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UVOD 

Projekt UPSKILLEAD skuša razumeti digitalni svet, medtem ko si prizadeva za posodobitev 

digitalnih veščin izobraževalcev odraslih. Izobraževalci odraslih se srečujejo z raznimi izzivi, ko se 

soočajo z vse bolj kompleksnimi in raznolikimi učnimi situacijami. Tako morajo dosegati zahtevana 

znanja v konstantno spreminjajočem se delovnem okolju in se seznanjati z novimi tehnologijami na 

spreminjajočem se trgu delovne sile, ki zahteva visoke tehnične sposobnosti. Digitalne sposobnosti 

so bistvene za premostitev vrzeli med izobraževanjem in delom ter doseganjem boljših rezultatov. 

Tako se je združenje organizacij odločilo, da bo preiskalo trenutni položaj vsake partnerske države, 

da bi ugotovili trenutne potrebe po e-znanju (IO1). Na podlagi rezultatov je združenje UPSKILLEAD 

opredelilo digitalne kompetence, ki jih je treba vključiti v okvir UPSKILLEAD (IO2). Okvir je bil 

uporabljen za razvoj učnega gradiva, ki naj bi mu sledili izobraževalci odraslih (IO3). Zasnovan je 

bil z merili in kazalniki, na podlagi katerih se bodo ovrednotile spretnosti izobraževalcev odraslih. 

Ta intelektualna spoznanja vključujejo oblikovanje in razvoj ekosistema digitalnih značk (Open 

Badge) za validacijo digitalnih spretnosti, ki jih pridobijo izobraževalci odraslih. Okvir vključuje 

teoretično in praktično znanje, spretnosti in stališča, ki jih pridobijo izobraževalci odraslih, kot tudi 

metode poučevanja in ocenjevanja. Združenje organizacij se je odločilo oceniti praktično znanje, ki 

ga je pridobil izobraževalec za odrasle, in dodeliti digitalno značko, ko so izpolnjena merila. 

Dodana vrednost k projektu je nagrajevanje z uporabo sistema »Open Badges« (digitalne značke), 

saj bo to izobraževalcem odraslih omogočilo, da bodo po zaključku izobraževanja prejeli veljavno 

potrdilo, ki ga bodo lahko dodali v svoj življenjepis, profil, portfelj, kot prilogo k Europass certifikatu 

in certifikatu o sodelovanju. Digitalne značke so motivacijski postopek, ki bo spodbujal 

izobraževalce odraslih, da še naprej sodelujejo. Povezan je z digitalnimi veščinami, saj so digitalne 

značke ustvarjene prek spleta z uporabo odprte platforme in se lahko prikažejo na različnih osebnih 

straneh, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn itd. Poleg tega je mogoče uporabiti to metodo za lastno 

poučevanje odraslih učencev, da bi jih spodbudili k sodelovanju v  možnostih vseživljenjskega 

učenja. 

Sistem digitalnih značk (Open Badge) je razvila fundacija Mozilla s podporo in donacijami s strani 

fundacije MacArthur.[1] Standard digitalnih značk opisuje metodo za prenos informacij o dosežkih, 

tako da so vstavljene v prenosne slikovne datoteke kot digitalna značka, in vzpostavitev sistema 

za vrednotenje značk. 

 

DIGITALNE ZNAČKE 

Digitalne značke so digitalna predstavitev veščin, učnih rezultatov, dosežkov ali izkušenj, kot so: 

 

 Trde veščine: znanje, veščine itd. 

 Mehke veščine: sodelovanje, komunikacija itd. 

 Sodelovanje in vključenost v skupnost  

 Uradni certifikat 

 Pooblastilo  
 

Digitalne značke so preverljive, prenosljive značke z vgrajenimi metapodatki o spretnostih, 

dosežkih in izkušnjah ter so združljive po vsem spletu. Vsaka digitalna značka je povezana s sliko 

in informacijami o znački, njenem prejemniku, izdajatelju in morebitnimi dokazili. Značke se lahko 

uporabljajo na več načinov, na primer za postavitev ciljev, motiviranje vedenja in doseganje 

uspeha. Lahko so še posebej uporabne za prepoznavanje novih oblik učenja, ki presegajo 

tradicionalno okolje v razredu. Danes se učenje dogaja povsod - značke omogočajo potrditev 

rezultata. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Open_Badges#cite_note-launch-1


 

 

 

5
 

Upskillead | Intelektualni rezultat 4 

 

Prednosti 
Navedenih je nekaj prednosti digitalnih značk: 
Značke lahko prikazujejo širši nabor spretnosti in dosežkov v formalnih in neformalnih učnih 

metodah. 

Značke so prenosni in preverljivi digitalni objekti - vse te informacije so lahko zapakirane v slikovni 
datoteki značke, ki se lahko prikaže prek spletnih življenjepisov in družbenih omrežij. 
Vsaka značka vključuje opis dosežka: določeno pot učenca na poti do dosežka, skupaj z dokazi, ki 

so bili uporabljeni za pridobitev nagrade. 

Vsaka točka vsebuje informacije o imetniku značke, povezavo do informacij o izdajatelju, povezavo 

do informacij tečaja značke (opis, kaj značka predstavlja). 

Značke se lahko uporabijo za odklepanje učnih in poklicnih poti. Uporabljajo se lahko za izgradnjo 

poti, ki posameznike vodijo, da delajo v smeri učnih ciljev, si zagotovijo poti do zaposlitev in 

napredujejo v organizacijah. 

Značke predstavljajo osebne lastnosti, ki so pomembne delodajalcem (kot na primer mehke 

veščine). 

Značke se lahko uporabljajo v poklicnem kontekstu - na tisoče organizacij po vsem svetu izdaja 

značke v skladu s specifikacijo digitalnih, od neprofitnih organizacij do glavnih delodajalcev  ter do 

izobraževalnih ustanov na vseh ravneh. 

Ključni elementi 
Izdajatelj 
Izdajatelj najprej opredeli kompetenco za predmet, zanj oblikuje učno gradivo in oceni uporabnike 

glede na to kompetenco. Potem lahko izdajatelj ustvari značko in jo ponudi kot končno nagrado. 

Kadar izdajatelj ustvari novo značko, lahko podatki vključujejo podrobnosti o merilih, ki jih mora 

uporabnik izpolnjevati, da bi lahko značko pridobil. Med ocenjevanjem lahko pregledovalec primerja 

dokazila o uporabnikih z merili značk, ki so lahko zahtevana ali neobvezna. 

 

Vsak posameznik ali organizacija lahko ustvari profil izdajatelja in začne opredeljevati in izdajati 

digitalne značke. Različne organizacije in skupnosti, vključno z: 

 Šole in univerze 

 Delodajalci 

 Skupnosti in neprofitne organizacije 

 Vladne agencije (tudi NASA) 

 Knjižnice in muzeji.  

 Organizatorji dogodkov in znanstvenih sejmov (tudi Intel) 

 Podjetja in skupine, usmerjene na profesionalni razvoj (kot je združenje organizacije 

UPSKILLEAD). 

Vsak subjekt, ki ga lahko opišemo z imenom, opisom, URL-jem, sliko in e-poštnim naslovom, je 

možen kandidat za izdajatelja. Za izdajo digitalnih značk potrebujete tehnološko platformo, ki 

podpira specifikacijo digitalnih značk. 

Platforma 
Mnoga podjetja so ustvarila platforme za izdajo značk, ki so skladne s specifikacijo digitalnih značk. 

Nudijo širok nabor storitev, ki  netehničnim uporabnikom omogočajo izdajanje poverilnic za 

digitalne značke. Vsaka platforma ponuja mešanico storitev po meri, ki lahko vključujejo: spletne 

oblikovalce značk, odkrivanje značk, izdajanje, ocenjevanje poteka dela, prikaz, profile 
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uporabnikov, skupno rabo in orodja za integracijo z obstoječimi sistemi učenja. Vse platforme za 

izdajo digitalnih značk morajo prejemnikom omogočiti, da izvozijo svoje značke v izbran nahrbtnik. 

To uporabnikom omogoča, da shranijo in delijo svoje priponke, pridobljene na različnih platformah, 

in izberejo lastne prostore za vzpostavitev svoje identitete na spletu. 

Pridobitelj 
Digitalne značke so namenjene prepoznavanju spretnosti, pridobljenih z različnimi izkušnjami, ne 
glede na starost ali ozadje pridobiteljev. Omogočajo vam, da sledite svojim interesom in strasti ter 
odkrivate priložnosti v življenju in delu tako, da izstopate iz množice. Prejemniki se morajo 
registrirati v organizaciji in zahtevati izkaznico, ko so v fazi ocenjevanja izpolnjena vnaprej določena 
merila. 
 
Ocenjevanje 
Postopki ocenjevanja so lahko različni: 

 Asinhrono ocenjevanje: učenci opravijo ocenjevanje ob svojem času, namesto da bi morali 

opraviti izpit v vnaprej določenem času. 

 Prikrito ocenjevanje: ocenjevanje in dodelitev značke se lahko zgodi samodejno in s 

takojšnjimi povratnimi informacijami. 

 Ocenjevanje portfelja: delovni vzorci, projekti in drugi predmeti, ki jih je ustvaril učenec in 

se lahko uporabijo kot dokazi za doseganje značke. 

 Več ocenjevalcev ali skupno ocenjevanje: več kontekstov ocenjevanja, kot na primer 

organizatorji tečaja, soudeleženci ali učenci sami. 

 
Prikazovalnik 
Digitalne značke so oblikovane za skupno rabo. Z izmenjavo posamezniki predstavijo svoje 

dosežke potrošnikom, ki jih spremenijo v dragoceno valuto za odkrivanje novih priložnosti. 

Prikazovalniki lahko za pridobivanje značk iz nahrbtnika Mozilla uporabijo API Displayer. Mozilla 

je ustanovila prvi nahrbtnik leta 2011. Večina izdajateljskih platform omogoča uporabnikom, da 

povežejo in shranijo svoje značke v ta nahrbtnik. Ko prikličete priponke iz Mozilla nahrbtnika (z 

računom e-poštnega naslova), bo prikazovalnik lahko dostopal samo do tistih značk, ki jih je 

pridobitelj izbral za deljenje z javnostjo. 

 

Značke lahko delite tudi: 

 V blogih, na spletnih straneh, v e-portfeljih, na strokovnih omrežjih; 

 V prošnji za delovno mesto; 

 Na družbenih omrežjih: Twitter, Google+, Facebook, Linkedln; 

 V e-mail podpisu. 

 
Vidiki 
Tehnično 
Pridobljiva značka je opredeljena kot razred značke, ki uporablja različne postavke podatkov, 

vključno z opisi, merili in informacijami o sami organizaciji izdajateljici. Ko se izdajatelj odloči, da to 

značko dodeli določenemu prejemniku, ustvari potrdilo o znački. Potrdilo o znački opisuje podatke 

za značko - vključuje identiteto pridobitelja in povezavo do generičnega razreda značke, ki povezuje 

informacije o izdajatelju značke. Vsi podatki za značko so definirani s pomočjo struktur JSON. 

Izdajatelj za dodelitev priponke ustvarjalcu pripiše značko v obliki JSON. 

 

Lastnosti 
Slika za značko mora biti kvadratni PNG (ali SVG). Velikost datoteke mora biti največ 256 KB in ne 

sme biti manjša od 90 PX. 
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Lastnosti, ki jih v znački lahko preverite in raziščete: 

 Podrobnosti o organizaciji, ki je izdala značko 

 S čim si je pridobitelj značko prislužil 

 Kriteriji, po katerih je bila značka ocenjevana 

 Da je bila značka izdana pričakovanemu prejemniku 

 Edinstvena dokazila pridobitelja značke (izbirno) 

 Datum izdaje in poteka značke. 

