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Predgovor

Uporabnikom e-u!ilnice na pot

Elektronska u!ilnica je posebej pripravljena spletna stran oz. portal, ki podpira
e-izobra"evanje. Na FM smo se odlo!ili, da uporabimo brezpla!no odprto kodno
u!ilnico Moodle (www.moodle.org). V e-u!ilnici se izvajajo razli!ni predmeti, v okviru
katerih #tudentje kadarkoli in od kjerkoli sodelujete pri raznolikih aktivnostih, s
katerimi gradite svoje znanje.
Za vstop v e-u!ilnico potrebujete ra!unalnik z dostopom do interneta in s
pregledovalnikom spletnih strani (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera,
Safari…), ki sprejema pi#kotke, saj vam bo ta nastavitev omogo!ala bele"enje "e
pregledanih sporo!il v forumih.
E-u!ilnica Moodle razlikuje tri skupine uporabnikov, ki imajo razli!ne pristojnosti:
• !tudentje oz. u"enci so v vlogi u!e!ega se v e-u!ilnici,
• u"itelji in mentorji skrbijo za vsebine predmeta,
• administrator(ji) skrbijo za vzdr"evanje u!nega okolja, odpiranje predmetov,
vklju!evanje uporabnikov….
Ta navodila vsebujejo predstavitev delovanja e-u!ilnice, preko katere boste spoznali,
kako lahko v e-u!ilnici dostopate do #tudijskih gradiv in kako sodelujete pri #tudijskih
aktivnostih. Navodila si lahko natisnete ali shranite na svoj ra!unalnik, tako da boste
do njih dostopali od kjerkoli in kadarkoli, tudi brez internetne povezave. Navodila so v
e-u!ilnici na voljo tudi v elektronski obliki in jih tako lahko uporabljate med #tudijem v
e-u!ilnici.
Upamo, da vam bodo navodila olaj#ala delo z e-u!ilnico ter vam "elimo prijetno
virtualno dru"enje v e-u!ilnici, ki je seveda odprta 24 ura na dan in 7 dni v tednu!
Center za e-izobra"evanje FM

UP FM Koper

Navodila za uporabo e-u!ilnice

2

Kazalo
Vstop #tudentov v e-u!ilnico

4

Vklju!itev v te!aj oz. predmet

6

Osebe

7

Prijavljeni uporabniki

8

Dejavnosti

8

Predmeti

8

Skrbni#tvo

9

Koledar in delo z dogodki

10

Zadnje novice in zadnje dejavnosti

12

Sporo!ila

12

$tudijske aktivnosti in #tudijska gradiva

14

Forum

14

U!ni viri

17

Kvizi

17

Oddaja nalog

19

Klepetalnica

19

Slovar

20

Wiki

20

Dodatna pomo!

UP FM Koper

Navodila za uporabo e-u!ilnice

21

3

Poglavje 1

Vstop #tudentov v e-u!ilnico
Vstop #tudentov v e-u!ilnico

V e-u!ilnico vstopite prek spletne strani FM. Ob prvi prijavi (PRIJAVA) se #tudentje
FM prijavite z vpisno #tevilko (uporabni#ko ime in geslo), kasneje pa geslo
spremenite. Predlagamo, da uporabite geslo, ki ga uporabljate za vstop v $IS. Drugi
uporabniki e-u!ilnice se prijavljate z uporabni#kim imenom in geslom, ki ste ga prejeli
ob vklju!itvi v e-izobra"evanje.

Vnos pravilnega gesla vas pripelje v e-u!ilnico. V nasprotnem primeru preverite svoje
geslo (pazite na uporabo velik in malih !rk). E-u!ilnica FM je namenjena samo
#tudentov FM vklju!enih v predmete, ki se izvajajo po na!inu e-izobra"evanja (online)
oz. udele"encem online izobra"evanj. %e va#e geslo tudi po pazljivem ponovnem
vnosu ni pravilno, pri Centru za e-izobra"evanje FM (povezavo najdete na prvi strani
pozdravnega nagovora) preverite, ali ste vklju!eni v predmet, ki se izvaja online.
%e ste geslo pozabili, na prijavni strani kliknite na gumb DA, POTREBUJEM POMO#
PRI PRIJAVI in v obrazec vpi#ite bodisi uporabni#ko imena ali naslov elektronske
po#te, ki je zapisan pri va#em profilu v e-u!ilnici. Na tak na!in boste po elektronski
po#ti prejeli novo geslo, ki ga lahko nato ob prijavi spremenite. V primeru, da novega
gesla ne dobite po elektronski po#ti se obrnite na Center za e-izobra"evanje za
pomo!.
Center za e-izobra"evanje lahko kontaktirate preko elektronske po#te: cei@fm-kp.si.
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Po kon!anem #tudiju se iz e-u!ilnice odjavite s klikom na povezavo ODJAVA v
zgornjem desnem kotu e-u!ilnice oziroma zaprete okno pregledovalnika spletnih
strani.
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Poglavje 2

