
  
 
Spoštovani sodelavci in kolegi izobraževalci v neformalnih programih za odrasle! 
 
Vabimo vas na praktično izobraževanje: INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Usposabljanje o 
pripravi in izvedbi spletnih usposabljanj. Tečaj bo potekal na daljavo. 
 
Spletna usposabljanja in video vsebine so postala odlična priložnost za izobraževanje odraslih, ponekod pa 
tudi nuja. Da so uspešna, je potrebno slediti določenim zakonitostim, ki niso enaka kot v predavalnici, da 
pride do pravega transferja znanja in da udeleženci ostanejo motivirani. Vsega tega se lahko naučimo in tudi 
z enostavnimi orodji upravljamo. 
 
PROGRAM: 

 V živo 
Samostojno 
delo 

DATUM in URA VSEBINA PROGRAMA 

1. 3 2 

Petek, 
15.10.2021 
 
10:00 – 12:30 

Modul 1: Načrtovanje interaktivnih spletnih 
usposabljanj  
 
Cilj: izdelati načrt lastnega spletnega programa 

Vsebina: posebnosti spletnega načina poučevanja, 

formati spletnega usposabljanja, 

didaktično in interaktivno oblikovanje spletnih programov 

za odrasle 

Obseg in način dela: 3 pedagoške ure v živo preko 

Zooma, nato sledita 2 pedagoški uri samostojnega 

učenja/dela pod mentorstvom izvajalke 

2. 3 2 

Petek, 
22.10.2021 
 
10:00 – 12:30 

 Modul 2: Priprava, snemanje in urejanje video lekcij 

Cilj: izdelati lastno video lekcijo (oziroma več njih) 

Vsebina; učinkovito pisanje za spletno poučevanje, 

posebnosti eGradiv za spletno učenje (vizualizacija), 

snemanje s cenovno dostopnimi orodji in osnovno 

urejanje posnetkov (rezanje, sestavljanje posnetkov, 



zamegljevanje občutljivih informacij, dodajanje pripisov   na 

ekran …). 

Opomba 1: Snemati se učimo s programom Screencast-

o-matic, ki ga uporabljajo številni edukatorji po svetu in je 

za osnovne namene (za vajo) na voljo brezplačno. Sicer je 

možen nakup od 19.80 $ na leto dalje.  

Obseg in način dela: 3 pedagoške ure v živo preko 

Zooma, nato sledita 2 pedagoški uri samostojnega 

učenja/dela pod mentorstvom izvajalke 

3. 3 2 

Petek, 
5.11.2021 
 
10:00 – 12:30 

 Modul 3: Upravljanje aktivnosti v spletnem 

usposabljanju 

Cilj: pripraviti (video) navodila za spletno 

usposabljanje/spletni program in (vsaj eno) (video) 

navodilo za asinhrono aktivnost 

Vsebina: LMS (Learning Management Systemi – 

osnovna seznanitev) in upravljanje programov v spletni 

učilnici, priprava in izvedba asinhronih aktivnosti: 

podajanje navodil, upravljanje nalog in podajanje povratne 

informacije na daljavo 

Obseg in način dela: 3 pedagoške ure v živo preko 

Zooma, nato sledita 2 pedagoški uri samostojnega 

učenja/dela pod mentorstvom izvajalke 

4. 3 2 

Petek, 
12.11.2021 
 
10:00 – 12:30 

Modul 4: Priprava in izvedba interaktivnih spletnih 

delavnic v ž ivo Zoom) 

Cilj: izdelati načrt za lastno interaktivno spletno delavnico 

Vsebina: posebnosti načrtovanja delavnic v živo preko 

videokonferenčnega sistema in 

tehnični trening rokovanja z Zoom-om 

Obseg in način dela: 3 pedagoške ure v živo preko 

Zooma, nato sledita 2 pedagoški uri samostojnega 

učenja/dela pod mentorstvom izvajalke 

Opomba: udeleženci za udeležbo in vajo ne potrebujejo 

plačljivega Zooma 
 

 
OBVEZNA OPREMA: pri tečaju boste uporabljali lastno opremo, svetujemo uporabo prenosnikov.  
Tako boste potrebovali tudi internetno povezavo, predlagamo vam miren prostor, ali pa uporabo slušalk. 
 
