
         
 

Moodle UM: Šablona učne enote 

 

Pedagoškemu kadru UM je na voljo šablona učne enote za uporabo v učnem e-okolju Moodle UM. 

Pripravljena je z namenom, da olajša in pohitri pripravo učne enote v Moodlu UM za podporo 

pedagoškemu procesu. Uporabna je za izvajalce, ki se z učnim e-okolje srečujejo prvič in tudi za 

napredne uporabnike, da odkrijejo priložnosti za preoblikovanje in nadgradnjo obstoječih učnih enot.  

Šablona je zasnovana na didaktičnih smernicah in na podlagi najpogosteje uporabljenih virov in 

aktivnosti v Moodlu, ki so posebej primerni za izvedbo pedagoškega procesa. Pripravljenih je več 

poglavij, v katerih se naslanjamo na izbrane metode in oblike poučevanja ob podpori Moodla: 

• poglavje za samostojni študij virov (npr. s  Knjigo,  Lekcijo,  Stranjo) in medvrstniško 

sodelovanje (npr. s  Podatkovno bazo),  

• poglavje z aktivnostjo samostojne naloge študenta (npr.  Naloga,  Forum),  

• poglavje z aktivnostjo skupinske naloge študentov,  

• poglavje namenjeno napotkom in aktivnostim vaj/seminarjev (npr. z  Mapo), 

• poglavje zaključnih aktivnosti (npr.  Odziv). 

 

 PRIPOROČILA: 

 

V kolikor imate v učni enoti že pripravljena poglavja, vam predlagamo, da si pred 
uvozom dodate 5 prostih praznih poglavij na začetek (poglavje 1–poglavje 5), kamor se 
vam bo prenesla šablona.  
 

Med uvozom (navodila v nadaljevanju) imate možnost izbrati, ali želite obstoječe elemente vaše učne 

enote ohraniti ali izbrisati. Vendar pozor! Izbris vam izbriše tudi študente! V primeru, da se odločite za 

ohranitev, uvoz kopije učne enote deluje po principu združevanja/spojitve. Kar je v 1. poglavju 

šablone, se bo dodalo v 1. poglavje vaše učne enote. Prenesel se bo tudi uvodni odsek. Pri tem se 

povzetek poglavja (in vseh nadaljnjih) prenese le v primeru, če je  tisti izbrani odsek v vaši učni enoti 

prazen. Morebitni izpolnjeni naslovi in povzetki poglavij se ne povozijo s tistimi iz šablone. 

 NAVODILA ZA UVOZ 

1. korak: V učni enoti, v kateri želite uporabiti šablono poiščite blok Skrbništvo in kliknite 

na Obnovi. Odpre se stran, kjer naložite datoteko šablona_UE.mbz (pridobite jo v učni enoti 

šablone v zaključnem poglavju) in kliknete na gumb Obnovi. 

V učni enoti izvajalci pridobite tudi datoteko šablone za lastno uporabo, ki jo je mogoče uvoziti v 

učno enoto in jo po potrebi prilagoditi. Pred uporabo šablone preberite spodnja priporočila! 

 



         
 

 

2. korak: Nato se odpre stran, kjer bodo na voljo informacije o tem, kaj vse boste uvozili. Na dnu 

strani kliknite na Nadaljuj.  

3. korak: Sledi korak, kjer je že izbrano, da šablono pripojite v učno enoto, v kateri se trenutno 

nahajate. Uporabo izbrisa pa vam odsvetujemo. Za potrditev kliknite na Nadaljuj. 

 

4. korak: Moodle vas nato vodi skozi obnovitev, ki jo potrjujete s klikom na Naprej.  

 

5. korak: Nato kliknete na Izvedi obnavljanje. Proces traja nekaj trenutkov. 

6. korak: Lahko si ogledate učno enoto in jo ustrezno prilagodite. 

DOSTOP DO ŠABLONE 
(OGLED IN PRENOS DATOTEKE ŠABLONE) 

 

→ Prijava z digitalno identiteto UM 

V primeru vprašanj se obrnite na  edustudy@um.si. 

https://estudij.um.si/course/view.php?id=22069