Vklju!itev v te!aj oz. predmet
Vklju!itev v te!aj oz. predmet

Te!aj oz. predmet oblikujeta u!itelj in mentor. Ve!ji del dela s #tudenti opravi mentor,
ki v predmet vklju!uje vpisane #tudente. V nekaterih primerih, ko so predmeti odprti
za vse #tudentje, se #tudentje k predmetu sami priklju!ijo. Tak#en predmet je npr.
Informacijski koti!ek. K predmetu se #tudentje lahko vklju!ijo tudi v primeru, ko jim
u!itelj zaupa geslo za vpis v predmet.
E-u!ilnica predmeta je sestavljena iz treh delov:
! Levega okna,
! Osrednjega okna,
! Desnega okna.
Vsebina posameznega okna je odvisna od nastavitev u!itelja in se zato lahko od
predmeta do predmeta razlikuje. Levo in desno okno sestavljajo posamezni bloki, ki
ponujajo informacije ali dostop do razli!nih funkcij. Vrstni red blokov in njihov polo"aj
na strani dolo!a u!itelj predmeta. Podoba blokov je enotna - na vrhu se nahaja modra
vrstica z imenom bloka, pod tem pa je na belem ozadju prikazana vsebina bloka.

Ko se predmet izvaja ve! tednov oz. prek ve! vsebinskih sklopov, je prehod od enega
do drugega tedna oz. teme ote"en. Zato si vpogled na osrednje oknu lahko skr!ite na
en teden oz. eno temo s klikom na kvadratek v zgornjem desnem kotu posameznega
tedna oz. teme.
UP FM Koper
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%e se iz skr!enega pogleda "elite vrniti na pregled vseh tednov oz. tem, lahko to
storite s ponovnim klikom v zgornji desni kot tedna oz. teme, kjer se sedaj nahajata
dva kvadratka. %e pa "elite samo zamenjati teden oz. temo, ki je vidna, lahko drugi
teden oz. temo izberete iz padajo!ega menija SKOK NA..., ki se nahaja na dnu
osrednjega okna. Mo"nost take izbire tednov oz. tem je na voljo samo v skr!enem
prikazu tednov oz. tem, ko ste "e izbrali prikaz samo enega tedna oz. teme.

V tem poglavju se boste podrobneje seznanili z vsebino posameznih blokov in z
delovanjem funkcij e-u!ilnice, v naslednjem poglavju pa z delom s #tudijskimi
aktivnostmi in gradivi.

Osebe
Iz bloka OSEBE lahko s klikom na SODELUJO#I dostopate do seznama udele"encev
predmeta (u!itelji ali mentorji in so#olci). S klikom na ime udele"enca se prika"e profil
udele"enca s sliko in podatki, ki jih je oseba sama vpisala. V primeru, da oseba #e ni
nalo"ila svoje slike, se v profilu poka"e “sme#ko”. Pod profilom se nahaja gumb
PO$LJI SPORO#ILO, ki nam omogo!a, da osebi po#ljemo zasebno sporo!ilo v eu!ilnici. Zavihki nam omogo!ajo tudi pregled prispevkov na forumih, ki jih je oseba
poslala ter ogled bloga (dnevnika) osebe.
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Ve! o po#iljanju in branju sporo!il lahko izveste na koncu poglavja.

Prijavljeni uporabniki
V bloku PRISOTNI UPORABNIKI se poka"ejo vsi #tudentje in u!itelji/mentorji
predmeta, ki so trenutno prisotni v e-u!ilnici. S klikom na ime udele"enca se prika"ejo
njegovi podatki. Tako udele"encu lahko po#ljemo sporo!ilo ali e-po#to. Seznam
prijavljenih uporabnikov se osve"i vsakih 5 minut.

