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Mahara 
Učni stolpič – didaktična priporočila za uporabo orodja  

 

Kratek opis 

 
E-listovnik Mahara (https://mahara.org/)  oz. njegova slovenska različica (https://listovnik.sio.si/) se lahko uporablja 

kot spletni portfelj, spletni dnevnik ali orodje za oblikovanje življenjepisa. E-listovnik Mahara predstavlja zbirko 

materialov in učnih aktivnosti, ki jih je študent pripravil v daljšem časovnem obdobju (npr. med izvedbo posamezne 

učne enote). S pomočjo kronološko urejenih evidenc o študentovi aktivnosti lahko prepoznavamo in spremljamo 

napredek ter razvoj kompetenc študentov na specifičnem področju izobraževanja.   

E-listovnik Mahara lahko uporabimo za:  

❖ spletni portfelj,  

❖ spletni dnevnik,  

❖ graditelj življenjepisa in družabne mreže 

❖ deljenje dosežkov in povezovanje z drugimi.  

Sledenje didaktičnim smernicam 

Aktivno delo Nazornost Prilagojenost Individualizacija Diferenciacija 

Ekonomičnost Sistematičnost/Strukturiranost Timsko delo Odprtost 

 

Strukturiranost vsebine e-listovnika omogočajo različne možnosti postavitve vsebin, ki jih vključujemo v Poglede in 

zbirke. Samostojna priprava listovnika spodbuja študenta k aktivnemu delu tako, da študent jasno zastavlja cilje, ki jih 

želi doseči, upošteva in aktivira nivo lastnega predznanja, ter s pomočjo različnih učnih strategij usvaja novo znanje. 

Uporaba listovnika študentu omogoča evalvacijo in refleksijo opravljenega dela ter dosežkov. S pomočjo funkcij, ki jih 

nudi e-listovnik Mahara (tj. vstavljanje datotek različnih vrst in formatov – npr. slik, videoposnetkov …), lahko izvajalci 

nazorno prikažejo specifične učne vsebine in s tem prispevajo k večji dojemljivosti pojmov ali procesov. Tovrstne 

datoteke vnašamo v urejene Poglede in zbirke. E-listovnik Mahara podpira individualizirano in na študenta usmerjeno 

učenje, saj prispeva k razvoju kompetenc in refleksiji študentovega opravljenega dela. S samostojnim izbiranjem 

lastnih nastavitev, ustvarjanjem profila, map in datotek študent vodi svojo izobraževalno pot.  E-listovnik Mahara je 

prilagojen študentom, ki se srečujejo z ovirami ali posebnimi potrebami. Vključuje različne tehnične značilnosti, ki 

spodbujajo učinkovito branje in vizualizacijo pri posameznikih z motnjami vida (npr. dodano »alt« besedilo ob slikah, 

ustrezno označene grafične povezave, opisi besedila za uporabnike bralnikov zaslona ipd.). Če izvajalci uporabljajo e-

listovnik Mahara za slovenske študente, lahko ob vzporednem delu s tujimi študenti le-tega uvedejo v izvirnem 

spletnem okolju www.mahara.org. Orodje Mahara omogoča timsko delo in ustvarjanje, dopolnjevanje ali 

dograjevanje vsebin več študentov. Ena od možnosti so Skupine, ki povezujejo uporabnike v družabne skupnosti, pri 

čemer jim je omogočeno tudi ustrezno komuniciranje v forumih ali klepetalnicah. E-listovnik Mahara predstavlja bolj 

ekonomično različico klasičnega listovnika, v katerega je običajno vključeno več sklopov gradiv, ki jih je potrebno 

natisniti ali izdelati. Tako študenti kot izvajalci lahko do izdelkov dostopajo kjerkoli in kadarkoli. E-listovnik Mahara 

predstavlja odprtokodni sistem, ki se lahko vključi v drugi sistem. Lahko ga integriramo v učno e-okolje Moodle in 

preko slednjega tudi dostopamo do e-listovnika. Vsebine, ki jih študent ustvari v e-listovniku Mahara, so lahko vidne 

samo njemu, izbranim uporabnikom ali pa so prosto dostopne širšemu krogu ljudi (javnosti). 

https://mahara.org/
https://listovnik.sio.si/
http://www.mahara.org/
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Didaktična priporočila 

❖ SISTEMATIČNA ZASTAVITEV VSEBINE E-LISTOVNIKA: Pri načrtovanju vsebin e-listovnika bodite pozorni, da 

vanj vključite le tiste vsebine, ki prispevajo k sistematični predstavitvi razvoja posameznika na določenem 

vsebinskem področju. Aktivnosti, ki jih vključite v e-listovnik, naj si sledijo v logičnem zaporedju, pri čemer 

vsaka naslednja aktivnost zasleduje višje taksonomske ravni znanja v primerjavi s prejšnjimi.  