Institucionalna podpora 
Značke so kot komercialni izdelki, ki jih mora podpreti določena slavna oseba ali ustanova, da bi 

širili njihovo prepoznavnost v širši sferi in pridobili podporo potrošnika. V tem razdelku bodo 

izpostavljene institucije iz javnega in zasebnega sektorja, ki kot orodje za priznavanje podpirajo 

digitalne značke. Poleg tega skuša ta del pojasniti pomen potrditve značke v ekosistemu. 

 

Vladne institucije 
Svet Evropske unije je ena od vladnih institucij na regionalni ravni, ki je izrazila podporo digitalni 

znački kot nekonvencionalnemu pristopu pri prepoznavanju dela posameznika. V sklepu Sveta in 

predstavnikov vlad držav članic, ki je bil objavljen 23. novembra 2016, je bilo omenjeno, da „da bi 

pritegnili mlade in zagotovili večji vpliv na njihova življenja, je treba v nadaljnjem razvoju 

izobraževanja in usposabljanja mladinskih delavcev upoštevati nove okoliščine, v katerih mladi 

porabijo svoj čas, kot sta moderna mestna infrastruktura in virtualni prostor, pa tudi novi pristopi z 

uporabo inovativnih spletnih in spletnih orodij (kot so igranje, dejavnosti na osnovi GPS-a, učne 

priprave ali razmišljanje o oblikovanju).“ (Svet Evropske unije, 2016). Ta izjava, ki jo je objavil 

omenjeni regionalni organ, potrjuje, da so učne značke, kot so digitalne značke, eden od današnjih 

trendov pri prepoznavanju spretnosti in znanja učencev, ki so jih pridobili v času usposabljanja. 

 

V okviru EU je litovska nacionalna komisija za UNESCO skupaj z litovskim združenjem za 

neformalno izobraževanje priporočila uporabo digitalnih značk za druge šole UNESCO v državi 

(litovska nacionalna komisija za UNESCO, 2016). 

Poleg teh organov EU je Urad za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih (OVAE) v ZDA 

leta 2013 financiral študijo, katere namen je „raziskati izvedljivost razvoja in izvajanja sistema 

digitalnih značk za odrasle učence in posledice za politiko, prakso in sistem za izobraževanje 

odraslih “(Finkelstein, Knight in Manning, 2013). V ZDA so naslednje institucije dolgo uporabljale 

sistem digitalnih značk kot orodje za prepoznavanje: 

 EDUCAUSE- vodilna organizacija na področju informacijskih tehnologij v visokem šolstvu.  

 Organizacija Society for Science and the Public vodi Intel International Science and 

Engineering Fair (Intel ISEF) - največje svetovno tekmovanje mladih znanstvenikov in znanstvenic 

 American Association for State and Local History (Ameriško združenje za državno in lokalno 

zgodovino) 

 Center Yale za čustveno inteligenco 

Te institucionalne podpore različnih vladnih organov kažejo, da so digitalne značke legitimno 

orodje, ki ga je treba upoštevati, in eden od »trendov« v 21. stoletju, ki ga morajo raziskati vsi na 

področju izobraževanja, ne glede na to, ali gre za formalno ali neformalno izobraževanje. 

Podpora zasebnega sektorja 
Poleg fundacije Mozilla, ki je začela z idejo digitalnih značk, so tudi drugi subjekti v zasebnem 

sektorju uporabljali odprte značke kot nov način prepoznavanja spretnosti ali določene ravni znanja 

posameznikov. Ameriško podjetje Microsoft je na primer svojim partnerjem uvedlo sistem digitalnih 
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značk. »Microsoft je razvil sistem značk za partnerje v izobraževalni mreži (PiLN) izobraževalcev 

in vodij šol za spodbujanje tehnoloških kompetenc in ustreznih znanj v današnji digitalni dobi.« 

(Chow, 2014). Na uradni spletni strani Microsofta je podjetje odgovorilo na vprašanje, zakaj 

ponujajo značke - da bi ljudem ponudili orodje, ki ga potrebujejo za napredovanje na izbranem 

področju. »Vaša digitalna značka vam omogoča preprosto izmenjavo podrobnosti o vaših veščinah 

na način, ki je zaupljiv in preverljiv« (Microsoft, 2016). Ena od znanih institucij, ki uporablja digitalne 

značke, je Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje (NASA). Leta 2012 je NASA sodelovala z 

jezuitsko univerzo Wheeling, da bi prepričala Kalifornijsko akademijo znanosti, da bo uporabila 

Mozillin sistem digitalnih značk pri »prepoznavanju življenjskih dosežkov« (NASA, 2016). Digitalne 

značke kot orodje za prepoznavanje so poleg podjetij uporabljale tudi formalne izobraževalne 

ustanove. Nekatere od teh institucij v Evropi vključujejo Univerzo za uporabne znanosti Beuth v 

Nemčiji, Univerzo Newcastle v Združenem kraljestvu, Universitat de les Illes Balears v Španiji 

(Mozilla Foundation, 2016c). 

EKOSISTEM DIGITALNIH ZNAČK PROJEKTA UPSKILLEAD 

Digitalna značka zagotavlja prenosljive in preverljive informacije o digitalnih spretnostih in dosežkih. 

Izobraževalci odraslih si lahko na dinamičen način, ki temelji na dokazih, z deljenjem zbranih značk, 

ki predstavljajo želene spretnosti, odklenejo nove priložnosti. Digitalne značke predstavljajo 

legitimne, overjene dosežke, opisane v znački, in povezane s projektom Upskillead. 

Na kratko: 

 Združenje organizacij UPSKILLEAD ustvarja značke za šest različnih digitalnih spretnosti: 

o Varnost na spletu 

o Grafično oblikovanje 

o Spletno oblikovanje 

o Interaktivna tabla 

o Sistem upravljanja učenja 

o Družbena omrežja 

 Izobraževalci odraslih se morajo registrirati na spletni platformi in opraviti tečaj programa 

Upskillead 

 Seznam platforme za e-učenje navaja merila za pridobitev značke 

 Izobraževalci odraslih priskrbijo dokaze o izpolnjevanju kriterijev značk 

 Izobraževalci odraslih prevzamejo značko, vključno z dokazi o izpolnjevanju kriterijev značk 

 Ocenjevalec (dodeljen s strani združenja Upskillead) odloči, ali si prejemnik značko zasluži 

in ga kontaktira 

 Ocenjevalec lahko poda povratne informacije prejemniku značke glede njihove uporabe  

 Če je značka podeljena, izdajatelj podeli potrdilo o znački 

 Izdajatelj prejemniku ponudi možnost, da značko izvozi v nahrbtnik Mozilla. 

Združenje Upskillead, ki značke sprejema in ponuja priložnosti za izpopolnjevanje digitalnih 

spretnosti izobraževalcev odraslih, igra ključno vlogo v ekosistemu. Skozi ta proces se lahko 

ustvarijo nova sodelovanja, odprejo delovna mesta, pripravništva in vzpostavijo bogatejše 

povezave med vseživljenjskimi učenci.  

V tem razdelku partnerji pripravijo podrobnosti v zvezi z vsako od digitalnih značk, ki bodo 

dodeljene posamezni digitalni veščini. Svetovano je, da za vsako digitalno veščino izobraževalci 

odraslih lahko pridobijo toliko značk, kot je tem. Na temo bo dodeljena ena značka. Za vsako 

digitalno veščino bodo v spodnji predlogi analizirani naslednji vidiki: 

 Ime digitalne značke: Ime značke je lahko enako imenu teme. 

 Oblika značke: Vizualizacija digitalne značke 

 Glavni cilj: Opis digitalne značke 
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 Učni rezultati: Določeni pričakovani učni rezultati 

 Kriterij ocenjevanja: 

Merila, ki se uporabljajo za oceno, ali je posameznik dosegel učne rezultate in pridobil sklop 

spretnosti in kompetenc. Merila za ocenjevanje so sestavljena iz dveh komponent, teoretični 

testi in praktične naloge. Za uspešno dokončanje in pridobitev značke mora udeleženec 

doseči 50% vseh možnih točk na teoretičnem testu, ter najmanj 75% pri vskai praktični 

nalogi. Vse možne točke pri vseh teoretičnih vprašanjih in praktičnih nalogah bodo 

opredeljene v dokumentu Metode ocenjevanja, razvite v IO3. 

 Dokazilo: 'Dokaz' o pridobljenih veščinah, na primer povezava, fotografija, videoposnetek, 

test, vprašalnik itd. 

 Izdajatelj: V tem razdelku je naveden izdajatelj digitalne značke in projekt združenja 

UPSKILLEAD 

OCENJEVALNI KRITERIJI IN METODE NA PLATFORMI E-UČENJA 

Na modulih digitalnih veščin projekta UPSKILLEAD je treba oceniti tako teoretično znanje kot tudi 

praktične spretnosti, ki jih bodo izobraževalci odraslih pridobili na tečajih tekom projekta 

UPSKILLEAD, ter zagotoviti preizkus samoocenjevanja za udeležence, preden se udeležijo 

tečajev, da lahko vnaprej opredelijo svoje prednosti in slabosti. 

Začetno samoocenjevanje 

Preizkus samoocenjevanja bo potekal, preden se udeleženci udeležijo tečaja. Preizkus bo potekal 

v obliki kviza z več izbirami, ki bo zajemal vse teme posamezne digitalne veščine, rezultat pa bo 

zgolj informativen in podan v %. 

Ko udeleženci oddajo svoje odgovore, jim sistem zagotovi povratne informacije. Uporabniki bodo 

lahko videli pravilne in napačne odgovore. Splošne povratne informacije bodo izobraževalcem 

odraslih prikazane, potem ko bodo zaključili kviz. 

Končno ocenjevanje teoretičnega znanja 
Končno ocenjevanje teoretičnega znanja bo opravljeno po samooceni in potem, ko udeleženec 

predela vso izobraževalno gradivo in material v obliki vprašalnika z več izbirami. Končna ocena 

teoretičnega znanja bo opravljena v obliki testa z več možnimi izbirami, da se oceni teoretično 

znanje izobraževalcev odraslih. 

Vsak test z več izbirami bo imel 20 vprašanj iz testa za samoocenjevanje, s tremi (3-5) možnimi 

odgovori, od katerih bo eden ali več pravilen. Ko uporabniki opravijo test, bodo samodejno označeni 

in uporabniki bodo lahko takoj videli doseženo oceno. Uporabniki bodo imeli na voljo tri (3) poskuse, 

da opravijo test. Če uporabnik v treh poskusih ne uspe opraviti testa, mora stopiti v stik z enim od 

mentorjev, da se pogovorita o dodatnih možnostih za uspešno opravljen test. Po vsakem poskusu 

se bodo vprašanja in odgovori premešali, da bo test zahtevnejši. Uporabniki bodo lahko videli 

pravilne in napačne odgovore. Njihova končna ocena bo najvišji (najboljši) poskus. Splošne 

povratne informacije bodo prikazane, ko vsi opravijo poskus. 

Opozoriti je treba, da uspešen poskus testa z več izbirami izobraževalcem odraslih ne dodeli 

značke, temveč je le del procesa in ena od zahtev (meril) v postopku pridobivanja značke. Nazadnje 

se bodo v postopku dodeljevanja priponk upoštevali samo testi z več izbirami po tečaju, kar je eden 

od kriterijev za pridobitev. Preizkus samoocenjevanja pred tečajem se uporabljal samo za namene 

informativnega samoocenjevanja. 

Uspešnost na teoretičnem testu mora biti najmanj 50%. 
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Ocena praktičnih spretnostni 
Ocenjevanje praktičnih spretnosti poteka po ocenjevanju teoretičnega znanja. 

Merila za ocenjevanje praktičnih spretnosti so enaka za vse digitalne veščine, vendar se lahko 

glede na težavnost naloge spremenijo točke na praktično nalogo. Vsaka digitalna veščina zahteva 

različna dokazila za praktične naloge. Mentor projekta UPSKILLEAD bo lahko ocenil kakovost 

dokazov na podlagi smernic, navedenih v PRILOGI Merila ocenjevanja za praktične naloge, razvite 

v IO4. 