Dejavnosti
Preko bloka DEJAVNOSTI lahko hitro dostopamo do npr. foruma in virov v e-u!ilnici.
Vse te aktivnosti so dostopne tudi v osrednjem oknu e-u!ilnice, vendar lahko npr. s
klikom na FORUM, dobimo seznam vseh odprtih forumov v e-u!ilnici oz. s klikom na
VIRI dobimo na ekranu izpisan seznam vseh virov v e-u!ilnici. Ko se nahajamo na
katerikoli izmed dejavnosti, lahko med dejavnostmi hitro preskakujemo s pomo!jo
padajo!ega menija SKOK NA... v desnem zgornjem kotu e-u!ilnice.

Predmeti
Blok MOJI PREDMETI vsebuje seznam vseh predmetov, v katerih smo trenutno
vklju!eni kot udele"enci. S klikom na ime predmeta hitro prestopamo iz predmeta v
predmet in opravljamo #tudijske obveznosti drugega predmeta.
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Skrbni!tvo
Blok Skrbni#tvo vsebuje mo"nosti pregleda svojih ocen ter urejanja lastnega profila.

Ocene
S klikom na OCENE lahko dostopate do pregleda svojih ocen, !e se le-te bele"ijo.
E-u!ilnica namre! omogo!a, da u!itelj ali mentor ocenjuje posamezne prispevke
#tudenta.
Posamezne ocene so lahko
razvr#!ene v kategorije, lahko
pa tudi ne. Za pogled ocen, ki
so razporejene po kategorijah
kliknite na OCENE, s klikom na
NEKATEGORIZIRANO pa
dobite pregled ocen, ki niso
razporejene po kategorijah.
Klik na povezavo STATISTIKA
vam odpre statistika ocen
(najvi#ja, najni"ja ocena,
povpre!je ipd.).
Ko v pogledu Vse ocene po kategorijah kliknete bodisi na OCENE bodisi na
NEKATEGORIZIRANO, se vam odpre natan!en pregled vseh ocen. V tem pogledu
lahko vidite kategorije, ki jih je dolo!il u!itelj, najvi#je mo"ne ocene in ocene, ki ste
jih vi dobili.

S klikom na posamezno oceno si lahko ogledate tudi komentar k oceni, !e ga je
ocenjevalec (u!itelj ali mentor) vpisal.

Uredi profil
S klikom na UREDI PROFIL si lahko uredite svoje podatke v profilu in nekatere
nastavitve e-u!ilnice. So#olci bodo o posamezniku videli le osnovne podatke, medtem
ko ima mentor vpogled tudi v ostale podatke. Glede na to, da se v e-u!ilnici
udele"enci ne vidimo med seboj, je koristno, !e si v profil nalo"imo sliko. To storimo
tako, da digitalno oblike slike (priporo!amo format JPG) poi#!emo na svojem
ra!unalniku (gumb BROWSE...) in kliknemo na gumb POSODOBI PROFIL. V kolikor
gesla ne spremenimo, ostane le-to nespremenjeno.
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Spremeni geslo
Geslo dostopa do e-u!ilnice lahko poljubno spremenite
s klikom na povezavo SPREMENI GESLO. %e sumite,
da je pri#lo do zlorabe gesla, geslo !im prej spremenite.
Pri zamenjavi je potrebno najprej vnesti obstoje!e geslo
in #ele potem novo geslo.
Geslo lahko spremenite tudi pri pregledovanju svojega
profila, saj se vam pri lastnem profilu pojavi gumb
SPREMENI GESLO.
%e kot udele"enci izobra"evanja prejmete za!asna gesla
za prijavo, bo sistem ob prvi prijavi zahteval zamenjavo gesla.

Koledar in delo z dogodki
V koledarju so vneseni dogodki, ki so razvidni prek osen!enih oz. obarvanih polj. %e
mi#ko postavite na osen!en datum, se vam bo izpisal dogodek, ki je napovedan za
dolo!en dan.
V e-u!ilnici lo!imo tri nivoje dogodkov:
• globalni dogodki (dogodki portala)
vna#a jih administrator e-u!ilnice
(portala). Na koledarju so ti dogodki
obarvani zeleno. Vidni so vsem
registriranim obiskovalcem e-u!ilnice.
• dogodki predmeta (te!aja)
vna#a jih u!itelj ali mentor predmeta. Na
koledarju so ti dogodki obarvano temno
oran"no. Vidni so vsem #tudentom,
vklju!enim v izvedbo predmeta.
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• dogodki skupine
vna#a jih u!itelje ali mentor predmeta oz. skupine. Na koledarju so ti dogodki
obarvani svetlo oran"no. Vidni so vsem #tudentom skupine predmeta.
• dogodki uporabnika
vna#ate jih lahko uporabniki sami. Dogodki so na koledarju obarvani svetlo
modro in so vidni le uporabniku, ki je dogodek vnesel.

