno hierarhijo na 

spletni strani? 

  

 Hickovo pravilo določa 

... 

 Namen informativnega 

spletnega mesta je 

 Katere NISO ključne 

značilnosti ciljnega 

občinstva? 

 Vsebina spletne strani 

je ... 

 Kaj NISO lastnosti 

fiksne postavitve strani? 

 Kaj je relativna 

postavitev spletnega 

strani? 

  Kaj NI navigacija na 

spletni strani? 

 Kaj je lokalna 

navigacija? 

  Kaj so barve spletnih 

strani? 
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TEMA 2: Izdelava učinkovite spletne strani - spletno oblikovanje (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

strani. 

Izbirati in 

razvijati  

 Vem, kaj je 

organizirana 

postavitev 

 Poznam 

ustrezno 

navigacijsko 

strukturo 

 Poznam 

varne 

spletne 

barve in 

pisave. 

 Poznam 

lektoriranje 

in tehnike 

urejanja 

 Poznam 

standarde 

spletne 

dostopnosti 

 Znam uporabiti spletno 

lektoriranje in 

 standarde dostopnosti. 

 Kaj so pisave za varno 

uporabo na spletu? 

 Kaj je lektoriranje? 

 Kaj je urejanje? 

 Spletna dostopnost se 

nanaša na… 
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7.3 TEMA 3: Manipulacija s slikami in spretnosti ustvarjanja strani - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Področje te kompetence zajema še eno pomembno zadevo, ustvarjanje slik in manipulacija. Treba je razlikovati med oblikami in tipi slikovnih datotek 

in njihovo uporabo v spletnem oblikovanju. Slike so na voljo v različnih virih, kot so fotografije, zgoščenke, internet, skeni. Naložili se bodo v 

programska orodja za urejanje slik. Vedeli bodo, kako uporabiti ustrezno ločljivost za optimizacijo časa nalaganja. AdEd bo za ustvarjanje spletne 

strani uporabil spletno programsko opremo Wordpress ter ustvaril in uporabil predlogo. Identificirali in uporabili bodo HTML oznake in atribute za 

osnovno zasnovo spletne strani (npr. naslov, zadeti podatki, tabela, povezave). AdEd bo uporabil napredne tehnike kreiranja spletne strani z 

osnovnim HTML-jem. Ustvarili bodo lahko interaktivne elemente oblikovanja, kot so obračanje, diaprojekcija in jih bodo uporabili na spletnih straneh. 

Lahko nadzorujejo elemente spletne strani z WordPressom in vključujejo vtičnike brskalnika. Na koncu bodo testirali uporabniško izkušnjo. 

 

 

Tema 3: Manipulacija s slikami in spretnosti ustvarjanja strani - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

Pridobiti 

osnovno 

znanje o 

spletnem 

oblikovanju 

Razumem : 

 Ločiti vrste slik 

in poznam 

tehnike 

njihovih 

razširitev 

 Znam 

uporabljati 

slike iz 

različnih virov 

 Poznam 

programe za 

urejanje slik in 

 Uporabljam različne 

vrste slik, kot so gif, 

jpg, png. 

 Lahko dobim slike iz 

interneta, CD-ja, 

optičnega bralnika, 

 skenerja, digitalnega 

fotoaparata 

 Uredim sliko, naredim 

kolaže, transparente, 

gumbe 

 Z lasso, čarobno palico 

znam obrezati 

fotografijo 

Predavanje: 

Vrste slik, viri slik, 

tehnike protokolov 

(layers techniques) 

 

Delavnica: 

Oblikovanje 

kolaža,pasic, urejanje 

slik, predlog 

Predavanje: uporaba 

WordPressa 

Predavanje: Osnovna 

Test 

 

1. Kaj je GIF? 

2. Kaj je JPG? 

3. Kaj NE velja za PNG? 

4. Kaj pomeni Creative 

Commons Zero (CC0)? 

5. Kakšna je želena ločljivost 

slike za namene zaslona? 