Ocena praktičnih spretnosti, pri vsaki praktični nalogi mora biti vsaj 75%. 

Kriteriji za podelitev značk 
E-orodje UPSKILLEAD ponuja 6 značk. Uspešno mora biti rešen tako teoretični kot praktični test.  

Kriteriji za podelitev 6 značk 
Da bi pridobili šest (6) značk za vsako raven in za vsako digitalno veščino, morajo izobraževalci 

odraslih izpolnjevati naslednja štiri (4) merila: 

1. Vpis v tečaj (uporabniki se morajo vpisati v tečaj, saj znotraj tečaja poteka 

samoocenjevanje) 

2. Opravljanje testa za samoocenjevanje (uspešnost ni pomembna) 

3. Uspešen preizkus teoretičnega znanja z več odgovori na koncu tečaja (nad 50 %) 

4. Uspešen preizkus praktičnih spretnosti (vsaka nad 75%) 

Za uspešno opravljen tečaj in pridobitev značke mora udeleženec uspešno opraviti tako 

teoretični kot praktični del izpita za določeno značko. 

Kriteriji za podelitev mentorske značke projekta UPSKILLEAD 
Kot mentorska značka bo uporabljen logotip projekta UPSKILLEAD. Udeleženci (tutorji), ki želijo 

pridobiti mentorsko značko, morajo doseči vsaj 90 % vseh možnih točk pri vsaki znački in potrditev 

s strani enega od partnerjev projekta UPSKILLEAD. Znati morajo uporabljati platformo e-učenja 

(ustvariti tečaj, ustvariti svoj profil, vpisati učence, izdelati test/naloge itd.). Poleg tega morajo 

mentorji še prejeti obvestilo (elektronsko sporočilo) ob vsaki novi registraciji, ko udeleženec zaključi 

tečaj, morajo pa tudi znati vpisati učence v tečaj in na podlagi kriterijev podeljevati značke. 

Udeleženci JSTE so dobili mentorsko značko avtomatično zaradi aktivne udeležbe na 

usposabljanju.  
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DREVESNA STRUKTURA DIGITALNIH ZNAČK 
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DIGITALNA KOMPETENCA 1: VARNOST NA SPLETU 

 

1. Digitalna veščina 1: Okvir varnosti na spletu 
Živimo v tehnološko naprednem času, kjer se vse dogaja na spletu; računalniki in pametni telefoni so postali naše razširitve. Po drugi strani pa je splet 
prinesel tudi mnogo goljufivih dejavnosti, ki ogrožajo našo osebno varnost na spletu. Na podlagi rezultatov raziskave, izvedene med izvajanjem IO1, 
je bilo ugotovljeno, da se večina izobraževalcev odraslih zaveda potrebe po tem, da so obveščeni in izvedeni o spletni varnosti.  

V skladu z digitalno agendo, ki jo je predstavila Evropska komisija, je eden od sedmih najpomembnejših stebrov, ki jih želi razviti Evropa 2020, 
okrepitev občutek spletne varnosti s pomočjo ozaveščanja o nevarnostnih interneta. 

2. Glavni cilji  
Spletna varnost je namenjena izobraževanju izobraževalcev odraslih o osnovni internetni terminologiji, pomenu informacij in njihovega varovanja ter 
pomembnih načelih o hrambi in zasebnosti podatkov ter grožnjah osebni varnosti. 

Poleg tega je poudarek na razvijanju osnovnih veščin, kot je uporaba gesel, uporaba požarnih zidov in brezžičnih omrežij. Pomembno je, da vedo, kaj 
je zlonamerna programska oprema in kako pred njo zaščiti računalnike, omrežja in osebne podatke. Poleg tega bodo definirani nekateri drugi izrazi, 
kot so požarni zidovi, dostopne točke, pridobili pa bodo tudi določene tehnične izkušnje. 

Namen te veščine je razviti drugo spretnost; varno brskanje po internetu prek varnih brskalnikov in prepoznavanje navadnih in brezžičnih varnostnih 
tipov. Poleg tega tema zajema nekaj vprašanj v zvezi z varnostjo komunikacije pri uporabi e-pošte in družabnih omrežij. Nenazadnje pa želi ustvariti 
zavestne izobraževalce odraslih v zvezi z grožnjami brezobzirne uporabe interneta ter spletnih strani družbenih omrežij uporabnikov. 

3. Metodologija 
Oblikovanje okvira za spletno varnost temelji na metodologiji, predlagani v splošnem poročilu. V skladu s tem je digitalna veščina razdeljena na štiri 
glavne teme, ki jih je treba obravnavati. Na podlagi našega strokovnega znanja in raziskav na tem področju sledi kratek opis vseh informacij, ki jih 
pokriva vsako področje. V skladu z izhodiščem, določenim v poročilu, so vse teme razdeljene v šest manjših kategorij, imenovanih »komponente«, od 
katerih bo vsaka zagotovila različne informacije in podroben opis določene teme.  

4. Oblika značke 
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TEMA 1: Osnove interneta in terminologija internetne varnosti 
To področje zajema nekatere teoretične vidike varnosti interneta. Njen cilj je pomagati izobraževalcem odraslih razumeti, kako pomembna je varnost 
informacij/podatkov. Prepoznavanje tipičnih tehnik podatkov/zasebnosti, hrambe in nadzora. Poleg tega je cilj te teme izobraževalce naučiti, kako 
prepoznati grožnje za krajo osebne varnosti, in jim pomagati identificirati skrite nevarnosti pri uporabi storitev v oblaku. Spodbuja uporabo gesel in jih 
uči tehnik za izbiro močnih gesel. 

TEMA 2: Varnost interneta in omrežja  
Ta tema se osredotoča na ustvarjanje osnove o tem, kaj morajo izobraževalci odraslih vedeti o varnosti omrežja. Seznani jih z različnimi vrstami 
omrežij in nevarnostmi, ki obstajajo, ko povezava ni varna; ali če je omrežje nezanesljivo. Poleg tega jih uvaja v izraz požarni zid, njegovo 
uporabo in nekatere njegove omejitve. Izobraževalci bodo seznanjeni tudi z dostopnimi točkami. Poleg tega je tema namenjena najbolj 
priljubljeni temi našega časa; komunikaciji in družbenim omrežjem. Varnost omrežij je ključna tema, saj se vse informacije, transakcije in 
komunikacije izvajajo prek interneta, zato morajo izobraževalci odraslih prepoznati različne vrste razpoložljivih omrežij in nevarnosti, ki obstajajo, 
če omrežna povezava ni varna; ali če povezava ni zanesljiva. Na koncu bodo učitelji spoznali požarne zidove in njihove omejitve. Pojasnjeni 
bodo osnovni izrazi za komuniciranje in uporabo računov družbenih omrežij ter predlogi za odpravljanje neprimernega spletnega vedenja. Drugi 
vidik so aplikacije in  upravljanje dovoljenj za aplikacije. 

TEMA 3: Varno upravljanje podatkov in uporaba spletna 
Področje te veščine pokriva še eno pomembno vprašanje. Varno uporabo internetnih brskalnikov; vzpostavitev spletnega brskalnika, da bi zagotovili 
najvarnejše možno brskanje in se zavedali nevarnosti in potencialnih groženj zasebnosti pri uporabi aplikacij v oblaku pri varnostnem kopiranju 
podatkov. Poleg tega se pojavlja vprašanje varnega brisanja datotek in trajnega brisanja datotek; potrebe po varnostnem kopiranju podatkov in 
ponovnem dostopu do njih. 

TEMA 4: Digitalno državljanstvo 
Šesta in končna tema je verjetno najpomembnejše področje tega okvira. Osredotočena je na vedenje uporabnika na spletu, pa tudi na morebitne 

nevarnosti in grožnje, s katerimi se uporabnik lahko sooči. Poleg tega je poudarek na pomenu informacij, pododdelek pa je namenjen obveščanju o 

tem, katere informacije so sprejemljive za skupno uporabo na spletu ter kakšne so nevarnostni deljenja preveč informacij. Na koncu se dotakne tudi 

kibernetskega ustrahovanja in različnih vlog, ki jih ima lahko posameznik na spletu ter strategije, kako se s tem spoprijeti. 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-

okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  TEORETIČNO PRKATIČNO 
Kvizi / 

Praktične vaje 
Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Internetna varnost 
 
 
 

Osnovno znanje o tem, 
kaj je internet, nevarnosti 
za internet in kako jih 
zaščititi. 
 
Razumeti vprašanja 
varnosti komunikacij, ki 
se lahko pojavijo z 
uporabo e-pošte in 
socialnih omrežij. 

 

Razumeti 
• kaj je internet 
• kaj je WWW 
• pogoje ISP in URL 
kaj je brskalnik 

Biti zmožen: 
• prepoznati razliko med 
internetom in svetovnim 
spletom 
• nastavitev in uporaba 
različnih spletnih 
brskalnikov 
analizirati strukturo 
spletnega naslova 
 

Kviz: Kaj je internet in 
WWW (svetovni splet) 
  
Kviz: kaj je pravilna 
struktura spletnega 
naslova. 
 
Kviz: opišite, kaj so 
naslednje: Podatki in 
informacije, 
Informacijska varnost in 
kibernetski kriminal. 
 
Kviz: določite različne 
grožnje v kibernetskem 
kriminalu. 
 
Kviz: Kaj je protivirusen 
in kako lahko zaščiti vaš 
računalnik? 
 
Praktične vaje: 
Namestite ali posodobite 
protivirusne / skenirne 
diske in datoteke v 
računalniku za viruse 

Pravilno 
opravljeni testi na 
platformi 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge - 
naredite posnetek 
zaslona 
protivirusnega 
programa, ki je 
nameščen na 
vašem 
računalniku. 

Razumeti: 
• razlika med podatki in 
informacijami 
• kaj so kibernetski kriminal, 
hekanje, phishing, pharming 
značilnosti informacijske varnosti 
 
Razumeti: 
• kaj je zlonamerna programska 
oprema, njeni različni tipi in načini 
zaščite pred njim 
• o protivirusni programski opremi 
tveganj uporabe nepodprte 
programske opreme 

Biti zmožen: 
• prepoznati nevarnosti 
za podatke 
zaščitite pomembne 
informacije 
 

Razumeti: 
• razlika med podatki in 
informacijami 
• kaj so kibernetski kriminal, 
hekanje, phishing, pharming 
značilnosti informacijske varnosti 
 
 
 

Biti zmožen: 
• zaščitite pred 
zlonamerno programsko 
opremo 
• namestite in posodobite 
protivirusno programsko 
opremo 
preglejte gonilnike in 
datoteke 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-

okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Online safety 
 

Spoznati osnovne 
varnostne koncepte 
 
Razumeti potencialne 
nevarnosti osebne 
varnosti 

Razumeti: 
• metode socialnega 
inženiringa in kraje 
identitete 
• kako / zakaj izbrati močna 
gesla 
• kaj je nadzor dostopa 

Biti zmožen: 
• nastavitI gesla za datoteke in 
pomembne dokumente 
• preprečiti nepooblaščen dostop 
do podatkov 
prepoznavanje metod socialnega 
inženiringa in sumljivost pri 
izmenjavi informacij. 

 

Kviz: Kaj je socialni 
inženiring in kako deluje 
nadzor dostopa na nadzorni 
plošči? 
 
Praktična vaja: 
Nastavite močno geslo za 
osebni račun, ustvarite 
uporabniški račun. 
 
Kviz: Kakšna je razlika med 
LAN, WLAN, VPN, požarnim 
zidom. 
 
