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POVZETEK
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je postala del našega vsakdanjika in
računalnik je postal nepogrešljivi del skoraj vsakega gospodinjstva. Spremembe na
področju IKT so v zadnjih dveh desetletjih spremenile tudi načine učenja.
Kombinacija elektronskega in tradicionalnega učenja je postala standardna. Ne
samo elektronska gradiva, ampak tudi spletne učilnice so postale pomemben del
izobraževalnega procesa. Kombinacija slednjega nam omogoča večjo
interaktivnost gradiv in sodelovanje študentov. V diplomski nalogi bomo opisali
osnove e-gradiv ter e-učenja. Osredotočili se bomo predvsem na to, kako v
programu Xerte Online Toolkits izdelana gradiva prenesti v spletno učno okolje
Moodle (verzija 2.5). Opisali bomo načine in postopke, ki smo jih uporabili. Za
boljše razumevanje postopkov smo dodali tudi zaslonske slike.
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ABSTRACT:
Information and communication technology (ICT) has become an important part of
our everyday lives. Nowadays we can say that computer is an indispensable tool of
almost every household. The changes in the field of ICT have also changed our
ways of learning. A combination of e-learning and traditional learning has become
more popular than ever before. Not only electronic materials, but also virtual
classrooms have become an important part of the educational process. The
combination of e-materials and virtual classrooms allows greater interactive
virtual materials and student engagement. In this paper, we will describe the
basics of e-learning and its contents. We will focus primarily on e-learning
materials made with Xerte Online Toolkits and their implementation into online
learning environment Moodle (version 2.5). We will describe the methods and
procedures that we used.
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UVOD

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) so se spremenili tudi
načini učenja. IKT je v zadnjih dveh desetletjih izjemno napredovala, elektronsko
učenje pa je postalo pogrešljivi del izobraževanja. Pojavila se je uporaba e-gradiv
in spletnih učilnic. E-gradiva so izredno zanimiva, predvsem zaradi njihove
interaktivnosti, in imajo mnoge prednosti pred običajnimi gradivi. E-gradiva v
kombinaciji s spletno učilnico omogočajo neodvisnost učenja od časa in kraja.
Tempo učenja si določimo sami in je odvisen od naše sposobnosti in razumevanja
vsebine. V spletnih učilnicah imamo tudi možnost sprotnega preverjanja znanja.
Elektronsko učenje je pomemben del študija na daljavo, vse pogosteje pa se
uporablja tudi v kombinaciji s tradicionalnim načinom učenja.
Kot lahko razberemo iz spletne strani Fakultete za organizacijske vede, se poleg
tradicionalnega izobraževanja uporablja tudi e-izobraževanje, kot učno okolje pa
odprtokodna rešitev Moodle. Na sliki v spodnjem desnem kotu tudi vidimo, da
fakulteta omogoča študij na daljavo.

Slika 1: Spletna stran Fakultete za organizacijske vede
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1.2. PREDSTAVITEV OKOLJA
Fakulteta za organizacijske vede je ena izmed članic Univerze v Mariboru. Tako
kot pri ostalih članicah, se tudi na Fakulteti za organizacijske vede uporablja
spletno učno okolje Moodle. Dostop do spletnega učnega okolja oziroma spletne
učilnice pridobijo vsi študenti, ki so vpisani na Univerzo v Mariboru. Za dostop
potrebujejo le uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je študentski elektronski
naslov, geslo pa študent pridobi na fakulteti in si ga lahko kasneje tudi spremeni.
Spletno učno okolje Moodle imenujemo tudi spletna učilnica, najdemo pa ga na
spletni strani: https://estudij.um.si/.
V spletnem učnem okolju imajo izvajalci predmetov možnost, da odprejo forum
novic, dodajajo objave, študentom lahko omogočijo zastavljanje vprašanj,
naložijo interaktivna učna gradiva itd.