Vnos dogodka
Pri kliku na ime meseca se vam odpre veliki koledar teko!ega meseca.

S k l i ko m n a g u m b N O V I
DOGODEK lahko vnesete napoved
dogodka. $tudentje lahko vnesete
le osebne dogodke – dogodke
uporabnika, ki jih ostali uporabniki
e-u!ilnice ne vidijo. U!itelji in
mentorji lahko vna#ajo dogodek
predmeta in skupin, skrbniki eu!ilnice pa tudi globalne dogodke,
ki so vidni vsem uporabnikov eu!ilnice.
Vnos besedila dogodka je podobno
pisanju besedil v Wordu. Za vsak
dogodek lahko dolo!ite trajanje ter
ponovljivost dogodkov – npr. obisk
predavanj vsak torek od 14. 2.
2006 do 31. 5. 2006, ob 16.00.
Prihodnji dogodki so poleg ozna!be
na koledarju razvidni tudi v bloku PRIHAJAJO#I DOGODKI.
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Dogodke, ki ste jih sami vnesli, lahko preko izbora KOLEDAR, urejate ali bri#ete. Do
mo"nosti urejanja ( )in brisanja( ) lahko pridete tudi s klikom na osen!eno polje na
koledarju, na katerem se va# dogodek nahaja.

Mese!ni pregled lahko natisnete, tako da imate vpogled v mese!ne dogodke tudi, ko
niste v e-u!ilnici. Tako lahko koledar v e-u!ilnice uporabite kot rokovnik za #tudijske in
druge obveznosti, do katerega lahko dostopate preko vsakega ra!unalnika. Izgled
koledarja lahko nastavimo preko klika na gumb NASTAVITVE....

Zadnje novice in zadnje dejavnosti
V bloku ZADNJE NOVICE je prikazan seznam zadnjih novic, ki so bile dodane v eu!ilnico ali k posameznemu predmetu. S klikom na naslov novice na seznamu, boste
lahko prebrali celotno novico na forumu. Novice dodajajo u!itelji ali mentorji.
Blok NEDAVNE DEJAVNOSTI prikazuje dejavnosti, ki so bile izvedene po va#i zadnji
odjavi iz e-u!ilnice. Blok vam izpi#e informacije o dodanih ali spremenjenih
dejavnostih (npr. objava novih u!nih virov, dodani forumi, preskusi znanja ipd.), poleg
tega vam izpi#e tudi nove prispevke na forumih. S klikom na naslov prispevka ali
dejavnosti pridete neposredno do nove dejavnosti. Po odjavi iz e-u!ilnice se blok
nedavne dejavnosti izprazni in ob naslednji prijavi se vam bodo prikazale samo
spremembe dejavnosti od va#ega zadnjega obiska.

Sporo"ila
Kot smo "e omenili, lahko udele"encem
po#iljamo zasebna sporo!ila preko njihovega
Profila. Ko vam nekdo po#lje sporo!ilo, se vam
bo to pokazalo v bloku SPORO#ILA. Za ogled
profila po#iljatelja lahko v bloku kliknete na ime
po#iljatelja, za ogled sporo!ila pa kliknete na
kuverto ali #tevilko novih sporo!il. Tudi ko nimate
novih sporo!il, lahko v bloku SPORO#ILA s
klikom na povezavo SPORO#ILA... dostopate do
razli!nih mo"nosti sporo!il, pregledujete prejeta
sporo!ila in po#iljate nova.
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Ko se odlo!ite za ogled
novega sporo!ila, lahko
po#iljatelja dodate na seznam
svojih stikov, ga blokirate, si
ogledate zgodovino sporo!il ali
na sporo!ilo takoj odgovorite.
Pri pregledu mo"nosti sporo!il
(povezava SPORO#ILA... na
dnu bloka SPORO#ILA) lahko
urejate in uporabljate seznam
stikov, i#!ete po preteklih
sporo!ilih glede na razli!ne
kriterije in nastavitev razli!ne
mo"nosti sporo!il.
Pod zavihkom NASTAVITVE
lahko dolo!ite, da se vam ob
prejetem novem sporo!ilu
pojavi obvestilo v novem oknu
ali pa recimo, da ste o novem
sporo!ilu obve#!eni preko
elektronske po#te.
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Poglavje 3

$tudijske aktivnosti in #tudijska gradiva
$tudijske aktivnosti in #tudijska gradiva