Praktična vaja: vklop / 
izklop požarnega zidu / 
omogočanje ali 
onemogočanje aplikacije za 
dostop do računalnika 
 
Kviz: kaj je Social Media 
Privacy 
 
Praktična vaja: 
Ustvarite, dodajte in 
odstranite digitalni podpis 
 
Spreminjanje nastavitev 
zasebnosti v računu za 
družabne medije (npr. 
Facebook) 

Pravilno opravljeni testi 
na platformi 
 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge 
 
 
Pravilno opravljeni testi 
na platformi 
 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge - 
naredite posnetek 
zaslona protivirusnega 
programa, ki je 
nameščen na vašem 
računalniku. 
 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge - z 
videom prikažite, kako je 
bila spremenjena 
zasebnost računa za 
družabne medije 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-

okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

 

 

Razumeti: 
• kaj je digitalni podpis 
• zakaj moram šifrirati / 
dešifrirati e-pošto 
• nevarnosti razkrivanja 
zaupnih informacij na 
družabnih medijih 
• zakaj je treba uporabiti 
nastavitve zasebnosti na 
računih družabnih medijev 
• nevarnosti uporabe računov 
socialnih medijev 
• katere osebne podatke želite 
deliti na spletnih mestih 
družabnih omrežij. 
• kako in komu prijaviti 
neprimerno vedenje 
družbenih omrežij 
kako varno uporabljati 
socialne medije (fb, YouTube, 
snapchat, twitter) 

Biti zmožen: 
• ustvariti / dodajti / odstraniti 
digitalni podpis 
• prepoznati goljufive e-poštna 
sporočila / nenaročena 
• identificirati okužene datoteke, ki 
so zaprte v e-poštnih sporočilih 
• spremeniti nastavitve zasebnosti 
na spletnih mestih družabnih 
medijev. 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Varna uporaba 
podatkov in 
spletna uporaba 

Osnovno znanje o 
uporabi ustreznih 
nastavitev brskanja po 
spletu in razumevanje, 
kako varno brskati po 
spletu. 
 
Varnostno kopiranje in 
obnavljanje podatkov na 
različne lokacije 
shranjevanja. 
 
Izbrišite in odstranite 
podatke varno. 

 

Razumeti: 
• pomembnost 
varnostnih kopij in 
različnih vrst varnostnih 
kopij ter različnih 
rezervnih lokacij 
• razlika med brisanjem 
in trajnim brisanjem 
datotek. 
v katerih primerih 
brisanje datotek / 
podatkov morda ni 
trajno 
 
Razumeti: 
• da se določene 
spletne dejavnosti 
izvajajo na varnih 
spletnih straneh 
• kako uporabljati varne 
spletne strani 
• da moram biti 
previden pri uporabi 
spletnih strani za 
spletne transakcije 
• funkcije programske 
opreme za nadzor 
vsebine 
 

Biti zmožen: 
• zaščititi računalnik 
• varnostno kopirati podatke 
• trajno izbrisati datoteko 
• nastaviti ustrezne nastavitve 
za omogočanje in 
onemogočanje 
samodokončanja 
• brisati podatke iz brskalnika 
 
 
 
 
 
 
Biti zmožen: 
• vzpostaviti spletni brskalnik 
in opravite spletne transakcije 
na varnih spletnih mestih 
nastavitev in uporaba 
nadzornih funkcij 
(programska oprema za 
filtriranje interneta in 
programska oprema za 
starševski nadzor) 

Kviz: kakšna je razlika 
med trajnim brisanjem 
in brisanjem računalnika 
ali spleta. 
 
Praktična vaja: 
Varnostno kopiranje 
podatkov na večni disk. 
Varnostno kopiranje na 
pomnilniško kartico / 
oblak (Dropbox). 
Izpraznite koš. 
 
Kviz: kako kupiti v 
trgovini na spletu. 
Kako nastaviti brskalnik. 
 
Praktična vaja: 
Omogoči / onemogoči 
samodokončanje 
Počisti zgodovino 
podatkov brskanja 
 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
 
 
 
Naloženi rezultati praktične 
naloge z javno povezavo 
računa dropboxa, ki ima v 
njem varnostno kopijo in 
posnetke nazaj na zunanji 
disk in praznjenje košare. 
 
 
Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
 
 
 
Naloženi rezultate praktične 
naloge s posnetki zaslona 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Digitalno 
državljanstvo 

 

Osnovno znanje za pomoč 
uporabnikom interneta pri 
zaščiti pred spletnimi 
posegi 

 

Razumeti: 
• kaj lahko naletim na neprimerno 
vsebino, vem, kaj je neprimerno 
za objavo na spletu 
• posledice neprimernih delovnih 
mest 
• katere osebne podatke ne bi 
smeli deliti 
• nevarnosti izmenjave osebnih 
podatkov 
Razumeti: 
• kaj je sexting 
• kaj je spxting druženje 
• kaj je navezovanje stikov 
• kaj je spletno ustrahovanje in 
njegovi igralci 
• kako razlikovati vloge 
kibernetskega ustrahovanja 
• (žrtev, kibernetski siledžija in 
navzoče osebe) 

Biti zmožen: 
• obravnavati neprimerno 
vsebino 
• preprečiti neustrezna 
delovna mesta 
• zaščititi učence od 
razkrivanja preveč 
informacij 
 
 
 
Biti zmožen: 
• uporabiti zaščito 
najstnikov pred grozovitimi 
prestopniki 
• obravnavati primere 
kibernetskega ustrahovanja 
pomaga žrtvi kibernetskega 
ustrahovanja 

Kviz: o neprimerni 
vsebini in kako se z 
njo spopasti, če pride 
do nas 
 
Kviz: katere 
informacije je „varen“ 
za skupno rabo v 
spletu 
 
Kviz: Kaj je 
kibernetsko 
ustrahovanje in kako 
se zaščititi pred njim. 
 
Praktična vaja: 
Nastavite starševski 
nadzor 

 
 
 
Pravilno opravljeni 
testi na platformi 
 
 
 
 
 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge z 
'screenshotom' 
 

Razumeti: 
• kaj lahko naletim na neprimerno 
vsebino, vem, kaj je neprimerno 
za objavo na spletu 
• posledice neprimernih delovnih 
mest 
• katere osebne podatke ne bi 
smeli deliti 
• nevarnosti izmenjave osebnih 
podatkov 
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DIGITALNA KOMPETENCA 2: UPORABA SOCIALNIH MEDIJEV PRI IZOBRAŽEVANJU 

1. Digitalna kompetenca 2: Uporaba socialnih medijev 
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. Glavni cilji  
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. 
 

3. Metodologija 
Vzpostavitev načrta temelji na metodologiji, ki jo je predlagalo Celostno poročilo na eni strani, na drugi strani pa na vzpostavljanju ravnovesja med 
didaktičnimi in konstruktivističnimi učnimi pristopi. 
V skladu s tem je ta digitalna kompetenca razdeljena na štiri glavne teme. Prva je strukturirana v skladu s tradicionalnim didaktičnim pristopom, 2., 3. 
in 4. pa se postopoma približujejo konstruktivističnim pristopom, da bi se zagotovil aktiven in kontekstualiziran proces konstruiranja znanja in s tem 
izboljšale učne izkušnje in rezultati. 
Na podlagi našega strokovnega znanja in raziskave, ki je bila opravljena na tem področju, sledi kratek opis vseh informacij, ki pokrivajo vsako področje. 
Rdeča nit v poročilu se v vseh temah razcepi na šest manjših kategorij, t.i. “komponente”, od katerih bo vsaka priskrbela jasne informacije in globinski 
opis določene teme. 
 

4. Oblika značke  
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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 
plaVorm 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 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 platform 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 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 platformi. 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 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. Ta tema bo učencem zagotovila 

osnovne kompetence, potrebne za nadaljnji razvoj in nadgradnjo gradiva za poučevanje / usposabljanje, ustvarjenega s pomočjo samega 

usposabljanja, s čimer bo postavljena podlaga za trajnostne rezultate učenja. 
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Ime OB 
(Kompone

nta 6-
okvir) 

Glavni cilji 
(Kompone

nta 1-
okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 

5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz 
in praktične 
naloge 

Osnovna 

uporaba 

socialnih 

medijev 

Osnovno 
znanje o 
tem, kaj 

so 
socialni 
mediji, 
najbolj 

priljublje
ni 

družabni 
mediji in 
osnovna 
orodja, ki 

jih 
ponujajo 

Razumeti 
osnovne 
funkcije 

Facebooka 
 

Razumeti 
osnovne 
funkcije 
Twitterja 

 
Spoznati 
osnovne 
funkcije 
storitve 

Google+ 
 

Razumeti 
osnovne 
funkcije 

Pinterest, 
Instagram, 
YouTube 

Možnost uporabe osnovnih funkcij  
Facebooka: 

• ustvarjanje profila, 
• vzpostavitev zasebnosti in varnosti 

• ustvarjanje strani, 
• Dodajanje prijateljev in pošiljanje vabil za naročnine, 

• Ustvarjanje gumbov, objav, sporočil, dogodkov 
• Skupna raba vsebine, besedila, videa, slik itd 

Možnost uporabe osnovnih funkcij  
Twitterja: profila 

• Ustvarjanje profila 
• Nastavitev 

• Tweeting različnih vrst vsebin 
• Spremljanje uporabnikov in seznamov 

• Ustvarjanje in uporaba oznak itd. 
 

Možnost uporabe osnovnih funkcij storitve Google+: 
• Ustvarjanje profila 

• Nastavitev 
• Ustvarjanje strani 

• Upravljanje krogov 
• Deljenje vsebine 

• Ustvarjanje sestanka v storitvi Google+ itd. 
Možnost uporabe osnovnih funkcij Pinterest, Instagram 

in Tumblr,  
YouTube: 

• Ustvarjanje profila 
• Nastavitev 

• Ustvarjanje in izmenjava vsebin 
• Ustvarjanje plošče 

• Ustvarjanje seznama predvajanja itd. 

Kviz / Praktične vaje 

Kviz: 

Socialni mediji, profil, skupina, stran, 

prijatelji, spremljevalci, nastavitve 

zasebnosti in varnosti, Facebook, Twitter, 

Google+, Pinterest, Instagram, YouTube 

 

Praktične vaje: 

Na platformah družabnih medijev izberite 

dva. 

Če izberete Facebook: 1. Ustvarite profil 2. 

Dodajte prijatelja. 3. Vpišite mu sporočilo. 

Če izberete Twitter: 1. Ustvarite profil 2. 

Sledite 3 osebam. 3. Napišite tweet. 

Če izberete Google+: 1. Ustvarite profil 2. 

Poiščite 3 prijatelje. 3. Dodajte jih v krog. 

Če izberete Pinterest: 1. Prijavite se za 

Pinterest 2. Shranite 3 nožice. 3. Ustvarite 

ploščo. 

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. 

Dokončajte 

naloge 

 

Naložite 

rezultate na 

platformo 

(povezave in 

posnetki 

zaslona) 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Strategija 

socialnih 

medijev za 

izobraževanje 

Ustvarjanje ustrezne 
strategije socialnih 

medijev za posamezne 
dejavnosti 

izobraževanja / 
usposabljanja 

 

Razumeti, kaj so stebri 
izobraževanja, kako so 
pomembni za učinkovito 
poučevanje / učenje in kako 
lahko ustrezna uporaba 
socialnih medijev izboljša 
rezultate učencev. 
 
 
Razumeti potencial 
družbenih medijev za 
izboljšanje kakovosti 
izobraževanja in izkušenj in 
rezultatov učencev 

 
 

Sposobnost izbire pravih socialnih 

medijev v skladu z izobraževalnimi 

cilji in cilji 

 

Sposobnost opredeliti in načrtovati 

vsebine socialnih medijev za svoje 

izobraževalne dejavnosti 

 

Možnost izbire ustreznih socialnih 

medijev v skladu z demografskimi 

podatki socialnih medijev. 

 

Sposobnost oblikovanja ustrezne 

strategije socialnih medijev z 

učinkovitim združevanjem glavnih 

dejavnikov, ki bi vplivali na 

rezultate. 