1.3. METODE DELA
Cilj naloge je, da izdelana interaktivna elektronska gradiva, ki smo jih ustvarili s
pomočjo programa Xerte Online Toolkits, implementiramo v spletno učno okolje
Moodle.
V diplomski nalogi bomo uporabili različne metode dela. Preučili bomo literaturo s
področja elektronskega izobraževanja, elektronskih gradiv in učnega okolja.
Uporabili bomo tudi spletne vire ter izkušnje in opažanja med delom v programu
Xerte Online Toolkits in spletnem učnem okolju Moodle. Na univerzi v Mariboru
smo v letu 2013/14 uporabljali verzijo Moodla 2.5.
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OSNOVE ELEKTRONSKEGA IZOBRAŽEVANJA

2.1. OSNOVE E-IZOBRAŽEVANJA
Bistveni del elektronskega izobraževanja predstavlja informacijsko-komunikacijska
tehnologija (IKT) in njen napredek. Kot navaja Bregar idr.(2010): »IKT je bistven
element sodobnih izobraževalnih procesov in sistemov. Njeno uporabo v
izobraževanju na splošno označuje »e-izobraževanje (str. 7).«
Elektronsko izobraževanje izhaja iz študija na daljavo in je posledica hitrega
razvoja IKT. Omogoča nam neodvisnost učenja od kraja in časa. E-izobraževanje
vsebuje tehnološke komponente. Postalo je tudi pomemben del tradicionalnega
izobraževanja.
»To, kar pravzaprav razumemo z e-izobraževanjem, lahko razdelimo v dve skupini:
e-izobraževanje v širšem pomenu in ožje opredeljeno e-izobraževanje. Prva
skupina združuje poglede, ki obravnavajo e-izobraževanje kot vsako
izobraževanje, ki vsebuje tehnološko komponento (e-izobraževanje v širšem
pomenu) (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str. 12).«
Torej izobraževanje v širšem pomenu opredeljuje vsako izobraževanje, ki je
podprto z IKT, bodisi so to CD-ji, elektronski učbeniki, PowerPoint prosojnice itd.
Takšno izobraževanje je del tradicionalnega izobraževanja in se uporablja na vseh
stopnjah šolanja, z njim pa želimo obogatiti učni proces.
»E-izobraževanje, pojmovano širše, je po našem mnenju smiselno poimenovati
delno tehnološko podprto izobraževanje« (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str.
13).
»Druga skupina obravnava e-izobraževanje ožje, določneje. Marc Rosenberg v delu
E-learning Strategies for Delivering Knovledge in the Digital Age (2001, str. 28–
29), ki ga lahko pojmujemo kot prvo celostno študijo o e-izobraževanju,
opredeljuje e-izobraževanje kot uporabo spletnih tehnologij v različnih rešitvah za
povečanje znanja ali izboljšanje izobraževalnih aktivnosti (Bregar, Zagmajster,
Radovan, 2010, str. 14).«
»Bistvena razlika med tehnološko podprtim izobraževanjem in ožje pojmovanim eizobraževanjem (poimenujemo ga celostno e-izobraževanje) je v tem, da pri
celostnem e-izobraževanju tehnološka podpora ni le delna, ne obstaja le pri
posameznih prvinah izobraževalnega procesa, ampak je celostno integrirana v vse
prvine izobraževalnega procesa. To pomeni, da je vključena v pedagoško in
administrativno podporo in v učna gradiva, to pa tudi omogoča, da se učni proces
izvaja ob fizični ločenosti učitelja in udeleženca (Bregar, Zagmajster, Radovan,
2010, str. 14).«
Lahko se uporablja tudi kombinirano izobraževanje (ang. Blended learning), ki
zajema stopnje učenja med delno tehnološko podprtim izobraževanjem in
celostnim e-izobraževanjem. Iz slike 2 lahko razberemo, da obstajajo štiri oblike
izobraževanja: tradicionalno izobraževanje, delno tehnološko izobraževanje,
kombinirano izobraževanje in celostno e-izobraževanje.
Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle
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Slika 2: Obseg in stopnja integriranosti tehnološke podpore pri različnih oblikah
izobraževanja (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str. 15)
Sulčič (2008) pa pravi: »E-izobraževanje je proces, v katerega vstopajo različni
udeleženci: učitelji/mentorji, študenti, razvijalci e-izobraževanja in drugi,
predvsem administrativno, tehnično in strokovno osebje, ki izvaja podporne
dejavnosti e-izobraževanja (str. 81).«
Iz slike 3 je razvidno, kateri osnovni procesi se izvajajo v izobraževalni instituciji.
Sulčič (2008) navaja, Naslednje tri osnovne procese:
 » razvoj e-izobraževanja, ki vključuje distribucijo e-izobraževanj,
 izvedba e-izobraževanja,
 evalvacija e-izobraževanja.
Vsi trije procesi se izvajajo na ravni posameznega predmeta (tečaja) in na ravni
institucije, ki izvaja program (str. 81).«