$tudijske aktivnosti in #tudijska gradiva so razvidna iz osrednjega okna e-u!ilnice.
V e-izobra"evanju #tudentje opravljajo razli!ne #tudijske aktivnosti: berejo besedila,
i#!ejo dodatne vire na spletu, pregledujejo predstavitve, re#ujejo teste, diskutirajo v
forumu, pripravljajo pisne izdelke itn. Posamezne aktivnosti in dokumenti so ozna!eni
z ikonami.
Forum, v katerem diskutiramo in izmenjujemo mnenje. V forumu lahko, kot
priponke ali kot del besedila svojih sporo!il, oddajamo tudi svoje teko!e naloge.
Ikona ponazarja u!ni vir, ki je dostopen prek e-u!ilnice. Viri so lahko dokumenti
razli!nih formatov. Primer najpogosteje uporabljenih formatov:
PDF dokument (Adobe Reader)
PPT predstavitev (PowerPoint)
DOC dokument (Word)
XLS dokument (Excel)
Preizkus znanja, ki je del e-u!ilnice. $tudentje lahko teste opravljajo prek $ISa.
V tem primeru bo test imel ikono vira na internetu.
Ankete, ki so del e-u!ilnice. V kolikor se anketa nahaja izven e-u!ilnice, bo
povezava nanjo ozna!ena z ikono zunanje povezave oz. vira.
Kratka mnenjska anketa.
Delavnica.
Oddaja nalog.
Klepetalnica.
Slovar, ki je del e-u!ilnice.
Wiki.
V tem poglavju se boste podrobneje seznanili z delom s #tudijskimi aktivnostmi.

Forum
Ve!ji del #tudijskih aktivnosti v e-izobra"evanju poteka znotraj forumov, ki jih odpira
u!itelj/mentor.
V forum vstopite s klikom na ime foruma, ki je objavljen v tedenskih aktivnostih.
Mentor pri odprtju foruma vnese kratke napotke za diskusijo. Znotraj tematskega
foruma lahko odpirate razli!ne diskusije. Medtem ko forume odpirajo le u!itelji/
mentorji, odpirajo diskusije ve!inoma #tudentje. Pri odpiranju novih diskusij poskusite
!im bolj jasno izraziti namen oziroma temo diskusije preko naslova diskusije. Tako je
recimo naslov “Sestanek skupine Marjetica” dosti bolj informativen in primeren kot
naslov “Nova diskusija”, saj le-ta obiskovalcem foruma ne pove ni!esar o namenu
diskusije. Izogibajte se odpiranju novih diskusij, !e je tema, o kateri "elite pisati, "e
sestavni del druge diskusije. Raje svoje mnenje dodajte mnenju kolegov.
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Pregled diskusije
S klikom na ime diskusije lahko prebirate objavljene prispevke znotraj diskusije
(teme). Odgovore #tudijskih kolegov lahko pregledujete na ve! na!inov: v ugnezdeni
obliki, v razpredeni obliki ali ravno (najprej starej#e ali najprej novej#e odgovore).
Na!in izbirate v padajo!em meniju, ki se nahaja na sredini vsake diskusije nad prvim
prispevkom diskusije.
%e vas zanima, kdo je
odgovarjal na kateri
prispevek, izberite prikaz v
ugnezdeni obliki. Za la"ji
pregled strukture si lahko
pomagate s povezavo
POKA%I NADREJENEGA,
ki se nahaja na dnu
vsakega odgovora. Klik na
to povezavo vas prestavi
na prispevek, na katerega
je avtor prispevka, pri
katerem ste kliknili “Poka"i
nadrejenega”, odgovarjal. Slabost takega na!ina prikazovanja je, da se vam sporo!ila
ne izpi#ejo kronolo#ko v kolikor kdo odgovarja na starej#e sporo!ilo. Poleg tega je
vsako naslednje sporo!ilo nekoliko zamaknjeno, zaradi !esar je preglednost manj#a ob
velikem #tevilu sporo!il.
Razpredena oblika
prikaza odgovorov ponuja
prikaz le enega prispevek
naenkrat. Ostali prispevki
so nanizani v seznamu, na
katerem so navedeni le
njihovi naslovi in datumi.
Posamezen prispevek si
ogledate tako, da kliknete
na njegov naslov.
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Zelo pregleden je prikaz
odgovorov ravno, pri
!emer lahko izberete
med tem, ali naj vam na
vrhu najprej prika"e
starej#e ali novej#e
prispevke. Tako kot pri
ugnezdeni oblik, imate
tudi pri tem prikazu na
voljo povezavo POKA%I
NADREJENEGA za skok
na nadrejene prispevke.

