
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa PRIPRAVA IN UPORABA UČNIH VSEBIN ZA UČENJE NA 

PROSTEM S POMOČJO MOBILNIH TEHNOLOGIJ 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Gimnazija Celje – Center  

Zoran Petrov 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci se bodo spoznali z orodji in pristopi za učenje 

na prostem s pomočjo sodobnih mobilnih tehnologij. 

Vsebine se bodo naučili ustvarjati in uporabljati na terenu 

s pomočjo mobilne aplikacije CŠOD Misija. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Uporaba IKT tehnologije postaja stalnica tako v OŠ kot v SŠ. 
Koliko bo ta uporaba uspešna je v veliki meri odvisno od 
učitelja, njegovega znanja, lastnega prepričanja in pristopa k 
poučevanju. S programom želimo seznaniti zaposlene o 
možnosti uporabe aplikacije, s katero lahko namreč 
povečamo motiviranost in pozornost učencev/dijakov. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki se pri svojem delu ukvarjajo z 
vzgojo in izobraževanjem in svoje delo želijo nadgraditi s 
pametno uporabo tehnologije in novimi pristopi za učenje na 
prostem, torej učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v 
vzgoji in izobraževanju, pa tudi drugi zaposleni, ki se 
ukvarjajo s podajanjem znanja v različnih okoliščinah izven 
učilnice (vodniki, vodiči, mentorji ipd.). 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 
 
Lastna mobilna naprava (telefon ali tablica), lasten računalnik. 
 
Pripravljenost, da bodo pripravljene vsebine javno dostopne 
in vsaj v večjem delu namenjene vzgoji in izobraževanju. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju vzgoje in izobraževanja za: 

- zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in 

pričakovanji udeležencev različnih izobraževalnih 

programov; 

- izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela s 

pomočjo uporabe sodobnih tehnologij in novih 

pristopov. 

Obseg programa (skupno št. ur) 60 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 8    

Praktični del (št. ur) 8  40 4 



 
 
 
 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Objava 

izdelka v 

mobilni 

aplikaciji 

CŠOD Misija 

Samostojni 

preizkus 

izdelka z 

uporabniki 

Pogoji za končanje 

programa 

Udeležba na vsaj enem od dveh 8-urnih kontaknih srečanj, 

oddaja končnega izdelka po navodilih izvajalca (kar skupaj 

predstavlja 80% prisotnost v programu) 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - Uporaba mobilnih tehnologij za učenje na prostem, 

- igrifikacija v izobraževanju, 

- uporaba mobilne aplikacije CŠOD Misija, 

- izdelava učnih vsebin v aplikaciji CŠOD Misija. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 obvladuje mobilno aplikacijo CŠOD Misija, 

 pripravi in uporablja pripomočke za aplikacijo, 

 pozna načine raziskovanja spletnih virov, 

 kreativno, v skupini, samostojno ali v paru išče rešitve 

za dane probleme, 

 izdela projekt. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom. 

Udeleženci bodo pridobili spretnosti: 

- iskanja in raziskovanja aplikacije CŠOD Misija,   

- izdelali lastno Misijo, ki jo bodo lahko preverili in 

uporabili v praksi, 

- evalviranja svojega dela in  

- argumentiranega ocenjevanja izdelkov oz. predlogov 

ostalih udeležencev. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 samoocenjuje kakovost izvedbe aplikacije, 

 učinkovito komunicira v delovnem timu,  

 izpolnjuje evalvacijsko dokumentacijo in 

 predstavi svojo aplikacijo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

- prvo kontaktno srečanje – predstavitev pristopa in 

preizkus aplikacije CŠOD Misija na terenu – 8 h 

- samostojno zbiranje gradiv za pripravo učne vsebine v 

aplikaciji CŠOD Misija (delo na terenu z mobilnimi 

tehnologijami, delo z računalnikom) – 8 h 

- drugo kontaktno srečanje – predstavitev in preizkus 

spletnega sistema za urejanje vsebin v aplikaciji 

CŠOD Misija (delo z računalnikom) – 8 h 

- samostojna izdelava učne vsebine za aplikacijo CŠOD 

Misija ob mentorski podpori na daljavo (delo na terenu 

z mobilnimi tehnologijami, delo z računalnikom) – 30 h 



 
 
 
 

- samostojna izvedba preizkusa izdelane učne vsebine 

v aplikaciji CŠOD Misija z uporabniki na terenu – 4 h 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Zoran Petrov, univ. dipl. politolog – smer mednarodni odnosi 

(razvijalec in urednik aplikacije CŠOD Misija z izkušnjami 

izobraževanja odraslih na temo IKT in učenja na prostem) 

Izobrazba alternativnih izvajalcev: učitelj različnih predmetov 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  9.11.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 15.11.2018 DA  

 