Slika 3: Medsebojna povezanost osnovnih procesov e-izobraževanja (Sulčič, 2008,
str. 82)
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2.2. PREDNOSTI E-IZOBRAŽEVANJA
»E-izobraževanje naj bi prineslo številne prednosti udeležencem izobraževanja in
izobraževalnim ustanovam, pa tudi širše, izobraževalnim sistemom na nacionalni
ravni in mednarodno (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str. 17).«
E-izobraževanje je stroškovno učinkovito, z njim pa tudi prihranimo čas. S tem
ko se izobražujemo elektronsko, zmanjšamo čas v pisarni, predavalnici itd. To
pomeni, da se zmanjšajo potni stroški ter stroški na račun tiskanja materialov. Eučenje nam pomaga prihraniti denar in poveča produktivnost. To pomeni, da bodo
študentje srečnejši in bolj osredotočeni.
Elektronsko se lahko izobražujemo kadarkoli in kjerkoli tekom dneva.
Tradicionalna predavanja pa potekajo le v času uradnih ur. Z e-učenjem je
študentom omogočeno, da predelajo snov izven predavalnice in si sami
organizirajo čas. Neodvisnost učenja od kraja in časa pomeni, da bodo tako
profesorji in študentje prihranili čas, ki bi ga potrebovali, da potujejo do
izobraževalne ustanove.
Omogoča nam sledenje napredka. V virtualnem učnem okolju lahko sledimo
napredovanju študenta. Ogledamo si lahko, koliko časa se študent zadrži na
posamezni strani. Znanje lahko testiramo tudi z raznimi kvizi, kar je pomemben
del izobraževanja, saj je zato potrebno sprotno delo.
Interaktivna gradiva so veliko bolj zanimiva od običajnih gradiv. Lahko jih
popestrimo s slikami, animacijami, video predstavitvami, kvizi, avdio datotekami
itd. Interaktivna gradiva študenta bolj pritegnejo. S sprotnimi kvizi in
preverjanjem znanja pa je študent tudi bolj motiviran.
Tudi Bregar idr. (2010) navajajo, da se »kot najznačilnejše prednosti eizobraževanja z vidika udeležencev izobraževanja navadno navajajo:
 večja prožnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja (angl. Just-intime learning, just-in-place learning);
 večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja iz različnih virov (sinhrone
in asinhrone oblike komunikacije, spletni viri);
 možnost prilagajanja učnih pristopov posameznikovim potrebam;
 transparentnost pogojev izobraževanja
 razvoj novega znanja in kompetenc (str. 17).«

Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle
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E-GRADIVA IN UČNO OKOLJE

Za elektronsko izobraževanje so potrebna tako elektronska gradiva kot primerno
učno okolje. Pomembno je, da imamo poleg izdelanih e-gradiv na voljo tudi
ustrezno učno okolje, saj bodo študentje le tako imeli dostop do gradiv.
Najpogosteje se kot učno okolje uporabljajo spletne učilnice, kot je npr. Moodle,
ki ga uporabljamo tudi na Univerzi v Mariboru.

3.1. E-GRADIVA
V splošnem lahko rečemo, da je e-gradivo vsako gradivo, ki je na voljo v
elektronski obliki. Natančnejša definicija pa bi bila, da je e-gradivo »digitalno
gradivo z določenim učnim ciljem in namenom ali vidnim oz. razvidnim učnim
ciljem (Pesek, Kolofon 2011, str. 5).«
Vsako e-gradivo predstavlja digitalni učni vir. Kakovost e-gradiv pa predstavlja
pomembno vlogo pri učenju. Bolj kot so gradiva kakovostna, večje bo končno
znanje študenta. Interaktivna gradiva so bolj zanimiva od običajnih gradiv.
Če želimo ustvariti kakovostna e-gradiva, moramo biti pozorni na korake v pripravi
le teh. Bregar idr. pravijo: »Priprava gradiv poteka v več korakih: vsebinska
priprava, oblikovna priprava, izbor in vključevanje medijev v program ter pisanje
in urejanje besedila. Prvi korak v pripravi e-gradiv je vsebinska priprava gradiv, ki
zajema podrobno opredelitev namena in učnih ciljev programa, opredelitev
osnovnih vsebinskih sklopov in njihovo razčlenitev na ožje enote ter izbiro učnih
aktivnosti. Pri pripravi gradiv moramo nato opredeliti oblikovno ter grafično
zasnovo besedila in spletnih strani ter se odločiti, katere medije bomo uporabili v
gradivu. Aktivnosti, povezane z vsebinsko in oblikovno zasnovo ter z izbiro
medijev, potekajo v praksi pogosto sočasno, vendar morajo biti oblikovne in
tehnološke rešitve podrejene vsebini, njeno izhodišče pa so namen in učni cilji
programa (str. 97).«

Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle
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Slika 4: Koraki v pripravi e-gradiv (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str. 99)

Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle

stran 7

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

3.2. UČNO OKOLJE
Za učinkovito e-izobraževanje poleg elektronskih gradiv potrebujemo še ustrezno
spletno učno okolje.
»Tehnološka podpora v e-izobraževanju naj bi omogočala tri temeljne
funkcionalne sklope:
 vsebino (računalniška orodja za pripravo in predstavitev vsebine),
 komunikacijo (orodja, ki omogočajo komuniciranje – od elektronske pošte
do video komunikacij),
 menedžment (orodja za upravljanje in organiziranje izobraževalnega in
administrativnega procesa) (Bregar, Zagmajster, Radovan, 2010, str. 154).«
Na univerzah se kot učno okolje pogosto uporabljajo spletne učilnice. Na Univerzi
v Mariboru uporabljamo spletno učno okolje oziroma spletno učilnico Moodle.
3.2.1. Spletna učilnica
»Spletna učilnica ali e-učilnica je osnovna aplikacija, ki se jo v spletnem
izobraževanju uporablja izključno za administracijo, dokumentacijo, sledenje in
poročanje med izobraževalnim procesom.
Njihov glavni namen je integracija tehnologij v skupek orodij, ki so razumljiva
tako učencem kot učiteljem in jim tako olajšajo prenos znanja. Temeljijo na
sistemu za urejanje vsebine in učnih dejavnosti, kot so ankete, forumi,
klepetalnice itd. Danes težko definiramo pojem spletne učilnice, saj imamo na
voljo celo vrsto sistemov. Glede na kompleksnost imamo zelo drage in zahtevne
(primer Blackboard) ter brezplačne, vsem dosegljive različice, kot je na primer
Moodle.«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_u%C4%8Dilnica, obiskano dne 31. 8. 2014)

Slika 5: Primer spletne učilnice – Moodle
Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle
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XERTE ONLINE TOOLKITS

Program Xerte Online Toolkits so razvili na univerzi v Notthingamu. Je zbirka
odprtokodnih orodij, namenjena proizvajalcem elektronskih gradiv in vsebinskim
avtorjem posameznih gradiv. Orodja se uporabljajo na različnih institucijah in
organizacijah po vsem svetu, z navdušeno skupnostjo uporabnikov in aktivno ekipo
proizvajalcev, ki si prizadevajo za nove funkcije in izboljšave programa. Z objavo
verzije 2.0 Xerte Online Toolkits se lahko vsebine izvajajo na katerikoli napravi.
Nova odzivna predloga omogoča avtorjem, da dostavijo vsebino na vse naprave od
iPhona do velikega namiznega računalnika. Xerte Online Toolkits vsebuje več kot
75 predlog za predstavitev in interaktivnost
(http://www.nottingham.ac.uk/xerte/index.aspx, obiskano dne 7. 9. 2014).

4.1. KREIRANJE NOVIH ELEKTRONSKIH GRADIV
Za delo v programu potrebujemo strežnik, na katerem se nahaja program. Ker
sami nimamo strežnika, nam dostop omogoči mentor. Ko imamo uporabniško ime
in geslo, se preko spletnega brskalnika vpišemo v program. Delo lahko opravljamo
od doma. Ko smo vpisani, lahko začnemo z delom. Preden začnemo ustvarjati
nove projekte, ustvarimo mapo, v katero naložimo gradiva. Novo mapo lahko
ustvarimo pod »My projects« s klikom na »New Folder«. Ko je mapa ustvarjena,
lahko začnemo s kreiranjem novih projektov. Vsak projekt predstavlja novo
poglavje predmeta. Za projekt je potrebno izbrati ustrezno predlogo. Na desnem
delu brskalnika imamo možnost ustvarjanja novih projektov. Pod napisom »Create
a new project« izberemo predlogo »Xerte Online Toolkits« in kliknemo »Create«.
Izdelek oziroma projekt je viden na levi strani okna.