Vklju"itev v diskusijo (odgovor na sporo"ilo)
V diskusijo se vklju!ite z odgovorom
na katerokoli sporo!ilo v diskusiji. V
forumih, kjer lahko samo u!itelji
objavljajo novice, na njihova sporo!ila
verjetno ne boste mogli odgovarjati.
V oknu za odgovor se vam ob uporabi brskalnika Internet Explorer ali Mozilla Firefox
odpre HTML urejevalnik, ki vam omogo!a urejanje besedila podobno kot v Wordu. Pri
brskalniku Internet Explorer se v!asih okno za vna#anje ne prika"e pravilno postopek za re#itev te te"ave je podrobno opisan v seznamu pogosto zastavljenih
vpra#anj (FAQ), ki je dostopen na vstopni strani e-u!ilnice. V primeru, da ne "elite
uporabljati HTML urejevalnika ali ga va# brskalnik ne podpira, lahko dodatne mo"nosti
oblikovanja prav tako poi#!ete na seznamu pogosteje zastavljenih vpra#anj (FAQ).

Na!in komunikacije v online okolju se nekoliko razlikuje od komunikacije v "ivo.
Sogovornika ne vidimo, zato sporo!ilo pred objavo ponovno preberite. Posku#ajte se
postaviti v polo"aj bralca in razmislite, ali obstaja mo"nost, da bi bralec va#e sporo!ilo
napa!no razumel. V tem primeru naj vam ne bo te"ko besedilo popraviti.
%etudi smo v e-u!ilnici, ostanimo ljudje:
• bodite strpni do druga!nih mnenj in idej,
• pomagajte si med seboj in

UP FM Koper

Navodila za uporabo e-u!ilnice

16

• ne "alite ostalih sodelujo!ih.
Pri pisanju se izogibajte uporabi samih velikih !rk ter krepko izpisanega besedila, saj
tak#no besedilo v online komunikaciji predstavlja kri!anje. Izjema so seveda
prispevki, kjer s krepko izpisanimi besedami "elite izpostaviti naslove ali pomembne
pojme. V navadni komunikaciji pa raje uporabljajte navadno pisavo.
Svoj ton pisanja lahko omeh!ate z uporabo sme#kov – pritisnite na ikono
v HTML
urejevalniku in s klikom izberite sme#ka, ki izra"a va#a !ustva oz. lahko ustrezno
nadomesti neverbalno govorico, ki bi jo uporabili pri komunikaciji v "ivo.
Sporo!ilu lahko dodate tudi priponko (klik na gumb BROWSE), ki jo imate na svojem
ra!unalniku. Ime datoteke, ki jih boste oddali v e-u!ilnico, naj ne vsebujejo #umnikov
ter posebnih znakov, razen znakov znaka minus ali pod!rtaja (- oz. _). Velikost
priponk lahko u!itelj na vsakem forumu omeji.
Preden sporo!ilo oddate na forum, lahko pri uporabi HTML urejevalnika s klikom na
ikono za !rkovanje

preverite #e slovni!no pravilnost va#ega sporo!ila.

Ko ste s sporo!ilom zadovoljni ga oddate s klikom na gumb OBJAVI V FORUMU.

U"ni viri
Ve!ina u!nih virov v e-u!ilnici je pripravljena v PDF formatu, ki omogo!a izpis
neodvisen od uporabnikovega sistema. Za ogled PDF datotek lahko uporabite
brezpla!ne programe kot so Adobe Reader (operacijski sistemi Windows, Linux, Mac)
ali Foxit Reader (operacijski sistemi Windows, Linux). Uporabniki Mac OS X lahko PDF
dokumente odpirate s programom Preview, ki je "e prilo"en sistemu. Povezave za
prenos programov Adobe Reader in Foxit Reader se nahajajo na vstopni strani eu!ilnice.
PDF dokumenti se lahko odpirajo tudi v oknu znotraj e-u!ilnice. Od programa, ki ga
uporabljate, je odvisno, kako boste dokumente shranjevali in tiskali.
Glede na to, da je branje tiskanih gradiv la"je in hitrej#e od branja gradiv na zaslonu,
vam priporo!amo, da si pomembnej#a gradiva natisnete. Pri tiskanih gradivih si lahko
namre! pod!rtujete pomembnej#e pojme, dodajate lastne ideje in zapiske. Na tak
na!in boste bolj aktivni pri u!enju, kar pripomore tudi k bolj#emu razumevanju in
pomnjenju snovi. Kljub temu, da e-u!ilnica ponuja raznolike aktivnosti in u!ne vire
vam svetujemo, da #tudijsko dejavnost raz#irite tudi izven e-u!ilnice. Poleg u!nih
virov v e-u!ilnici lahko tudi sami poi#!ete dodatna gradiva na Internetu ali v knji"nici
in nato svoja dodatna spoznanja delite s so#olci preko e-u!ilnice. Sicer pa sami
verjetno najbolje poznate svoj u!ni stil, tako da naj vam bodo u!ni viri v e-u!ilnici
predvsem orodje, ki ga boste sami uporabljali tako, kot je za vas najla"je.