6. Kaj je WordPress? 

7. Kaj NE velja za vektorske 

datoteke? 
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Tema 3: Manipulacija s slikami in spretnosti ustvarjanja strani - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

izvirni raster 

slike  

 Poznam 

orodja v 

programu za 

urejanje slik 

 V programu za 

urejanje slik 

razumem 

tehnike 

spememb za 

boljše 

upravljanje slik 

 Znam 

prilagajati in 

pretvarjati 

slike s 

programom za 

urejanje slik 

 Razumem, kaj 

je optimizacija 

slike in kako 

izboljšati čas 

nalaganja 

 Znam rezati 

sliko v ločene 

dele 

 Lahko izdelam plasti s 

programom za urejanje 

 Znam obrezati, obrniti, 

3 D zasukati, 

spremeniti barvo, 

spremeniti velikost 

velikosti slike 

 Izboljšam čas 

nalaganja 

 Znam rezati slike 

 Za izdelavo spletne 

strani znam uporabljati 

programsko opremo 

WordPress 

 V WordPressu znam 

prilagoditi predlogo 

 Uporabljam rollover, 

diaprojekcijo in 

zamenjavo slike 

 znam uporabljati (plug 

ins) vtičnike brskalnika 

 Uporabljam orodja in 

tehnike animacije 

 Upravljam z osnovami 

HTML zapisa in HTML 

zadetki 

uporaba (Flash-a) 

bliska Predavanje: 

Osnovna uporaba 

Adobe  

Predavanje: 

Interaktivni elementi 

oblikovanja, ( 

plug-ins ) vtičniki, 

WordPress za nadzor 

elementov strani, 

animacijska orodja  

Predavanje: HTML  

Delavnica:kompleksna 

spletna stran z 

animacijo. 
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Tema 3: Manipulacija s slikami in spretnosti ustvarjanja strani - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

 Uporaba 

WordPressova 

programske 

opreme in 

predloge in 

kreirati spletne 

strani 

 Poznam 

elemente 

interaktivnega 

oblikovanja 

 Uporaba 

vtičnika 

brskalnika 

plug-ins 

 Uporaba 

HTML 

 Uporaba 

HTML oznake 

in atributov za 

osnovno 

zasnovo 

spletne strani 

(npr. naslov, 

meta podatki, 

tabele, 

povezave) 

 Znam poiskati izvorno 

kodo spletnega mesta 

 Znam postaviti spletno 

stran. predlogo. 
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Tema 3: Manipulacija s slikami in spretnosti ustvarjanja strani - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje 

in testi 

 Uporaba 

animacijskega 

orodja in 

tehnike 
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7.4 TEMA 4: Učinkovita uporaba tehnik upravljanja spletnega mesto WEB OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Na tem področju bo AdEd predstavil tehnike spletnega objavljanja. Vedeli bodo, kateri spletni strežniki so in kako ustvariti račun. Vedeli bodo, kako 

pridobiti ime domene in ustvariti elektronski porVelj. Organizirali bodo vsebino v mapo in izvajali tehnike upravljanja s časom. Ustvarili bodo meta-

zadetke , ki jih bodo zaznali različni iskalniki. 

Tema 4:  Učinkovita uporaba tehnik upravljanja spletnega mesto WEB OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in testi 

Osnovno 

znanje o 

spletnem 

oblikovanju 

Razumem : 

 Razumem 

različne 

tehnike 

spletnega 

objavljanja 

 Poznam 

možnosti 

spletnega 

gostovanja 

 Poznam 

proces 

pridobitve 

(domene) 

ime 

spletnega 

mesta 

 Razumem, 

kaj je 

elektronski 

porVelj 

Znam: 

 Uporabljam različne 

tehnike spletnega 

objavljanja 

 Znam pridobiti ime 

domene 

 Lahko primerjam in 

razlikujem možnosti 

spletnega gostovanja 

 Znam ustvariti spletni 

portfelj 

 Urejam datoteke 

 Znam uporabiti 

tehnike upravljanja s 

časom 

 Znam določiti 

 (meta-tags) 

podatkovne podetke 

, ki jih uporabljajo 

številni iskalniki 

 Testiram uporabnost 

Predavanje: tehnike 

spletnega 

objavljanja, spletno 

gostovanje, ime 

domene, upravljanje 

map, ( meta-tags ) 

zadetki Predavanje: 

etično vedenje, 

avtorske pravic 

Delavnica: 

elektronski portfelj 

Praktični test: 

- Izdelajte preprosto spletno stran v 

WordPressu: spletna stran z vsebino o 

vaši temi. Imeti mora vsaj 5 strani, ki so 

razvrščene v kategorije. 

- Pridobite vsaj 5 slik iz interneta. 

Uporabite jih za prvo stran, vsebino itd. 

- Dodajte na svojo stran možnost 

»Išči«, katera mora biti vidna. 

- Vsaka objava mora imeti oznako (#), 

ki predstavlja glavne besede vsebine 

vaše strani. 