Slika 6: Xerte Online Toolkits – začetna stran
Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle
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Kot je razvidno iz slike 6 so na vrhu programa ukazni gumbi Properties, Edit,
Preview, Delete, Duplicate in Publish.
 »Properties« –nam omogoča urejanje lastnosti posameznega projekta (npr.
komu bomo omogočili dostop, spreminjanje imena projekta, itd.)
 »Edit« –Z njim lahko urejamo projekt oziroma izdelek, dodajamo nova
poglavja, slike itd.
 »Preview« – Omogoča predogled projekta.
 »Delete« – Omogoča brisanje projekta.
 »Duplicate« – Podvoji projekt.
 »Publish« – Omogoča objavo projekta, ki smo ga ustvarili.
Ko ustvarimo ime projekta, se lotimo njegove izdelave. S klikom na projekt in z
izborom ukaznega gumba »Edit« lahko začnemo z urejanjem. V programu je na
voljo več gradnikov za urejanje (»Text«, »Media«, »Navigators«, »Connectors«,
»Charts«, »Interactivity«, »Games«, »Misc«). Za vsako prosojnico lahko izberemo
gradnik, ki se nam zdi najbolj ustrezen.

Slika 7: Xerte Online Toolkits – delovno okolje
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Gradniki, ki so nam na voljo, so uporabni tako v Javascript kot v Flash pogledu.
 »Text« nam omogoča urejanje teksta.
 »Media« – Z njo lahko dodajamo različne medije (slike, videoposnetke,
zvok in grafiko, flash animacije, »Morph« fotografije itd.).
 »Navigators« – Z njimi lahko dodajamo razne navigatorje, s katerimi se
bomo pomikali po posamezni prosojnici (v eno prosojnico lahko dodamo
tudi serijo projektov »Slideshow«), dodamo lahko vgrajeno vsebino (npr.
spletno stran) ...
 »Connectors« – Z njimi lahko na prosojnici prikažemo besedilo v različnih
stolpcih in dodamo vizualno vsebino …
 »Charts« –Tu lahko dodamo osnovne grafe in tabele.
 »Interractivity« nam omogoča dodajanje interaktivnosti. Uporabnika
izdelanih gradiv spodbudimo k sodelovanju (dodajamo lahko dialoge,
omogočimo dopolnjevanje besed, kvize …)
 »Games« dodamo igre, kot je npr. »Memory game« (igra spomina)
 »Misc« – Z njim lahko dodamo članke iz wikipedie, Youtube posnetke,
Google maps …

Slika 8: Gradniki v programu Xerte Online Toolkits
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4.2. LASTNOSTI GRADIV
Za uporabo Xerte Online Toolkits gradiv v Moodlu je pomembno, da določimo
nekatere lastnosti že na samem strežniku, na katerem se nahajajo gradiva, še
preden jih dodamo v Moodle.
S klikom na gumb »Properties« se nam odpre okno, v katerem lahko urejamo
lastnosti posameznega projekta. Tukaj lahko spremenimo ime projekta, izberemo
pogled (Javascript a.k.a HTML ali Flash), na voljo imamo URL-povezavo ter iFrame
kodo. URL in iFrame smo uporabili v Moodlu.

Slika 9: Lastnosti projekta v Xerte
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Slika 10: Pogled gradiv v Javascript (a.k.a HTML5)

Slika 11: Pogled gradiv v Flash-u
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Pod zavihkom »Access« določimo, komu bodo dostopna gradiva:
 »Public« pomeni, da bodo gradiva videli vsi, ki bodo imeli URL naslov
 »Passvword protected« nam omogoči, da gradiva zaščitimo z geslom. Geslo
posredujemo osebam, za katere želimo, da dostopajo do gradiv.
 »Other« nam omogoči, da omejimo gradiva na določeno skupino ljudi, npr.
dostop lahko omogočimo tistim, ki bodo v Moodlu kliknili na povezavo do
gradiv. Vsak, ki bo preko strani http://moodlefov.fov.uni-mb.si/ kliknil na
povezavo, se mu bodo odprla gradiva, ostali teh gradiv ne bodo videli.
 »Private« omogoči, da gradiva vidi samo tisti, ki jih je izdelal. Gradiva so
zasebna.
Na koncu ne smemo pozabiti še na gumb »Publish«, s katerim bomo gradiva tudi
objavili.