PREDAVATELJICA 
 
Predavala vam bo odlična strokovnjakinja in vodja blagovne znamke edogodek.si, Maruša Jovanović. Tečaj 
bo naravnan praktično in bo potekal v živo, s 8 urami samostojnega dela, kjer boste izdelali svoja epredavan-



ja. Delali bomo na praktičnih in vaših primerih, ki jih potrebujete za poučevanje in vaše projekte. Podpora 
mentorice pa bo na voljo. 
 
 

 

Maruša Jovanović je o sebi zapisala takole 

 

Spletna usposabljanja pripravljam in kreiram že od začetka 2000-ih: 

sprva je bil moj fokus predvsem na spletnih tečajih za samostojno 

učenje, ki sem jih najprej delala večinoma za hobi, nato nekaj let v EU 

projektih, kasneje 7 let v korporativnem oddelku marketinga in suporta 

prodaji ter zadnjih nekaj let v samostojnem eduBiznisu. Pod mojim 

"očesom in rokami" je nastalo že preko 500 spletnih tečajev v več kot 5-

ih jezikih. (Blizu so mi tudi mednarodni projekti, ki zahtevajo 

lokalizacijo spletnih programov.) 

Sprva sem spletne tečaje kreirala sama, kasneje - od 2010 pa skozi ta 

postopek vodila več ducatov "vsebincev". Tako so mi poznane vse 

"frustracije", s katerimi se srečujejo osebe, ki nimajo bodisi didaktičnega 

znanja (znanja s področja podajanja znanja) ali tehničnih veščin (ali 

obojega).  

V globalnem oddelku korporativnega okolja sem kreiranju spletnih 

tečajev za samostojno učenje dodala še uporabo videokonferenčnih 

sistemov in orodij – za lažji in bolj oseben prenos znanja »v živo a na 

daljavo«. eDelavnice in druga virtualna skupinska srečanja vodim torej 

še od časov, “ko Zooma še niti ni bilo” (od 2011).  

Tako sem skozi dobro desetletje vodenja oseb skozi postopek kreiranja 

online programov dodobra izpilila sistem, kaj je treba znati NAREDITI 

in kako to narediti čim bolj tehnično lahkotno ter izobraževalno 

učinkovito. Ker večina izobraževalcev, edukatorjev, ni videgrafov ali 

tehničnih mojstrov (naše strokovne veščine so konec koncev v 

prenašanju znanja in mentoriranju/coachanju) sem skozi svojo prakso 

tudi zelo precizno in pozorno izbrala vsa orodja (programe), s katerimi 

delamo - da so enostavni (intuitivni) in cenovno dostopni. 

Z mano so se ali se še učijo in soDelujejo edukatorji različnih strok: od 

strojništva in energetike do mehkih veščin, od partnerstva do osebnostne 

rasti ... Z mano so soDelovali tako zaposleni v organizacijah, ki svoje 

znanje podajajo svojim sodelavcem ali strankam, kot tudi eduPodjetniki, 

ki svoje znanje p(r)odajajo posameznikom in/ali zaposlenim v podjetjih 

ter tudi visokošolski profesorji oz. zaposleni v visokošolskem okolju, ki 

svoje znanje predajajo študentom v formalnem izobraževanju. 

 
Velikost skupine: 15 udeležencev. 
 
Ciljna skupina – zahteve za vključitev v izobraževanje: 

- Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili 
- Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – 

ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo   
- Udeleženec mora opraviti celotno izobraževanje. 
- Udeleženec mora imeti bivališče v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija 

 



Izobraževanje je brezplačno in poteka v okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 

2020-2022. Udeležba je obvezna, po končanem šolanju, bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo o pridobljenih 
kompetencah. 
 

PRIJAVA NA TEČAJ 
 
Oziroma za prijavo kliknite na povezavo: 
https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=5975  
 
Prijave možne do 10.10. do 24:00 ure, v kolikor se prijave na tečaj ne zapolnijo že prej. 
 
Za več informacij sem vam z veseljem na voljo na: sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262. 
 
Pripravila: 
Sanda Jerman, Koordinator projekta 
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