- Objavite svojo stran. 

- Kopirajte povezavo v Wordov 

dokument, v nekaj stavkih opišite svoj 

proces razvoja vaše spletne strani (. 

Shranite ga kot »Končna naloga 

spletno oblikovanje – 

VašeImeInPriimek« in ga naložite. 

 

http://upskillead-e-learning.eu/login/index.php
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Tema 4:  Učinkovita uporaba tehnik upravljanja spletnega mesto WEB OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: Ocenjevanje in testi 

 Znam 

organizirati 

vse 

datoteke, 

vsebine v 

upravljalne 

mape 

 Poznam 

tehnike 

upravljanja 

s časom 

 Vem kaj so 

( 

 meta-tags 

) 

podatkovni 

zadetki 

 Poznam 

uporabnost 

testiranja 
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8 DIGITALNA KOMPETENCA 6: Uporaba (Interactive White Board) (IWB) interaktivne bele table 

8.1 TEMA 1: IZPOSTAVLJENOST (predavanje) 

Učitelji uporabljajo IWB predvsem, da "pokažejo", kar govorijo. Plošča se vidi kot orodje za predstavitev, kot projektor za drsenje. Pravzaprav se 

uporablja na enak način kot običajna tabla. 

To je začetna faza interaktivne table, ki se uporablja za prikazovanje dokumentov, pripravljenih vnaprej (besednih dokumentov v Wordu, PowerPoint 

ali diapozitivi s programsko opremo IWB) in za pisanje in izdelavo diagramov z roko, kar je rezultat interakcije z razredom med lekcijo. 

TEMA 1: Predstavitev 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Osnovno 

znanje o 

tem, kaj je 

IWB 

(interaktivna 

bela tabla) in 

njene 

osnovne 

značilnosti 

Razumem: 

 Glavne 

funkcije 

IWB 

 IWB modeli 

 Kako 

narediti 

prezentacijo 

Znam: 

 nastavitve IWB 

 analizirati narativno 

besedilo (pripovedno 

usmerjeno besedilo) 

 pisati in izdelovati 

diagrame z roko 

 pokazati, kar govorim 

 povedati študentom 

kritične informacije 

Predavanje: enosmerna 

komunikacija 

 

Predavanje: Kako narediti 

predstavitev 

 

Delavnica: Shranjevanje 

in skupna predstavitev 

Test/Quiz:  

osnovne funkcije IWB  

Test/Quiz: 

Osnovno organiziranje 

predavanja z IWB  
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8.2 TEMA 2: IZBOLJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI (večpredstavitvena predavanja) 

IWB v glavnem uporablja učitelj, da "ilustrira" in pojasni vsebino predavanja z multimedijskimi viri (spletne strani, avdio posnetki, video, 

simulacije itd.), Ki privlačijo pozornost študentov, olajšajo procese razlage, opis situacij in okolij ter analizo besedila. Na kratko, IWB s 

pomočjo multimedijskih vsebin razlaga, o čem učitelj predava. 

TEMA 2: Izboljšanje razstave 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

"Izboljšanje 

ekspozicije" 

namenjena 

ponazoritvi in 

pojasnitvi 

vsebine lekcij 

prek 

multimedijskih 

virov, ki 

pritegnejo 

pozornost 

študentov 

 

Poznam: 
 
 

• multimedijski 
material na 
digitalni tabli 

 

 

• kaj so slike & 

video, orodja 

za urejanje  

• kako 

projektirati 

spletne 

strani, avdio 

posnetke, 

video, 

simulacije  

 

 

 

Znam: 

 Izdelati multimedijsko 

predstavitev 

 Uporabljati za risanje IWB 

digitalno pero 

 Uporabljati del videa ali 

animacije 

 Znati podpirati razumevanje 

pojmov, namesto da bi 

uporabili preprost diagram. 

Za analizo podrobnih 

podatkov lahko povečamo 

slike z visoko ločljivostjo 

 Lahko uporabimo osnovna 

orodja: 

 Pero pisalo 

 Polje za vnos besedila 

 Kopiraj & Prilepi ( Copy & 

Paste) 

 marker ( Highlighter) 

Predavanje: 

multimedijskaekspozicija 

Predavanje: IWB in 

video datoteke 

Delavnica: 

Vključevanje 

študentov preko 

multimedijev 

 

Test/Quiz:   

Multimedijska orodja  

Assessed Workshop: 

o nastavitvi 

multimedijske pol-

interaktivne lekcije 
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Upskillead 

 

 

8.3 TEMA 3: INTERAKCIJA (Interaktivna predavanja) 

IWB postane orodje za vpeljavo učenja z več modalitetami in več jezično (verbalno, vizualno, kinestetično itd.), Pa tudi s preprostimi interakcijami 

ali vajami, ki vključujejo študente v dejavnosti na interaktivni tabli, vključno z vajami, kot so razvrščanje, združevanje obdelave obrazcev in oblik ter 

uporaba funkcije za skrivanje in odkrivanje. 