Kviz: 
Stebri učenja, socialni 

mediji za strategijo 
izobraževanja, njegove 
glavne komponente, cilji 

in cilji, demografija 
socialnih medijev, 
mešanica socialnih 

medijev, spletna 
vsebina 

 
Praktične vaje: 

- Opredelitev ciljev in 
ciljev socialnih medijev 
- Opredelitev občinstva 

za socialne medije 

Naložite rezultat 

praktične naloge: 

cilji in cilji 

socialnih medijev, 

publikacijski list 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Ustvarjanje in 

upravljanje 

vsebine 

Razvoj in upravljanje 
vsebin družabnih 

medijev: ustvarjanje 
zanimivih vsebin, 

načrtovanje vsebin 

Razumeti, kakšne vrste 
vsebine je mogoče ustvariti na 
različnih družbenih medijih 
 
Razumeti, kako uporabljati 
različne socialne medije za 
izobraževalne namene 
 
Razumeti, kako določiti 
mešanico vsebine za svoje 
izobraževalne dejavnosti 
 
Razumeti, kako organizirati in 
upravljati objave 
 
Razumevanje orodij za 
samodejno objavljanje in objav 
na več medijih. 
 

 

Sposobnost, da opredeli 

svojo lastno vsebino in 

razvije vsebine za 

posamezne dejavnosti 

usposabljanja 

 

Možnost ustvarjanja, 

organiziranja in 

načrtovanja vsebin za 

socialne medijske 

platforme, ki jih uporablja 

Možnost uporabe različnih 

vrst informativnih / 

interaktivnih vsebin 

 

Možnost uporabe orodij za 

avtomatsko knjiženje 

Kviz: 

Udejstvovanje, 

dogodek / objava, 

anketa, Google 

Učilnica, Vadnice, SM 

učne dejavnosti, 

koledar s socialnimi 

mediji, orodja za 

upravljanje socialnih 

medijev 

 

Praktična vaja: 1. Na 

Facebooku ustvarite 

skupino (zasebno). 2. 

Ustvarite anketo. 3. 

Razporedite anketo za 

objavo v prihodnosti. 

Naložite rezultate: 

posnetke skupine 

Facebook, anketo in 

razporejanje 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

 
 TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Socialni mediji 

Nadaljevanje 

Da bi lahko spremljali, 

sledili, analizirali in 

izboljšali uspešnost 

 

Razumeti, kako prepoznati 
ključne kazalnike uspešnosti in 
izmeriti rezultate izobraževalnih 
/ pedagoških dejavnosti 
socialnih medijev 
 
Spoznajte, kako sledite 
objavam 
 
Razumite, kako ravnati s 
pozitivnimi in negativnimi 
povratnimi informacijami ter 
uporabiti moderacijo 
 
Razumeti, kako zbirati in 
analizirati povratne informacije, 
da lahko uporabite spremembe 

 

Sposobnost določanja 

ključnih kazalnikov 

uspešnosti in merjenja 

rezultatov 

 

Sposobnost spremljanja 

vsebine in sledenja objav 

 

Možnost moderiranja 

vsebine 

 

Sposobnost zbiranja in 

analiziranja povratnih 

informacij za uporabo 

sprememb / izboljšav vsebine 

/ strategij 

Kviz: 

Meritve družbenih 

medijev, Vpogled v 

Facebook, Google 

Analytics, Poročilo 

Google Analytics, 

orodje za socialne 

medijske analize, 

moderiranje, vedenje 

na spletu 

 

Praktična vaja: študija 

primera 

Naložite rezultate: 

študij primera 
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DIGITALNA KOMPETENCA 3: SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z UČENJEM (MOODLE) 

1. Digitalna kompetenca 3: Sistem upravljanje 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. Glavni cilji  
 
Udeleženci bodo usposobljeni za: 

 Skrb za administracijo, posredovanje in upravljanje spletne programske opreme za poučevanje določenega predmeta in podpora za spletne 
učilnice. 

 Zagotavljanje tehnične podpore za nosilce usposabljanj in slušatelje. 

 Razvoj in implementacija s strani vlade odobrenih strategij, procesov in procedur za kategorizacijo, ohranjanje in dostop do toka podatkov. 

 Izvajanje (Moodle) sistema upravljanja z učenjem z nosilci usposabljanj in slušatelji, da bi se določile zahteve za upravljanje z znanjem. 

 Razvoj in implementacija strategij, procesov in procedur za kategorizacijo, ohranjanje in dostop do toka podatkov. 

 Integracija spletnih vsebin. 

 Ustvarjanje in upravljanje grafike in podob znamk, ki se potrebne za razvoj učnega načrta. 

 Dobavljanje nadgraditev za kompleksno tehnologijo in paketov za podporo programske opreme. 

 Ustvarjanje in upravljanje sistemskih forumov za razpravljanje. 
 

3. Methodologija 
 
Koncept kompetentnosti se osredotoča bolj na pričakovanja glede delovnega mesta kot na dejanski učni proces. Navezuje se na veščine in znanje, ki 
jih je mogoče prenesti in uporabiti v novih situacijah in okoljih. Model kompetentnosti opisuje posebno kombinacijo znanja, veščin in značilnosti, ki je 
potrebna za učinkovito izvajanje vloge v organizaciji in se uporablja kot orodje za človeške vire pri selekcioniranju, usposabljanju in razvoju, 
ovrednotenju in načrtovanju. Za naše usposabljanje za kompetence je bil izbran sistem upravljanja z učenjem Mood, ki izhaja iz plaVorme, ki 
izobraževalcem zagotavlja tehnologijo za spletno učenje v osebnih okoljih, ki spodbujajo interakcijo, raziskovanje in sodelovanje. Z Moodlovimi mesti 
lahko izobraževalci, nosilci usposabljanj in delodajalci ustvarijo in ponudijo spletne učilnice, tako da lahko njihovo občinstvo izpolni in preseže  
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svoje učne cilje. Usposabljanje za kompetence pomeni sistematični pristop, ki teži k izboljšanju procesa poučevanja in učenja. Spisek tem je bil 
ustvarjen na podlagi “Moodle for Instructors: Getting Started with Moodle by the MUSC Libraries of the Medical University of South Carolina” 
 
 

4. Oblikovanje značke  
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TEMA 1: Uvod v LMS Moodle 
Ta tema zajema nekaj teoretičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je v tri glavne komponente, kot so: uvod v Moodle, navigacija in 
delo na blokih. 
Cilji te teme so: 

 imeti osnovno znanje o LMS (Learning Management Systems) in posebej o Moodle za odrasle učitelje 

 razumeti način, na katerega je Moodle razdeljen, in prvi znotraj različnih blokov 

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

TEMA 2: Upravljanje virov z Moodle 
Ta tema zajema nekaj praktičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je na tri glavne komponente, kot so: 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 3: Upravljanje dejavnosti z Moodle 
Ta tema zajema nekaj praktičnih vidikov sistema za upravljanje učenja. Razdeljen je na tri glavne komponente, kot so: uporaba funkcij dejavnosti 
Moodle na splošno in kasneje se osredotočamo na skupne in multimedijske dejavnosti. 
Cilji te teme so: 

 imeti osnovno znanje o uporabi dejavnosti Moodle 

 imeti osnovno znanje o uporabi dejavnosti delovanja Moodle 

 imeti osnovno znanje o uporabi Moodle's Multimedia dejavnosti 
 

TOPIC 4: Sistem za upravljanje vrednotenja Moodle 
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 sledenju napredku 

 imeti osnovno znanje o značkah Moodle
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Uvod v sistem 
za upravljanje 
učenja Moodle 

(LMS) 

Osnovno znanje o LMS 
 

Razumeti način, na 
katerega je Moodle 

razdeljen, in prvi znotraj 
različnih blokov 

 
Razumeti sisteme za 
upravljanje blokov in 
omogočiti dostop do 

različnih delov platforme 
Moodle. 

Razumem: 
Kaj je LMS? 

Kaj lahko učitelj počne v 
Moodle 

Kaj lahko študent počne v 
Moodle 

 
Razumem: 

Kakšen je administrativni 
blok 

Kaj storiti z ljudmi 
Kaj je blok aktivnosti 

Kaj je blok tečaja 
 

razumem 
- Ukrepi upravljanja blokov 

- Dostop do tečaja 
- Dostop do klepeta 

Kako spremeniti omejitve 
nalaganja 

Biti zmožen: 
Iščite po internetnih dokumentih 
Moodle 
Različne različice Moodle 
 
Pojasnite razliko od Moodle za 
učence in Moodle za učitelje 
 
 
Biti zmožen: 
Delo z upravnimi bloki 
Krmarite skozi blok ljudi 
Poiščite blok tečaja 
 
 
Biti zmožen: 
• Upravljanje blokiranih dejanj 
• Udeležencem omogočite dostop 
do tečajev 
• Upravljanje dostopa do klepeta 
• - Nastavite omejitve za nalaganje 
datotek 

Kviz o osnovnih 
definicijah LMS 

 
Kviz na blokih 

Pravilno opravljeni 
testi na platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Upravljanje virov 
Moodle 

Osnovno znanje o upravljanju 

virov v Moodle platformi 

 

Osnovno znanje o upravljanju 

datotek v Moodle 

 

Seznaniti se s koncepti kvizov 

in njihovo praktično uporabo 

Razumem: 
• Osnovne vodstvene 
sposobnosti 
• Pomen dodajanja menija 
virov 
Kateri so koraki za 
sestavljanje besedilne 
spletne strani 
 
Razumem: 
• Pomen povezovanja z 
datoteko 
• Pravilno povezavo do 
spletne strani 
Vloga imenikov in oznak 
 
Razumem: 
• Vloga upravljanja kvizov v 
Moodle 
• Pomen izgradnje dobrih 
kvizov 
Različne vrste  vprašalnikov 

Biti zmožen: 

• Dodaj meni z viri 

• Sestavi besedilno stran 

• Sestavite spletno stran 

 

Biti zmožen: 

• Povezava z datoteko, ki 

prihaja iz mojega prenosnika 

• Povezava do datoteke ali 

spletne strani na internetu 

• Delo z imeniki in oznakami 

 

Biti zmožen: 

• Dodaj kviz 

• Ustvarite vprašalnike 

• Zgradite večkratno izbiro in 

naključna vprašanja 

Kviz o upravljanju 
virov 
 
Dodelitev - 
nalaganje slik 

Pravilno opravljeni 
testi na platformi 
 
Naloženi rezultati 
praktične naloge 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 

5-okvir) 

  
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz 
in praktične 
naloge 

Upravljanje 
dejavnosti 

Moodle 

Osnovno znanje o 
uporabi funkcije Moodle. 

 
 

Osnovno znanje o 
uporabi dejavnosti 

sodelovanja Moodle 
 
 

Osnovno znanje o 
uporabi Moodle's 

Multimedia dejavnosti 

Razumem: 
Kako dodati nalogo 

skupini 
Vloga revije v 

Moodle 
načinov za 

postavitev bazenov 
in glosarjev 

 
Razumem: 

Vloga orodij za 
sodelovanje pri 

upravljanju tečajev 
Kako uporabljati 
klepete in forume 

med tečaji 
Načini uporabe 

novic in socialnih 
forumov 

 
Razumem: 

Vloga 
videoposnetkov pri 

učnih gradivih 
Kako povezati 

videoposnetke na 
internetu 

Uporabite zvok v 
virtualni učilnici 

Biti zmožen: 
Ustvarite naloge 
Ustvarite dnevnik 

Delo z bazeni in glosarji v skupini 
 

Biti zmožen: 
Uporabite razprave v živo in v realnem 

času 
Ustvarite oglasne table ali table za 

razprave 
Objavite novice, ki se nanašajo na vaš 

razred 
 

Biti zmožen: 
Naložite videoposnetke v tečaj Moodle 
Povezava do videoposnetkov v spletu 

Uporabite zvok v tečajih 

Kviz o nalogah  
 

Naloga - zgradba glosarja 

Pravilno 
opravljeni 
testi na 

platformi 
 

Naloženi 
rezultati 
praktične 
naloge 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Sistem za 
upravljanje 
vrednotenja 

Moodle 

Osnovno znanje o 
sledenju napredku. 
 
