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− Naloženi so študijski viri (npr. skripta, zbirke nalog). 

− Kot multimedijski elementi so uporabljeni osnovni slikovni materiali (npr. formata 
JPG, PNG).  

− Interaktivnost je prisotna v zanemarljivi meri, navigacija poteka po eni poti (»naprej in 
nazaj« po študijski vsebini) in jo izvajalec začrta vnaprej.  

− Preverjanje in ocenjevanje znanja ni prisotno. 

− Socialna interakcija ni prisotna. 

− Učno e-okolje se ne uporablja za 
podajanje povratnih informacij 
udeležencem. 

N
iv

o
 2

 

  

− Oddaja izdelkov (npr. nalog, poročil) poteka v učnem e-okolju. 

− Študijski viri so smiselno urejeni v odseke (strukturirani in sistematično organizirani na 
osnovi vzporednosti z dogajanjem v predavalnici). 

− Ponujeni so dodatni študijski viri (npr. povezave na koristne zunanje spletne strani). 

− Prisotna je občasna interakcija med 
izvajalcem in udeležencem, pri čemer 
prvi nagovarja vse udeležence hkrati. 

− Pošiljanje obvestil preko foruma (npr. o 
rezultatih izpitov). 
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− Prisotno preverjanje in/ali ocenjevanje znanja (npr. uporaba Kviza za utrjevanje 
znanja ali za izvedbo ocenjevanja) v Moodlu UM. 

− Aktivnosti vključujejo visoko mero interaktivnosti (npr. uporaba Lekcije z vključenimi 
vprašanji za preverjanje razumevanja; vdelava različnih zunanjih orodij, kot je npr. 
Desmos). 

− Uporaba notranjih hiperpovezav v posamezni učni enoti za ustvarjanje mreže povezav 
med ponujenimi vsebinami in aktivnostmi. 

− Prisotna je socialna interakcija na 
nivoju izvajalec – posamezni 
udeleženec. 

− Komunikacija v učnem e-okolju se 
uporablja tudi za dajanje povratnih 
informacij udeležencu o doseženem 
znanju. 

− Prisotne so diskusije in debate v 
forumih. 
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− Vključeno je spremljanje individualnega napredka udeleženca. 

− Pripravljene so aktivnosti za razvijanje kritičnega razmišljanja o vsebini in izražanje 
mnenj (npr. Forum, Odziv). 

− V učnem e-okolju je prisotno preverjanje in/ali ocenjevanje znanja (npr. uporaba 
Kviza z bolj kompleksnimi tipi vprašanj, kot je Esej). 

− Vidnost aktivnosti je v določenih primerih pogojena z opravljenim delom/znanjem 
udeleženca (npr. uporaba pogojevanja dostopa na osnovi ocene vodi v diferenciacijo 
dela po težavnostnih stopnjah). 

− Prisotne so različne navigacijske/individualizirane poti (npr. vejitve znotraj Lekcije na 
osnovi odgovarjanja na vprašanja vodijo udeleženca do določene vsebine; če 
udeleženec oceni, da potrebuje dodatne vaje z uporabo aktivnosti, se mu odprejo 
dodatne aktivnosti, na katere je izvajalec ustrezno vezal pogoje, drugim udeležencem 
pa se te aktivnosti ne prikažejo; odločitveni scenariji v aktivnosti Interaktivna vsebina, 
ki udeleženca vodijo glede na odločitve pri posameznih vprašanjih). 

− Uporabljajo se vizualno bogati elementi (npr. interaktivni videoposnetki, pripravljeni z 
aktivnostjo Interaktivna vsebina, in tudi drugi vdelani elementi). 

− Aktivnosti omogočajo sodelovanje pri izvedbi aktivnosti med udeleženci in z izvajalcem 
(npr. Delavnica z medvrstniškim ocenjevanjem za razvoj kritičnega mišljenja). 

− Načrtovana in prisotna je socialna 
interakcija med udeleženci ter med 
udeleženci in izvajalcem. 

− Prisotno je delo po skupinah (npr. 
različne aktivnosti in pogojen dostop 
glede na skupino). 

− Prisotne so aktivnosti za udeležence, 
kjer je možna samoevalvacija. 

− Prisotne so aktivnosti, pri katerih 
udeleženci soustvarjajo študijsko 
gradivo. 

− Prisotne so aktivnosti za pridobivanje 
povratnih informacij od udeležencev o 
pripravljenih aktivnostih v učnem e-
okolju. 

 