TEMA 3: INTERAKCIJA (Interaktivna predavanja) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene 

veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Za uporabo 

IWB z bolj 

odraslo 

pristopati k 

tehnologiji, 

ki razvija 

interaktivno 

predavanje. 

Razumem: 

 sprejeti 

različne 

metode 

poučevanja 

 zagotoviti 

informacije, 

slike, 

materiale 

za 

testiranje 

neposredno 

iz interneta 

 zadovoljiti 

večje 

potrebe 

študentov z 

različnimi 

učnimi slogi 

Znam: 

 Vključiti študente v 

raziskovanje virtualnih 

okolij 

 Uporaba digitalne tablo za 

revizijske dejavnosti in 

vprašanja 

 Projektiram interaktivne 

kvize ali slike in filme, ki jih 

lahko dijaki komentirajo 

 Znati predlagati dejavnosti, 

ki študentom omogočajo 

manipulacijo s koncepti, ki 

jih je predstavil učitelj. 

Predavanje: Razprava v 

razredu 

Delavnica: kako učiti 

učence za uporabo 

osnovnih orodij IWB 

Predavanje: Vključite 

študente v uporabo IWB 

Delavnica: 

Naredite aktivnost bolj 

zanimivo, zabavno in 

prikupno 

 

Test/Quiz:  

IWB orodja 

Test/Quiz: 

Dodatno 

 

Definicija 

 

Ocenjena delavnica:  

Uporaba virov in gradiv, ki so 

na voljo na spletu. 
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Upskillead 

 

8.4 TEMA 4: IZBOLJŠANJE INTERAKCIJE (Skupinska predavanja) 

Zaslon interaktivne table se ne uporablja samo za prikazovanje ali manipulacijo, temveč za komunikacijo. Vsebina daje dražljaje za razpravo, 

besedilo hipotez in reševanje problemov. Učitelj sprejema različne metode in spreminja klasično dinamiko predavanj s poudarkom na učitelju v 

centru majhnih skupin in spodbuja komunikacijo med vrstniki, s sodelovalnim učenjem, s predstavitvijo dela na interaktivni tabli. 

 

TEMA 4: IZBOLJŠANJE INTERAKCIJE (Skupinska predavanja) 

Komponenta 

1: Osnovni 

cilji in merila 

Komponenta 2: 

Stopnje in 

indikatorji 

Komponenta 3: 

Tip znanja in pridobljene veščine 

Komponenta 4: 

Aktivnosti/učni 

material 

Komponenta 5: 

Ocenjevanje in testi 

Uporaba IWB, 

ne samo za 

prikaz ali 

manipulacijo, 

temveč za 

komunikacijo. 

Vsebine daje 

dražljaje za 

razpravo, 

besedilo 

hipotez in 

reševanje 

problemov 

Razumem: 

 kako 

olajšati 

aktivnosti 

sodelovanja 

pri učenju 

 kako 

spodbuditi 

interakcijo 

med učenci 

 kako 

povečati 

sposobnosti 

kritičnega 

mišljenja pri 

učencih 

Znam: 

 delati z dejavnostmi majhnih 

skupin 

 voditi študente pri predstavitvi dela 

na IWB 

 izvoziti datoteko iz študentove 

predstavitve v obliko, združljivo s 

spletom 

 na spletno stran naložiti datoteko 

 brskati po spletu neposredno iz 

IWB, pred celotnim razredom 

Predavanje:  

Aktivnosti v 

skupinah 

 

Delavnica: 

Interaktivna 

učilnica 

 

Predavanje: 

Uporaba interneta 

med predavanjem 

Delavnica: 

Didaktični 

laboratorij 

Test/Quiz: 

Narediti (online) spleto  

 

Ocenjeno delavnico: 

 zbrati in predstaviti 

rezultate, ki jih najdemo v 

skupinskih dejavnostih  

Ocenjena delavnica: 

Igralcih kibernetskega 

ustrehovanje 

 

 