Osnovno znanje o 
značkah Moodle 

 

Razumem: 
• Vloga sistemov za 
sledenje zaključku 
• Možni načini za 
sledenje zaključku 
• Pomen spremljanja 
sledenja zaključka 
 
Razumem: 
• Kakšna značka 
• Pomen meril za 
priponko 
• Obdelajte kako 
upravljati in urejati 
značko 

Biti zmožen: 
• Uporabiti sledenje 
zaključkom za vire in 
dejavnosti 
• Uporabiti sledenje 
zaključkom na nove vire 
• Uporabiti sledenje zaključku 
za nove dejavnosti 
• Spremljanje sledenja 
zaključka 
 
Biti zmožen: 
• Dodajti značko 
• Ročno dodeliti priponko 
• Upravljajti značko na tečajih 

Kviz o sledenju 
napredku 
 
Dodelitev - Ustvarite 
značko 

 

Pravilno opravljeni 
testi na platformi 

 
Naloženi rezultati 
praktične naloge 
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DIGITALNA KOMPETENCA 4: GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

1. 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. Glavni cilji  
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. 
 

3. Methodologija 
Ustvarjanje načrta za grafično oblikovanje temelji na metodologiji, ki je bila predlagana v skupnem raziskovalnem poročilu. V skladu s tem je ta indeks 
digitalnih kompetenc razdeljen na pet glavnih tem. Na podlagi naše ekspertize in raziskave sledi kratek opis vseh informacij o vsakem področju. Kot 
sledi iz smernice v poročilu, so vse teme razdeljene na šest manjših kategorij, t.i. komponente, od katerih vsaka zagotavlja jasne informacije in 
poglobljen opis določene teme. 
 

4. Oblikovanje značke 
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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 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 3: Oblikovanje vizualnega izdelka 

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. To področje pokriva tudi nekatere 
teoretične vidike in praktično znanje/veščine/naravnanosti v osnovah vizualne govorice, tehnikah umetniškega izražanja, načinih interpretiranja in 
oblikovanja grafičnega koncepta (osnutka) proizvoda, povezanega s tipom medijev in programsko opremo 
  
za grafično oblikovanje. Pri tej temi bomo poudarili razvojni smisel umetnosti, ustvarjanje novih idej in nenehno iskanje novih poti za izboljšanje dela 
na področju ustvarjalnega izražanja. 
 

TOPIC 4: Preparing the document for the print 
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. 
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Ime O 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Strojna in 
programska 
oprema za 
grafično 
oblikovanje 

Osnovno znanje o grafičnem 
oblikovanju 

 
 

Osnovno znanje o strojni in 
programski opremi za 
grafično oblikovanje 

 

Razumem, kaj je 
grafično oblikovanje. 

 
Razumem osnovno 

strojno in programsko 
opremo. 

 
Razumem osnovno 

strojno in programsko 
opremo v grafičnem 

oblikovanju. 
 

Razumem, kako 
uporabljati osnovno 

programsko opremo za 
grafično oblikovanje 

Biti sposoben razumeti, kaj je grafično 
oblikovanje. 
 
Biti sposoben razumeti proces 
vizualne komunikacije. 
 
Biti sposoben pridobiti nova znanja 
(zanimati) glede grafičnega 
oblikovanja. 
 
Spoznati osnove vizualizacije grafično 
oblikovanih idej. 
 
Spoznati, kaj je digitalna infrastruktura 
in kakšna orodja IKT poznamo. 
 
Biti sposoben poznati prednosti in 
slabosti uporabe IKT v učnih procesih. 
 
Biti sposoben prepoznati situacije, kjer 
IKT vplivajo na naše vsakdanje 
življenje. 
 
Prepoznati razliko med sodobnimi 
orodji IKT: 
- Računalniška strojna oprema 
- Računalniška programska oprema 
 
Bodite sposobni razlikovati med 
vektorsko in rastrsko grafiko. 
 
Biti sposoben poznati različne 
možnosti programske opreme za 

Kviz: Kaj je grafično 
oblikovanje 

 
Kviz: vizualna 
komunikacija 

 
Kviz: izraz IKT 

 
Kviz: Sistemska 

programska oprema in 
Aplikacijska programska 

oprema 
 

Kviz: Programska 
oprema, strojna oprema 

 
Kviz: Vektorska in 

rastrska grafika 
 

Kviz: Terminologija v 
grafičnem oblikovanju 

 
 

 
Pravilno 
opravljeni testi na 
platformi 
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Ime O 
(Komponenta 6-

okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-

okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

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. 
 
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. 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Vizualna 
identiteta in 

logotip 

Osnovno 
znanje 

vizualne 
identitete in 

logotipa 

Razumem pomen 
vizualne 
identitete. 
 
Razumem 
osnovna pravila 
za postavitev 
vizualne 
identitete in 
oblikovanja 
logotipa. 
 
Razumem 
osnovne 
elemente logotipa 
in kako ustvariti 
logotip, 
 
Razumem, kako 
oblikovati 
osnutek logotipa. 
 
Razumem, kako 
podati 
podizvajalcu za 
logotip in vizualno 
identiteto. 
 
Razumem 
uporabo vizualne 
identitete. 
 
Razumem, kako 
oblikovati 

Biti sposoben vedeti, kaj je vizualna identiteta. 
 
Biti sposoben razlikovati med dobrim in slabim 
vizualno identiteto (ve, kako izraziti vsebino s 
pomočjo vizualne identitete). 
 
Zavedajte se, zakaj je vizualna identiteta 
organizacije pomembna (njegova dodana 
vrednost, prepoznavnost, ugled, izražanje vizije, 
strategije, poslanstva itd.). 
 
Biti sposoben prepoznati primarne elemente 
vizualne identitete: 
• Logotip: posnetki, tipografija, barva, umetnostni 
red 
• Predloge rezultatov (dopisni list, letak, plakat, 
predstavitev, pismo, vabilo, vizitka, brošura itd.). 
 
Lahko oblikujejo osnutek (skico) enostavnega 
logotipa na papirju (oblika, barva, besedilo itd.). 
 
Biti sposoben podati kratek opis podizvajalcu za 
logotip in vizualno identiteto. 
 
Biti sposoben uporabljati osnovna pravila o 
implementaciji vizualne identitete znotraj drugih 
grafičnih izhodov in biti sposobni uporabljati 
priročnik za vizualno identiteto. 
 
Biti sposoben oblikovati osnovne predloge za 
dokumente (pisma, vizitke) v skladu z vizualno 
identiteto. 
 
Biti sposoben izboljšati obstoječo vizualno 

Kviz: 
Pomen vizualne 
identitete organizacije. 
 
Kviz: 
Kaj so elementi logotipa 
(posnetki, tipografija). 
 
Kviz: 
Uporaba barvnih 
modelov, vrste barv, 
sestava, priprava na 
oblikovanju logotipa, 
uporaba vektorja, 
rastrska grafika. 
 
Kviz: 
Preoblikovanje vizualne 
identitete. 
 
Praktična vaja: 
Oblikovanje osnutka 
logotipa (skica na 
papirju). 

 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
 
Naloženi rezultati praktične 
naloge - izdelani logotip 
osnutka 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

osnovne 
predloge z 
uporabo vizualne 
identitete. 
 
Razumem, kdaj 
je primerno 
preoblikovati 
vizualno 
identiteto in kako 
jo preoblikovati. 

 

identiteto in dati predloge za prenovo vizualne 
identitete za učinkovitejše promocijske načine. 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-

okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Oblikovanje 
vizualnega 

izdelka / izida 

Oblikovati 
privlačen 
vizualni 
izdelek / 
rezultat 

 
Spodbujajte 
občutek za 

grafično 
oblikovanje. 

 

Razumem, kako 
se ideja prenaša z 
ustrezno uporabo 
besed in slik. 
 
Razumem, kako 
izvajati ključno 
analizo stroškov. 
 
Razumem, katere 
vrste osnovnih 
medijev obstajajo 
(spletne 
publikacije, 
brošure, brošure, 
knjige itd.) In 
katere medije je 
treba uporabiti v 
določenem 
kontekstu. 
 
Razumem, kako 
naročim storitve 
grafičnega 
oblikovanja, ki so 
namenjene 
ustvarjanju 
vizualno 
izpopolnjenih in 
originalnih sporočil 
izdelkov / 
rezultatov. 
 
Razumem pomen 

Biti zmožen preneseti 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 osnovna pravila glede grafičnega 
oblikovanja v različnih vrstah medijev. 
 
Sposobnost prepoznavanja razlike med orodjem / 
programsko opremo, ki se uporablja za grafično 
oblikovanje pri različnih rezultatih. 
 
Biti sposoben naročiti vizualno identiteto in bodite 
pozorni na funkcionalnost in estetske vidike. 
 
Biti sposoben ustvarjati nove ideje in uporabljati 
tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti. 
 
Biti sposoben uporabljati osnovna pravila glede 
tipografije in uporabe barv. 
 
Na papirju lahko pripravite preprost grafični 
koncept (skica) izdelka. 
 
Sposobnost oblikovati preproste dokumente: 
letake, plakat, brošuro v urejevalniku besedil in 
prenos v format PDF itd. 
 
Biti sposoben oblikovati preprosto vizitko (na 
primer v založniku). 
 
Biti sposobnen oblikovati osnovne besedne 

Kviz: Od ideje do 
končnega rezultata 

 
Kviz: Ključne analize 

strank 
 

Kviz: Različne vrste 
medijev 

 
Kviz: Naročanje 

grafičnega izdelka 
 

Kviz: Faze 
ustvarjalnega 
razmišljanja 

 
Kviz: spodbujanje 

ustvarjalnosti 
 

Kviz: Osnovna pravila 
glede tipografije in 

uporabe barv. 
 

Kviz: Oblikovanje 
letakov, plakatov, 

brošur v urejevalniku 
besedil. 

Kviz: Ustvarjanje 
slikovne knjige. 

 
Kviz: Zagotavljanje 

kakovosti. 
 

Kviz: Učinkovita 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
 
Naloženi rezultati praktične 
naloge - zasnovan preprost 
grafični koncept (skica) 
(skenirani dokument), 
oblikovana vizitka, povezava 
do oblikovanega e-
vprašalnika 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-

okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

spodbujanja 
ustvarjalnosti. 
 
 
Razumem pomen 
ključnih 
kompetenc v 
grafičnem 
oblikovanju. 
 

dokumente, jih prenesti v pdf in ustvariti flipbook 
z uporabo spletne aplikacije, na primer ISSUU. 
 
Možnost spreminjanja e-vprašalnikov ali drugih 
podobnih obrazcev (z uporabo doodle, googlovih 
obrazcev itd.) - dodajanje logotipov, spreminjanje 
tem ali uporaba lastnih tem itd. 
 
Sposobni upravljati kompleksne projekte, 
povezane z grafičnim oblikovanjem, posvetiti 
pozornost vidikom kakovosti in uporabljati 
učinkovite načine komuniciranja s projektno ekipo 
in zunanjimi strokovnjaki. 

komunikacija 
 

Praktična vaja: 
Enostaven grafični 

koncept (skica) izdelka 
na papirju, oblikovanje 
vizitke, E-vprašalnik. 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Priprava 
dokumenta 
za tiskanje 

Osnovno 
znanje o 
pripravi 
dokumentov 
za tiskanje in 
vlogi 
grafičnega 
oblikovanja 
 
Posebno 
pozornost 
nameniti 
okoljski 
odgovornosti 
pri delu na 
področju 
grafičnega 
oblikovanja 

 

Razumem osnovna pravila 
pri tiskanju končnega 

rezultata. 
 

Razumem, kako narediti 
naročilo za tiskanje, tako da 

bo izdelek uporaben. 