Kvizi
Kvizi omogo!a re#evanje testov ali
izpolnjevanje
anket.
Na
FM
kombiniramo teste znotraj e-u!ilnice in
teste, ki so dostopni v $ISu. Dostopnost
testa je razvidna iz navodil u!itelja/
mentorja. V nadaljevanju opisujemo le
re#evanje preskusov v e-u!ilnici.
Test za!nete s klikom
POSKUSI KVIZ ZDAJ.
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Testi v e-u!ilnici so dostopni v dolo!enem !asovnem obdobju, za dolo!en !as – npr. od
5. 10. 2006 od 14.00 do 7. 10. 2006 do 14.00, test se re#uje 15 min. Takoj, ko se
vam test prika"e na ekranu, za!ne te!i predvideni !as. %as se od#teva v posebnem
kvadratku ob robu zgornje leve polovice strani, ki se premika z vami tudi, !e se
pomaknete ni"je po strani.
Vpra#anja pri testu se lahko prika"ejo vsa naenkrat, lahko po straneh – npr. 3
vpra#anja na stran.

Testi v e-u!ilnici omogo!ajo naslednje vrste vpra#anj:
• vpra#anja objektivnega tipa - pravilen je eden ali ve! odgovorov. U!itelj se lahko
tudi odlo!i za negativne to!ke, ki jih prina#ajo napa!ni odgovori, zato bodite
pozorni na navodila, ki spremljajo testna vpra#anja;
• vpra#anja, pri katerih vpi#ete kratek odgovor;
• povezovalne naloge, pri katerih povezujete stolpce med seboj;
• ra!unske naloge.
Svoje odgovore shranite s klikom na gumb SHRANI BREZ ODDAJE. Na tak na!in se
lahko kasneje vrnite k testu, !e nastavitve to omogo!ajo. Ko zaklju!ite z re#evanjem
strani lahko kliknete na gumb ODDAJ STRAN. Ko re#ite vsa vpra#anja na vseh
straneh kliknite na gumb ODDAJ VSE IN ZAKLJU#I, saj boste le tako oddali celoten
test. Pri tem bodite pozorni, da ne kliknete na gumb ODDAJ VSE IN ZAKLJU#I pri
ve!stranskih testih v primeru, da niste #e re#evali vseh strani, saj boste takoj zaklju!ili
test.
Nekatere teste lahko re#ujete le enkrat, druge ve!krat, zato pazljivo preberite
navodila u!itelja/mentorja. Od nastavitve testa je tudi odvisno, ali boste po
zaklju!enem (oddanem) testu videli le rezultat testa, ali pa tudi pravilnost odgovorov
po vpra#anjih. Pri dolo!enih nastavitvah lahko posamezne odgovore takoj oddate s
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klikom na gumb ODDAJ pri posameznem vpra#anju, pri !emer se vam takoj izpi#e
rezultat.
Po kon!anem re#evanju se vam izpi#ejo podatki o poskusu. Od nastavitev je odvisno,
kako natan!ni bodo le-ti in ali se vam bo izpisala tudi ocena testa.

Oddaja nalog
Naloge je potrebno oddati v predvidenem roku kot pripet dokument. Za oddajo
izberite nalogo in pri strani za vnos kliknite na gumb BROWSE... in "eleno datoteko
poi#!ite na svojem ra!unalniku ter izbiro potrdite. Nato kliknite #e na gumb NALO%I
TO DATOTEKO in naloga je oddana.

