
ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
 

             
 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 

posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 

10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. 

 

 

Projekt: Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih 
 

Program: Izvajanje izobraževanja na daljavo 
Trajanje programa: 30 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina:  
Ciljna skupina so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v 
neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi 
razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter 
razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.  
 
Cilji programa: 
Cilj programa izpopolnjevanja za udeležence je spoznati orodja in uporabne aplikacije za poučevanje 
na daljavo, ki bodo olajšale delo izobraževalcev odraslih. Cilj je dvig kompetenc izobraževalcev odraslih 
na področju načrtovanja, priprave in izvajanja izobraževanja na daljavo ter izboljšanje kompetenc pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja pri izobraževanju na daljavo.  
Udeleženci izpopolnjevanja bodo okrepili poznavanje spletnih orodij za izvajanje izobraževanja in 
ocenjevanja na daljavo ter tako lažje izvajali izobraževanje na daljavo v neformalnem izobraževanju 
odraslih. Udeleženci izpopolnjevanja bodo pridobili tudi znanja o varnosti na spletu in varnem delu z 
dokumenti. Po usposabljanju bodo znali uporabljati sodobno opremo in spletna orodja za kakovostno 
izvedbo izobraževanja in ocenjevanja na daljavo. 
 
 
Vsebina: 
 

1.  MODUL: ORODJA ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA IN PREVERJANJA ZNANJA NA DALJAVO – 8 
pedagoških ur 
 

- Komunikacija z MS Teams: Delo z MS Teams, namestitev, klepet z udeleženci, izmenjava gradiv, 
delo z ekipami, dodajanje in odstranjevanje uporabnikov, varnostne zaščite, objavljanje 
gradiva, ustvarjanje videokonference in delo z njo, snemanja, nastavljanje pravic uporabnikov, 
seznam prisotnih, interakcija z udeleženci). 

- OneNote, Forms in Naloge v MS Teams: Ustvarjanje zvezka za predavanje in deljenje vaj, nalog, 
snovi..., spremljanje oddajanje nalog, priprava vprašalnikov in povratne informacije 
udeležencev. 

- Delo s spletno učilnico Moodle: Dodajanje predmeta, delo z viri (datoteke...) in dejavnostmi 
(naloge...). Nastavitve predmeta za vpisovanje udeležencev v predmet. Delo s skupinami in 
omejitve nad skupinami. Oblikovanje predmeta (skrij, preimenuj…). 

 

2. MODUL: ORODJA ZA IZVEDBO VREDNOTENJE ZNANJA NA DALJAVO – 8 pedagoških ur 
- Vrednotenje znanja v spletni učilnici Moodle: Priprava kategorij vprašanj. Izvoz in uvoz 

vprašanj. Priprava kviza za vrednotenje znanja in nastavitve za preprečitev prepisovanja. 
- Spletne aplikacije za vrednotenje (Forms, Exam.net, GoFormative, Bookings govorilne ure ...) 
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3. MODUL: IKT SPRETNOSTI PRI POUČEVANJU NA DALJAVO – 10 pedagoških ur  
- Office365, OneDrive in ostala orodja: Shranjevanje podatkov v oblaku, deljenje datotek, 

varnostne kopije, sodelovalno urejanje dokumentov, urejanje koledarja, predstavitve kot 
spletne strani  

- Varnost pri delu na daljavo: Varno brskanje, shranjevanje gesel, 2-stopenjska zaščita računa, 
preverjanje e-poštnih naslovov, datoteke v e-pošti, varnost pri uporabi oblaka ... 

- IKT spretnosti pri poučevanju na daljavo: Snemanje zaslona, postavitev spletne kamere, 
nastavitve zvoka, predvajanje predavanja na Youtube, spletne aplikacije za vrednotenje 
znanja, mobilne aplikacije za interaktivnost...  

 

4. MODUL: KOLEGIALNO UČENJE – DOBRE PRAKSE PRI POUČEVANJU NA DALJAVO – 2 
pedagoški uri  

- Predstavitev primerov učnih okolij za delo na daljavo za področje družboslovja in tehnike v 
neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. 
 

5. MODUL: EVALVACIJA – 2 pedagoški uri 
- Forms: samoevalvacija udeležencev programa izpopolnjevanja 
- Evalvacija izvedbe programa izpopolnjevanja s strani udeležencev  

 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
Udeleženci izobraževanja bodo: 

- znali ustvariti svojo ekipo, več različnih vrst ekip in znali bodo klepetati s člani ekipe, 
- znali ustvariti videokonferenco in delati v interakciji s člani ekipe (naslavljanje pravic 

uporabnikov, deljenje namizja, izmenjava datotek), 
- znali ustvariti zvezek za predavanje, zvezek za deljenje snovi in nalog,  
- znali sestaviti spletno anketo/kviz/test znanja ter nastaviti terminsko omejitev glasovanja 

(odgovarjanja) ter samodejno preverjanje rešitev nalog,  
- znali ustvariti spletno učilnico v Moodlu, dodati predmete z udeleženci in izvajati teste znanja, 
- spoznali varno brskanje po spletu in uporabo dvostopenjske zaščite gesla. 

 

Organizacija izobraževanja: 

Program izpopolnjevanja bo izveden bodisi v celoti na daljavo ali na kombiniran način: vsaj 30% 
programa bo izvedenega na daljavo, preostali del pa na klasičen način v učilnici. 
 

Število udeležencev v skupini: 14–15. 
 
Listina:  
udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o usposabljanju in 
prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
 