Sposobnost prepoznavanja razlik med 
vrstami tiska 
 
Zavedajo se prednosti in slabosti 
različnih tehnik tiska. 
 
Spoznajte možne prikaze možnosti 
tiskanja materialov - izbor barv glede 
na želeni rezultat (CMYK barve 
(štiribarvno tiskanje), spot barve 
(Pantone) 
 
Spoznajte različne tiskarske 
specifikacije (dimenzije, material, teža 
v gramih, barva, končna proizvodnja). 
 
Zmožnost predvideti, kakšen bo končni 
izdelek, odvisno od danih značilnosti. 
 
Lahko izbere vrsto tiskanja glede na 
število kopij, uporabo in namen 
pričakovanih rezultatov in stroškov. 
 
Bodite sposobni za pripravo na tisk 
(izberite ustrezno vrsto datoteke glede 
na izbrani izhod (pdf, jpeg, png…), 
možnosti krvavitve, oznake 
obrezovanja, možnosti polžev itd.). 
 
Prepoznajte možne upodobitve 
možnosti tiskanja materialov - izbor 
barv glede na želeni rezultat (CMYK 
barve (štiribarvno tiskanje), spot barve 
(Pantone). 

Kviz: Tiskanje 
končnega rezultata. 

 
Kviz: Tiskarska 

proizvodnja, Tiskarski 
materiali 

 
Kviz: Osnovna pravila 

pri tiskanju 
 

Kviz: Uporaba 
tiskarskih tehnik. 

 
Kviz: Vrsta papirja v 

tiskanju. 
 

Kviz: Predpriprava 
 

Kviz: 
Okoljevarstveni 

problemi 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Spoznati osnove varovanja okolja v 
grafični industriji. 
 
Sposobnost prepoznavanja nevarnosti 
onesnaževanja okolja in ustrezno 
reševanje problema v praksi. 
 
Pri naročanju materialov lahko 
uporabljate ekološke materiale 
(reciklirani papir). 
Pri naročanju materialov lahko 
uporabite manj okolju škodljive tehnike 
tiskanja in barve. 

Razumem, kako rešiti 
osnovne okoljske probleme 
v grafičnem oblikovanju in 
sposobnost ustvarjanja 
novih idej v tem kontekstu. 
 

Sposobnost prepoznavanja razlik med 
vrstami tiska 
 
Zavedajo se prednosti in slabosti 
različnih tehnik tiska. 
 
Spoznajte možne prikaze možnosti 
tiskanja materialov - izbor barv glede 
na želeni rezultat (CMYK barve 
(štiribarvno tiskanje), spot barve 
(Pantone) 
 
Spoznajte različne tiskarske 
specifikacije (dimenzije, material, teža 
v gramih, barva, končna proizvodnja). 
 
Zmožnost predvideti, kakšen bo končni 
izdelek, odvisno od danih značilnosti. 
 
Lahko izbere vrsto tiskanja glede na 
število kopij, uporabo in namen 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

pričakovanih rezultatov in stroškov. 
 
Bodite sposobni za pripravo na tisk 
(izberite ustrezno vrsto datoteke glede 
na izbrani izhod (pdf, jpeg, png…), 
možnosti krvavitve, oznake 
obrezovanja, možnosti polžev itd.). 
 
Prepoznajte možne upodobitve 
možnosti tiskanja materialov - izbor 
barv glede na želeni rezultat (CMYK 
barve (štiribarvno tiskanje), spot barve 
(Pantone). 
Spoznati osnove varovanja okolja v 
grafični industriji. 
 
Sposobnost prepoznavanja nevarnosti 
onesnaževanja okolja in ustrezno 
reševanje problema v praksi. 
 
Pri naročanju materialov lahko 
uporabljate ekološke materiale 
(reciklirani papir). 
Pri naročanju materialov lahko 
uporabite manj okolju škodljive tehnike 
tiskanja in barve. 
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DIGITALNA KOMPETENCA 5: SPLETNO OBLIKOVANJE 

 

1. Digitalna Kompetenca 5: 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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Spletni oblikovalec načrtuje, ustvarja in kodira internetna spletna mesta in strani, od katerih so številne sestavljene s tekstom, zvokom, slikami 
grafikami in video izseki. 
  
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. 
 
Med njegovimi odgovornostmi so: 
- oblikovanje spletnih mest 
- proizvajanje vzorčnih strani 
- srečevanje in diskutiranje s strankami o zahtevah in/ali napredovanju projekta 
- demonstriranje in prejemanje odzivov na osnutke strani 
- sledenje najnovejšemu tehnološkemu napredku in razvoju programske opreme 
- razvoj veščin in ekspertiza v ustreznih programskih jezikih, kot sta HTML in JavaScript 
- ustvarjanje do uporabnika prijaznih proizvodov, ki bodo učinkoviti in privlačni 
- digitalno retuširanje in slikovno urejanje 
- sodelovanje v multidisciplinarni skupini 
 

2. Glavni cilj 
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. 
 

3. Methodologija 
Načrt digitalnih kompetenc je razdeljen na širše sekcije, t. i. “teme”. Vsaka tema pokriva specifičen niz znanj/veščin/kompetenc/naravnanj, ki jih bo 

treba osvojiti. Pri snovanju načrta smo se odločili za naslednjo metodologijo za vsako posamezno digitalno kompetenco ter tudi spremljajoči silabus. 

Vse "Teme" se nato analizirajo v šestih manjših kategorijah, imenovane "Komponente", od katerih bo vsaka zagotovila podrobne informacije in 

poglobljen opis specifične teme, ki jo je treba poučevati. 



 

 

 

4
5
 

Upskillead | Intelektualni rezultat 4 

 

 

 

 

4. Oblikovanje značke 
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TEMA 1: Uporaba začetnik 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 2: Oblikovanje in učinkovita spletna stran - SPLETNO OBLIKOVANJE (digitalna kompetenca) 
To področje se osredotoča na oblikovanje izhodišča o tem, kaj bi morali izobraževalci odraslih vedeti o oblikovanju in učinkoviti spletni strani. Uvaja 
jih na različne vrste oblikovalskih elementov (barva, pisava) in načela spletnega oblikovanja. Na podlagi teh elementov in načel bodo lahko ocenili 
spletne strani. Seznanilo jih bo o namenu spletne strani in kako vpeti organizacijo v oblikovanje. Ugotovili bodo ciljno občinstvo in kako komunicirati 
s ciljno skupino glede na njihove značilnosti. Vsebina je močno povezana z namenom spletne strani. Znali bodo predstaviti vsebino z ustreznimi 
oblikovalskimi elementi glede specifične ciljne skupine. Vedeli bodo, kako narediti postavitev spletne strani in izbrati ustrezno navigacijsko strukturo. 
Poleg tega bodo uporabljali tehnike lektoriranja in urejanja. Danes je dostopnost do spletnih strani zelo pomembna, zato je treba AdEd predstaviti 
orodjem za dostopnost in kako izboljšati dostopnost do svoje spletne strani. 
 

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 4: Učinkovita uporaba tehnik upravljanja spletnih strani - SPLETNO 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 portfelj. Organizirali bodo vsebino v mapo in izvajali tehnike upravljanja s časom. Ustvarili bodo meta-

zadetke , ki jih bodo zaznali različni iskalniki.  



 

 

 

4
7
 

Upskillead | Intelektualni rezultat 4 

 

Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Oblikovanje 
učinkovite 
spletnega 

mesta 

Osnovno 
znanje o 
izdelavi 
spletnih 
strani 

Razumem, kaj so načela in 
elementi oblikovanja 
spletne strani. 
 
Razumem elemente 
oblikovanja in načela, na 
katerih temeljijo spletna 
mesta. 
  
Razumem namen spletne 
strani. 
 
Razumem, kaj pomeni 
identifikacija ciljnega 
občinstva. 
 
Razumem, kaj je vsebina za 
spletno mesto Izberite in 
razvite. 
 
Razumem, kaj je 
organizirana postavitev. 
 
Razumem, kaj je ustrezna 
navigacijska struktura. 
 
Razumem, kaj so spletne 
barve in pisave. 
 
Razumem, kaj so lektorske 
in urejevalne tehnike. 
 
Razumem, kaj so standardi 
spletne dostopnosti. 

Razlikujem med različnimi elementi 
oblikovanja spletne strani. 
 
Sposoben sem, da uporabim 
poravnavo, izberem barvo, 
  
Lahko uporabljam navigacijo in kako 
dobim povratne informacije 
uporabnika. 
 
Sposoben sem prepoznati namen 
spletne strani. 
 
Sposoben sem upoštevati ciljno 
publiko spletne strani. 
 
Lahko uporabljam raziskovalne 
tehnike. 
 
Sem sposoben narediti postavitev za 
spletno stran. 
 
Lahko uporabljam ustrezno 
navigacijsko strukturo za stran. 
 
Lahko uporabljam spletne barve in 
pisave. 
 
Lahko uporabljam lektoriranje in 
urejanje. 
 
Lahko uporabljam standarde spletne 
dostopnosti. 

Test / kviz: 
Kako dosežemo 

vizualno hierarhijo na 
spletni strani? 

 
Hickovega zakona? 

 
Namen informativne 

spletne strani je? 
 

Katere so ključne 
značilnosti ciljnega 

občinstva? 
 

Vsebina spletne strani 
je? 

 
  Katere so značilnosti 

postavitve fiksnega 
mesta? 

 
Kaj je relativna 

postavitev spletne 
strani? 

 
Kaj je navigacija na 

spletni strani? 
 

Kaj je lokalna 
navigacija? 

 
Kaj so barve spletnih 

strani? 
 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Kaj so spletne varnostne 
pisave? 

  
Kaj je lektoriranje? 

 
Kaj je urejanje? 

 
Na spletno dostopnost 

se nanaša? 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Ustvarjanje / 
manipulacija 

slik in 
spretnosti 
ustvarjanja 

strani  

Osnovno 
znanje o 
izdelavi 
spleta 

 
 
Razumem, kaj so različne 
vrste slik in njihove 
razširitve. 
  
Razumem, kako uporabiti 
slike iz različnih virov. 
  
Razumem, kaj je program za 
urejanje slik in izvirne 
rastrske slike. 
  
Razumem, kaj so orodja v 
programu za urejanje slik. 
  
Razumem tehnike slojevanja 
v programu za urejanje slik 
za boljše upravljanje slik. 
  
Razumem, kako prilagoditi in 
preoblikovati slike s 
programom za urejanje slik. 
   
Razumem, kaj je 
optimizacija slike in kako 
izboljšati čas nalaganja. 
 
Razumem, kako sliko 
razrežemo na ločene dele. 
 
Razumem, kaj je 
programska oprema 
WordPress in predloga v 

Sem sposoben uporabljati različne 
vrste slik, kot so gif, jpg, png. 
 
Snemam slike iz interneta, CD-ja, 
optičnega bralnika, digitalnega 
fotoaparata. 
 
Urejam podobe, izdelam kolaže, 
transparente, gumbe. 
 
Lahko posnamem fotografijo z laso, 
čarobno palico. 
 
S programom za urejanje lahko 
naredim sloje. 
 
Sposoben sem obrezati, zavrteti, 
nagniti, spremeniti barvo, spremeniti 
velikost slike. 
 
Lahko izboljšam čas nalaganja. 
  
Sliko lahko razrežem. 
 
Lahko uporabljam programsko opremo 
WordPress za izdelavo spletne strani. 
 
V WordPressu lahko prilagodim 
predlogo. 
 
Sposoben sem uporabljati rollover, 
slideshow, swap image. 
 
Lahko uporabljam plug ins. 

Test: 
Kaj je GIF? 
 
Kaj je JPG? 
 
Kaj pomeni izraz 
Creative Commons 
Zero (CCO)? 
 
Kaj je GIMP? 
 
Katera so orodja za 
izbor Photoshop? 
 
Kaj je manipulacija 
digitalne slike? 
 
Kaj je želena ločljivost 
slike za namene 
zaslona? 
 