Nekatere naloge lahko oddajate ve!krat, nekatere samo enkrat - slednje je odvisno od
nastavitev u!itelja. Prav tako lahko u!itelj nastavi tudi omejitev velikosti nalog. %e
va#a naloga presega omejitev velikosti, jo ne boste uspeli nalo"iti. V tem primeru se
obrnite na u!itelja.
Naloge naj bodo v formatu, ki ga pri dolo!eni nalogi zahteva u!itelj. Dokumenti naj
imajo ime, ki nakazuje vsebino in/ali avtorja naloge. Pri poimenovanju dokumentov se
izogibajte uporabi #umnikov ter posebnih znakov (razen znakov znaka minus ali
pod!rtaja) in predolgim imenom.
%e se oddana naloga ocenjuje, lahko oceno svoje naloge in morebitne komentarje
vidite ob kliku na nalogo, ko so le-ti objavljeni. Oceno lahko vidite tudi v bloku
SKRBNI$TVO na povezavi OCENE, kot smo "e videli v prej#njem poglavju.

Klepetalnica
Znotraj e-u!ilnice je mo"en tudi klepet, kot ga poznate iz IRCa. Tak#na aktivnost
potrebuje so!asno udele"bo vseh zainteresiranih.
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V klepetalnico vstopite s klikom na povezavo. Klepetalnica se odpre v samostojnem
oknu. Besedilo klepeta, ki ga vpisujemo v vpisno vrstico potrdimo s tipko <enter>.

Slovar
Slovar nastavi u!itelj/mentor. Od nastavitev je odvisno, ali vam bo slovar slu"il kot
klasi!ni slovar, ali pa boste slovar lahko soustvarjali. U!itelji/mentorji namre! lahko
izpolnjevanje slovarja uporabijo kot eno izmed #tudijskih aktivnosti, pri kateri
#tudentje v slovar vna#ate razlago dolo!enih pojmov.

Wiki
Dejavnost Wiki omogo!a izdelavo povezanih enostavnih strani za razli!ne namene.
Verjetno najbolj znan primer uporabe sistema Wiki je brezpla!na Internetna
enciklopedija Wikipedia (na voljo tudi v slovenskem jeziku: http://sl.wikipedia.org/).
Wikipedio lahko skupaj urejajo vsi uporabniki Interneta. V e-u!ilnici lahko aktivnost
Wiki uporabite za izgradnjo enciklopedije predmeta, ki bo podobna Wikipedii, lahko pa
jo u!itelj ali mentor uporabi zgolj za objavo interaktivnih u!nih gradiv. Od u!itelja/
mentorja je odvisno, ali boste lahko pri dejavnosti Wiki urejali strani (!lanke) ali ne.
Tudi urejanje !lankov je odvisno od nastavitev Wikija. Od nastavitev je odvisno, ali
lahko !lankom dodajate slike in ali je dovoljeno dodatno oblikovanje besedila.
Najpogostej#e je urejanje kar s pomo!jo HTML jezika, pri katerem lahko besedilo
oblikujete z navadnimi HTML zna!kami. Ker Wiki dejavnost v e-u!ilnici uporablja
sistem ErfurtWiki, si lahko ve! o posebnih ukazih za oblikovanje strani Wiki preberete
na njihovi strani: http://erfurtwiki.sourceforge.net/.
Z leto#njim letom dejavnost Wiki poskusno uporabljamo tudi za interaktivni prikaz
navodil za uporabo e-u!ilnice. Do Wiki navodil lahko dostopate preko vstopne strani
e-u!ilnice.
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Poglavje 4

Dodatna pomo!
Dodatna pomo!

Poleg navodil je Center za e-izobra"evanje FM pripravil tudi seznam Pogosto
zastavljenih vpra#anj (FAQ), ki je dostopen na prvi strani e-u!ilnice pod dodatnimi
gradivi. Seznam bo verjetno re#il marsikatero te"avo pri delu z e-u!ilnico, zato vam
svetujemo, da ga uporabite v primeru dodatnih vpra#anj, ki niso bila zavzeta v
navodilih. Seveda lahko za pomo! v e-u!ilnici prosite tudi svoje u!itelje, mentorje ali
so#olce.
Tudi v sami e-u!ilnici so pri aktivnostih in vnosnih obrazcih ponavadi na voljo dodatna
navodila, ki vam bodo lahko marsikdaj olaj#ala izbiro pri nastavitvah v e-u!ilnici. Do
teh navodila lahko dostopate kjerkoli se pojavi ikona z vpra#ajem
. Dodatna
navodila se vam bodo ob kliku na ikono odprla v novem manj#em oknu, tako da vas
ne bodo motila pri delu na trenutni strani.
V primeru, da opazite kak#ne napake ali pomanjkljivosti v navodilih za uporabo eu!ilnice vas napro#amo, da to sporo!ite Centru za e-izobra"evanje preko elektronske
po#te: cei@fm-kp.si

&elimo vam uspe#no delo v e-u!ilnici!
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