
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Delo na daljavo v spletnih učilnicah SETŠ 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Šolski center Nova Gorica, Srdnja ekonomska in trgovska 

šola 

Denise Beltram 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

V sodobnem času je vse večja potreba po izobraževanju na 

daljavo. V tem programu se bodo učitelji usposobili za 

izdelavo e - gradiv z različnimi računalniškimi orodji, njihovo 

objavo v spletni učilnici in vodenjem poučevanja na daljavo. V 

prvem delu bodo najprej poglobili znanje obvladovajna orodij 

za urejanje dokumentov, preglednic, predstavitev, 

videoposnetkov. S pomočjo mentorskega dela bodo izdelali 

svoje lastno gradivo za spletno učilnico. V drugem delu pa 

njihovo uporabo v spletni učilnici. Pridobili bodo spretnosti za 

organiziranje in vodenje poučevanja na daljavo. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V današnjem času je vse več dijakov dalj časa odsotnih od 
pouka in bi jim to omogočilo lažjo premostitev manjkajočega 
znanja. Dolgoročni cilj bi tudi bil organizacija poučevanja na 
daljavo v celoti v okviru samoizobraževanja oziroma 
nezmožnosti obiskovanja pouka. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Učitelji SETŠ 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Osnovno obvladovanje IKT 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
 Pridobivanje kompetenc za izdelavo elektronskih učnih gradiv 

 Izdelava učnih vsebin za samostojno učenje 

 Pridobivanje kompetenc za delo na daljavo  

 Usposabljanje za delo v spletni učilnici na osnovi Moodla 
Izdelava spletne učilnice za samostojno izobraževanje na daljavo ali 

kot podpora učnemu procesu za odsotne dijake. 

Obseg programa (skupno št. ur) Okvirno 84 ur v dveh letih 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur)     

Praktični del (št. ur) 56 28 1 izdelano 

gradivo 

Slika spletne 

učilnice 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   



 
 
 
 

Pogoji za končanje 

programa 

Izdelano gradivo naloženo v spletni učilnici 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa DELAVNICE: 

• Zahtevno urejanje besedil 
• Izdelava preglednic 
• Zahtevnejše funkcije v preglednicah 
• Priprava elektronske predstavitve 
• Obdelava videa 
• Orodja za izdelavo interaktivnih e-gradiv 
• Fliped learning 
• Upravljanje spletnih učilnic 
• Dodajanje gradiv 
• Priprava spletne učilnice za učenje na daljavo 

 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Izdelava interaktivnega e-gradiva  

Izvajanje učenja na daljavo 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Obvladovanje različnih IKT orodij za izdelavo e-gradiv: 

• Word 
• Excel 
• Powerpoint 
• Pinnacle 
• drugo 

 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Razvijanje IKT kompetenc, komunikativnosti, timskega dela 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

LETO 2018 

Delavnice bodo potekale v računalniških učilnicah. V vsaki skupini je 

lahko največ 16 učiteljev. 

1. Urejanje dokumentov: Delavnica je namenjena spretnostim 
za izdelavo Seminarske naloge oziroma zaključnega dela 
(Zgradba naloge, Glava in noga, številčenje odsekov, Kazala, 
Napisi, citiranje, Navajanje virov, obdelava slik) v obsegu 8 
ur. 

2. Urejanje preglednic I: Delavnica je namenjena spretnostim 
za izdelavo preglednice (vstavljanje podatkov, oblikovanje 
števil, povezovanje podatkov z formulami. Povezovanje 
listov, Uporaba osnovnih funkcij, Grafikoni, uvoz in izvoz 
podatkov) v obsegu 12 ur.  

3. Urejanje preglednic II: Delavnica je namenjena napredni 
uporabi preglednic (Excelove tabele, vrtilna tabela, grafikoni 
vrtilne tabele, napredne funkcije) v obsegu 12 ur. 

4. Izdelava predstavitve: Delavnica je namenjena spretnostim 
za izdelavo elektronske predstavitve in njeno 



 
 
 
 

vodenje.(Izdelava predstavitve, Načrt predstavitve, 
Animacije v predstavitvi, Vodenje predstavitve) v obsegu 8 
ur. 

5. Izdelava filma: Delavnica je namenjena spretnostim za 
izdelavo filma (Priprava gradiva, Uvažanje slik in video 
posnetkov, urejanje video posnetkov, Dodajanje prehodov 
in učinkov, Dodajanje napisov, Dodajanje glasbe) v obsegu 8 
ur. 

6. Spletna učilnica I: Delavnica je namenjena za aktivno delo s 
spletno učilnico: ( Vlaga dijaka, vloga učitelja, upravljanje z 
udeleženci, (skupine in dodeljevanje vlog), 5 ure 

7. Spletna učilnica II:  Dodajanje aktivnosti (naloga Možnosti, 
Forum) 4 ure 

LETO 2019 

8. Fliped learning: Priprava delavnice za izdelavo gradiv za 
učenje po metodi Fliped learning  v obsegu 10 ur 

9. Spletna učilnica III:  Dodajanje aktivnosti (Interaktivna 
vsebina) v obsegu 3 ur 

10. Izdelava spletne učilnice za izobraževanje na daljavo pri 
posameznem predmetu. Delavnice bodo  potekale v obliki 
mentorskega dela. Namenjena je pripravi spletne učilnice za 
delo na daljavo x krat 6 ure. 

11. Spletna učilnica IV: Dodajanje aktivnosti Kviz v obsegu 8 ur. 
 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Diplomiran organizator dela, informatik, uni. Program 7. 

stopnja izobrazbe 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  21.9.2018 da  

Svet zavoda potrdil 27.9.2018 da  

 