Kaj je WordPress? 
 
Praktični del: 
naredite preprosto 
spletno stran: 
Prilagodite predlogo v 
WordPressu, 
 
Pridobite 5 slik iz 
interneta, 
 
Naredite banner z 
gumbom, 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 
 
Naloženi rezultati praktične 
naloge -? 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

WordPressu in kako ustvariti 
spletne strani. 
 
Razumem, kaj so interaktivni 
elementi oblikovanja. 
 
Razumem, kaj so vtičniki 
brskalnika. 
 
Razumem, kaj je HTML. 
 
Razumem, kaj so oznake 
HTML in atributi za osnovno 
oblikovanje spletne strani 
(npr. Naslov, metapodatki, 
tabela, povezave). 
 
Razumem animacijska 
orodja in tehnike. 
 
 

 
Lahko uporabljam animacijska orodja 
in tehnike. 
            
Sposoben sem uporabljati osnovne 
HTML in HTML oznake. 
 
Lahko vidim izvorno kodo spletnega 
mesta. 
 
Sposoben sem ustvariti postavitev 
spletne strani. 

 
Obrežite fotografijo z 
lasom, čarobno palčko, 
 
Naredite 2 plasti (druga 
slika je plast besedila), 
 
Uredite sliko z 
obrezovanjem, 
obračanjem, 
nagibanjem, 
spreminjanjem barve in 
velikosti slike, 
 
Optimizirajte sliko, 
narežite sliko, 
 
Naredite diaprojekcijo, 
uporabite različne 
vtičnike 
 
Implementirajte 
animacijo v spletno 
stran, 
 
Naredite oznako HTML 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

Uporabi 
učinkovite 
tehnike 
upravljanja 
spletnih 
strani 

 

Osnovno 
znanje o 
izdelavi 
spleta 

Razumem različne tehnike 
spletnega objavljanja. 
 
Razumem, kaj so možnosti 
spletnega gostovanja. 
 
Razumem postopek pridobitve 
imena domene. 
 
Razumem, kaj je elektronski 
portfelj. 
 
Razumem, kako vse datoteke 
z vsebinami organizirati v 
upravljanje map. 
 
Razumem, kaj so tehnike 
upravljanja časa. 
 
Razumem, kaj so meta-
oznake. 
  
Razumem testiranje 
uporabnosti. 

 Test: 
Katere korake morate 
storiti, če želite spletno 
objavljati vsebino? 
 
Ali je ime domene in 
spletno gostovanje ista 
stvar? 
 
Kaj je on-line portfelj? 
 
Kateri so 
najpomembnejši 
elementi vašega 
spletnega portfelja? 
 
Ali je koristno, da 
povezave iz spletnega 
portfelja v blog in druge 
socialne medije, kot so 
Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Pinterest itd.? 
 
Kaj je upravljanje map? 
 
Kaj je upravljanje časa 
za spletne oblikovalce? 
 
Ali lahko v upravljanju 
časa v spletnem 
oblikovanju uporabimo 
le nasvete in priporočila 

Pravilno opravljeni testi na 
platformi 

Sposoben sem uporabljati različne 
tehnike spletnega objavljanja. 
 
Lahko dobim domensko ime. 
  
Jaz sem sposoben primerjati in 
kontrast Web hosting račun 
možnosti. 
 
Lahko ustvarim spletni portfelj. 
 
Lahko organiziram datoteke. 
 
Sposoben sem uporabiti tehnike 
upravljanja časa. 
 
Jaz sem sposoben narediti meta-
oznake, ki jih uporabljajo različni 
iskalniki. 
 
Sposoben sem testirati uporabnost. 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 

1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za ocenjevanje 
(Komponenta 4-okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

  TEORETIČNO PRAKTIČNO 
Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in praktične 
naloge 

ali obstoječo 
programsko podporo 
za upravljanje časa? 
 
Ali je uporabnost 
spletne strani 
potrebna? 
 
Ko testiramo 
uporabnost spletne 
strani? 
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DIGITALNA KOMPETENCE 6: UPORABA INTERAKTIVNE BELE TABLE 

 

1. Digitalna kompetenca 6: Uporaba interaktivne bele table (Interactive White Board - IWB)  
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. 
 

2. Glavni cilj  
Digitalne 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. 
 
 

3. Methodology  
Izdelava načrta IWB temelji na metodologiji, predlagani v splošnem poročilu. Glede na to, je digitalna kompetenca razdeljena na štiri glavne teme, ki 
jih je treba zajeti na podlagi strokovnega znanja in raziskav, ki se izvajajo na terenu, sledi kratek opis vseh informacij, ki se nanašajo na vsako 
področje. Po osnovni definiciji, ki je določena v poročilu, so vse Teme razdeljene v šest manjših kategorij, imenovane »Komponente«, od katerih bo 
vsaka poskrbela za razločne informacije in natančno opisovanje specifične teme. 
 

4. Oblikovanje značke 
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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 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 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 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. 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

 Komponenta 1-okvir 
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Razstava 
Osnovno znanje o tem, 

kaj je IWB in njene 
osnovne značilnosti 

Razumem: 
• Glavno funkcijo IWB 
• Modele IWB 
• Kako narediti 
predstavitev 

 Možnost nastavitve IWB 
 
• Biti sposoben analizirati 
pripovedno besedilo 
 
• Biti sposoben ročno pisati 
in izdelovati diagrame 
 
• Bodite sposobni pokazati, 
kaj govorim 
 
• biti sposoben učencem 
povedati kritične informacije 

 

Test / Kviz o 
osnovnih funkcijah 

IWB 
 

Test / Kviz o 
osnovni 

organizaciji lekcije 
z IWB 

Pravilno opravljeni testi 
/ kvizi na platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

 Komponenta 1-okvir 
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Izboljšanje 
razstavljanja 

Predstaviti in razložiti 
vsebino lekcije z 

multimedijskimi viri, ki 
pritegnejo pozornost 

študentov 

Razumem: 
 

• multimedijski materiali na 
digitalno ploščo 

 
• kaj so slike in video 

orodje za urejanje 
 

• kako projektirati spletne 
strani, 

zvočni posnetki, video, 
simulacij 

 Ustvarite 
večpredstavnostno 

predstavitev 
 

• Z uporabo digitalnega 
peresa IWB lahko narišete 

 
• Uporabite lahko fragmente 

videa ali animacije 
 

• Biti sposoben podpreti 
razumevanje konceptov, 

namesto preprostega 
diagrama 

 
• Možnost povečave slik z 

visoko ločljivostjo za 
analizo določenih 

podrobnosti 
 

• biti sposoben uporabljati 
osnovna orodja: 
. Orodje za pero 

For Polje za vnos besedila 
za tipkanje 

& Kopiraj in prilepi 
Ighter Označevalnik 

Test / kviz o 
multimedijskih 

orodjih 
 

Ocenjena 
delavnica o 
vzpostavitvi 

multimedijske pol 
interaktivne lekcije 

Pravilno opravljeni testi 
/ kvizi na platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

 Komponenta 1-okvir 
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Interakcija 

Namen IWB je doseči 
bolj zrel pristop k 

tehnologiji, ki razvija 
interaktivne lekcije. 

Razumem: 
 

• kako sprejeti drugačno 
metode poučevanja 

 
• kako zagotoviti informacije, 

slike, materiali za 
neposredno testiranje. \ t 

Internet 
 

• kako bolje izpolniti 
potreb študentov 

različnih stilov učenja 

• Vključiti študente v raziskovanje 
virtualnih okolij 
 
• Zmožnost uporabe digitalne plošče 
za revizijske dejavnosti in vprašanja 
 
• Zmožnost projektiranja 
interaktivnih kvizov ali slik in filmov, 
ki jih učenci lahko komentirajo 
 
• biti sposoben predlagati dejavnosti, 
ki učencem omogočajo manipulacijo 
konceptov, ki jih predstavlja učitelj 

 

Test / kviz na 
orodjih IWB 
 
Test / kviz na 
dodatnih 
opredelitve 
 
Ocenjena 
delavnica: 
uporaba virov in 
materialov, ki so 
na voljo na spletu. 

 

Pravilno opravljeni testi 
/ kvizi na platformi 
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Ime OB 
(Komponenta 

6-okvir) 

Glavni cilji 
(Komponenta 1-okvir) 

Učni izidi 
(Komponenti 2 & 3 - okvir) 

Merila za 
ocenjevanje 

(Komponenta 4-
okvir) 

Dokaz 
(Komponenta 5-okvir) 

 Komponenta 1-okvir 
TEORETIČNO PRAKTIČNO 

Kvizi / 
Praktične vaje 

Opravljen kviz in 
praktične naloge 

Izboljšanje 
interakcije 

 
Uporabiti IWB ne samo za 
prikazovanje ali 
manipuliranje, temveč 
tudi za komunikacijo. 
Vsebina daje spodbude 
za razpravo, besedilo 
hipotez in reševanje 
problemov 

 

Razumem: 
 

• kako izvajati dejavnosti 
olajšati sodelovanje 

 
• kako stimulirati 

med študenti 
 

• kako povečati kritičnost 
sposobnost razmišljanja 

pri študentih 

• biti sposoben obravnavati 
dejavnosti majhnih skupin 

 
• Usposobiti študente za 
predstavitev dela na IWB 

 
• Možnost izvažanja datoteke iz 

predstavitve študenta v 
formatu, ki je združljiv s spletom 

 
• Možnost nalaganja datoteke 

na spletno stran 
 

• Možnost brskanja po spletu 
neposredno iz IWB, ki vključuje 

celoten razred 
 

Test / kviz na 
spletu 
 
Ocenjena 
delavnica: zbiranje 
in predstavitev 
rezultatov, 
ugotovljenih v 
dejavnostih 
skupine 
 
Ocenjena 
delavnica o 
igralcih 
kibernetskega 
ustrahovanja 

 

Pravilno opravljeni testi 
/ kvizi na ploščadi 
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PRILOGA 

Merila ocenjevanja za praktične naloge 

Opis meril Dodeljene 
točke 

Komentarji ocenjevalca 

Rezultat je zelo pomanjkljiv. Kandidat je 
sledil navodilom zelo neustrezno. 
Prikazuje nekaj znanja o uporabi 
elementov (npr. Oblika, ustvarjalnost 
itd.). Vendar se ne uporabljajo pravilno. 

0 - 30% Posebne pripombe ocenjevalca / 
mentorja: pojasnilo, zakaj je bila ta 
ocena dodeljena. Komentar je 
napisan neposredno v Moodle 
skupaj z oceno za vsako 
konkretno praktično nalogo. 

Rezultat je pomanjkljiv. Kandidat je sledil 
nekaterim delom navodil. Vsebuje le 
nekaj glavnih elementov. 

30% - 50%  
 

Rezultat delno ustreza nalogi. Kandidat 
je sledil nekaterim glavnim delom 
navodil. Vsebuje nekatere glavne 
elemente in nekatere druge elemente. 
Kakovost je še vedno zadovoljiva. 

50% - 60%  
 

Rezultat je primeren, ne vsebuje vseh 
elementov, vendar vsebuje vse glavne 
elemente (npr. obliko, ustvarjalnost itd.) 
naloge.Izdelek je načeloma visoke 
kakovosti. Kandidat je sledil navodilom, 
vendar ne popolnoma. 

70% - 80%  
 

Rezultat je večinoma skladen z nalogo. 
Izdelek vsebuje vse glavne elemente in 
skoraj vse druge elemente (npr. obliko, 
kreativnost itd.) naloge. Izdelak je visoke 
kakovosti. Kandidat je večinoma sledil 
navodilom. 

80% - 90%  
 

Rezultat je popolnoma v skladu z nalogo. 
Vsebuje vse elemente (npr. obliko, 
ustvarjalnost itd.) naloge. Izdelek je zelo 
kakovosten. Kandidat je popolnoma 
sledil navodilom. 

90% - 
100% 
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