❖ RAZNOLIKOST UPORABE: Pri uporabi e-listovnika določite izhodiščno vsebino in z raznolikimi aktivnostmi 

omogočite, da študenti vanj vključujejo čim več različnih gradiv in v ospredje postavljajo  najbolj izvirne izdelke 

(npr. raziskovalno poročilo, krajše seminarske sestavke/eseje, poročilo o praktični aktivnosti, druga učna 

gradiva, fotografije, videoposnetke, miselne vzorce, življenjepis …).  

❖ SLEDENJE NAPREDKU IN PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ: Z ustreznimi nastavitvami omogočite, da 

bodo ustvarjeni e-listovniki študentov (tj. Pogledi in zbirke) na vpogled vam kot drugim študentom. Študentom 

podajajte sprotne povratne informacije (npr. s pomočjo Komentarjev), kar bo prispevalo k postopnemu 

izboljševanju njihovega nadaljnjega dela in sledenju napredka.  

❖ PRIDOBIVANJE POVRATNIH INFORMACIJ: V e-listovnik vključite različne samoocenjevalne vprašalnike, s 

katerimi dobite povratne informacije o izvedenih pedagoških aktivnosti.  

❖ SKUPINSKE RAZPRAVE: Znotraj posamezne skupine (najpogosteje z nadzorovanim članstvom) lahko dodate 

Forum, v katerem se razpravlja o aktualni problematiki in tekočih zadevah v zvezi z izvedbo aktivnostih ali 

študijskega procesa.  

❖ SPREMLJANJE NAPREDKA PRI PROJEKTNEM IN PROBLEMSKEM UČENJU: E-listovnik omogoča pregledno 

strukturiranje in nadzor nad zbranimi gradivi  ter opravljenimi aktivnostmi. Pri vpeljavi projektnih oblik dela in 

problemskega učenja, usmerite študente k pripravi skupinskega e-listovnika, preko katerega boste spremljali 

napredek študentov skozi posamezne korake projektnega ali problemskega učenja ter lažje ocenjevali njihovo 

delo.  

❖ EVALVACIJA AKTIVNOSTI V PREDAVALNICI PRI OBRNJENEM UČENJU: Obrnjeno učenje omogoča predhodno 

samostojno pripravo na delo v predavalnici izven fakultetnega okolja (npr. doma ali v knjižnici). Izpeljite 

skupinske aktivnosti v predavalnici in usmerite študente, da izdelke uvozijo v individualni ali skupinski 

portfolio, kjer jih boste ocenili ali nanje podali povratne informacije.  

❖ UPORABA LISTOVNIKA PRI KOMBINIRANEM UČENJU: Kombinirano učenje predstavlja preplet tradicionalnih 

oblik dela in e-izobraževanja. Zastavite obveznosti predmeta tako, da bo končna ocena odražala razvoj 

različnih znanj in spretnosti (npr. delež ocene je vezan na pripravo raziskovalnega poročila in 

individualne/skupinske predstavitve, delež ocene pa na izpolnjen e-listovnik).  

❖ RAZVIJANJE KOMPETENC: E-listovnik Mahara razvija različne kompetence študentov, potrebne za delovanje 

v družbi 21. stoletja. Spodbudite študente k uporabi funkcije Življenjepis, s katero se študenti urijo v 

ustreznemu promoviranju/predstavitvi svojih kompetenc/spretnosti/znanja  bodočemu trgu dela, razvijajo 

digitalno pismenost, osmišljeno strukturirajo nastale vsebine za širši krog ljudi in urijo sposobnosti 

konstruktivne samorefleksije. 

Uporabnost IKT rešitve pri sodobnih učnih praksah 

❖ Projektno učenje,  

❖ obrnjeno učenje,  

❖ kombinirano učenje, 

❖ problemsko učenje.  

 

Posodobljeno: julij 2020 


