
NIVO E-UČENJA 
KOGNITIVNA GLOBINA  

AKTIVNOSTI 
AKTIVNOSTI 

SOCIALNA VPETOST  

V UČNI ENOTI 

Smer naraščanja 

kognitivne globine 

in socialne vpetosti 

ob e-učenju. 

 

Možnost 

doseganja 

posameznega 

nivoja je 

neposredno 

odvisna od tega, 

kako je izvajalec 

zastavil učno 

enoto. 

 

N
iv

o
 1

 − Udeleženec uporablja naložena študijska gradiva, kar je 

možno zaznati s pomočjo ogleda ali prenosa. 

 

− Udeleženec ne sodeluje z izvajalcem in z drugimi 
udeleženci. 
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− Udeleženec se večkrat vrača k pripravljenim aktivnostim 
(npr. večkrat pregleda Knjigo). 

− Udeleženec redno spremlja napotke izvajalca ob 
aktivnostih (npr. si ogleda podrobnosti v učnih virih, kjer 
ga izvajalec usmerja na ključne dele). 

− Udeleženec odda izdelek pri aktivnosti. 

 

 

− Udeleženec komunicira z drugimi v majhni meri 
(sprejema obvestila od izvajalca, npr. rezultate o 
pisnih testih).  

− Udeleženec sodeluje z odzivom na največkrat zaprti 
tip vprašanj (npr. izvajalec pripravi vprašanja za 
preverjanje znanja z uporabo aktivnosti Možnost). 
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− Udeleženec si ogleda prejete izvajalčeve povratne 
informacije na oddane izdelke in prispevke. 

− Udeleženec po prejetih povratnih informacijah odda 
nadgrajen vsebinski prispevek (npr. Nalogo). 

− Udeleženec spremlja lasten napredek in doseganje ciljev v 
učni enoti. 

 

 

− Udeleženec se odziva na izvajalčeve povratne 
informacije. 

− Udeleženec aktivno sodeluje v aktivnostih, ki 
vključujejo komuniciranje z drugimi udeleženci in 
izvajalcem učne enote (npr. diskusija v Forumu). 
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− Udeleženec se pri delu z aktivnostmi, ki zahtevajo kritično 
presojo, vključuje in sodeluje s svojim mnenjem (npr. 
sodelovanje v Forumu, ki zahteva lastno objavo pred 
vpogledom v objave drugih). 

− Udeleženec se aktivno odzove na povratne informacije 
izvajalca  in izboljša svoje izdelke, na ta način pa tudi zviša 
rezultate, če mu je to omogočeno (npr. ponovno odda 
Nalogo). 

− Udeleženec soustvarja študijsko gradivo (npr. z uporabo 
Wikija, Slovarja, Podatkovne zbirke). 

 

 

− Udeleženec podaja lastna mnenja. 

− Udeleženec evalvira svoje delo ter delo (izdelke) 
svojih vrstnikov (npr. Delavnica). Prisotne so povratne 
informacije med udeleženci.  

− Udeleženec sodeluje v poglobljenih diskusijah o učni 
vsebini (npr. v Forumu). 

 