Slika 12: Dostop do e-gradiv izdelanih v Xerte
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SPLETNO UČNO OKOLJE MOODLE

V Wikipediji je navedeno, da je »Moodle odprtokodni sistem za postavitev
spletnih
učilnic.
V
Sloveniji
je
le
ta
najbolj
zastopan«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Moodle, obiskano dne 11. 9. 2014). V letu 2013/14
se je uporabljala verzija Moodla 2.5.
»Moodle je eden izmed programskih paketov za urejanje in upravljanje tečajev
preko spleta. Spada med sisteme za upravljanje s poučevanjem (LMS –Learning
management system) oziroma sisteme za upravljanje tečajev (CMS – Course
management system).
Z Moodlom postavimo mrežo spletnih strani, ki ji rečemo spletna učilnica.
Učitelji objavljajo v njej učna gradiva, kot so datoteke, povezave na druge
spletne strani, kvizi ipd. Zastavljajo domače naloge, objavljajo vprašalnike
...Učenci ta gradiva pregledujejo, oddajajo opravljene domače naloge ...
Študentje in učitelji lahko med seboj komunicirajo preko forumov in klepetalnic.
Poleg tega lahko učitelj pregleduje aktivnosti študentov, sledi številu obiskov
določenih gradiv, spremlja uspešnost reševanja kvizov ...
Moodle je zasnovan na ideji, da se ljudje najbolje učimo, če učni material aktivno
uporabljamo. Torej ne samo da gradivo beremo, ampak o njem razpravljamo z
drugimi in skupaj izdelujemo nov učni material. Zato je v Moodlu na voljo kar
nekaj dejavnosti, ki podpirajo tak način dela. Taki so na primer forumi,
klepetalnice, kvizi, sistemi wiki ... Koncept Moodla si je zamislil Martin
Dougiamas, računalničar in učitelj, ki je skrbel za urejanje spletnih tečajev na
univerzi v Perthu v Avstraliji. Prva različica programa je izšla 20. avgusta 2002, od
takrat naprej pa jo Martin Dougiamas skupaj s sodelavci še naprej razvija in
dopolnjuje. Beseda Moodle ima dva pomena. Je akronim za Modular Object
Oriented Developmental Learning Environment (Modularno objektno usmerjeno
razvojno učno okolje). Beseda moodle pa v angleščini pomeni tudi »ukvarjati se s
čim sproščeno in brez posebnega načrta«. Moodle je preveden v številne jezike,
tudi v slovenščino (Valenčič, 2007, str. 6).«

5.1. DOSTOP DO SPLETNE UČILNICE
Preden lahko začnemo z delom, moramo pridobiti digitalno identiteto. Na univerzi
v Mariboru se uporabljata uporabniško ime in geslo. Digitalno identiteto
posameznik uporablja za dostop do informacijskih sistemov. Moodle je dosegljiv
na spletni strani https://estudij.um.si/.

Slika 13: Moodle – vstopna stran
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5.2. UREJANJE IMENA POGLAVJA
Ob vpisu v Moodle imamo na izbiro različne predmete. Izberemo tistega, v
katerega želimo naložiti e-gradiva. Ko je predmet izbran, v zgornjem desnem kotu
kliknemo gumb »Vključi urejanje«. Preden začnemo nalagati gradiva, moramo
poimenovati poglavje. Za urejanje naslova poglavja kliknemo »Uredi povzetek«.
Naslovu lahko urejamo pisavo, barvo, obliko itd.

Slika 14: Urejanje naslova poglavja v Moodlu

5.3. DEJAVNOSTI IN VIRI
V spodnjem desnem kotu znotraj posameznega poglavja imamo možnost »Add an
activity or resource«, ki nam omogoča dodajanje dejavnosti in virov. Z njimi
dodajamo ustrezna gradiva, kvize, forume itd.
5.3.1. Dejavnosti
Dejavnosti, ki jih imamo na izbiro, so:




Anketa – Anketni modul omogoča tri vrste anketnega orodja za
ocenjevanje in stimulacijo učenja v spletnih okoljih. Učitelj jih lahko
uporablja za zbiranje podatkov, ki mu bodo pomagali pri učenju o
njihovem razredu in njihovem lastnem predavanju.
Assignment – Modul omogoča dodeljevanje nalog, zbiranje dela,
zagotavljanje ocen in povratnih informacij. Študentje imajo možnost
oddajanja digitalnih vsebin (»word-processed« dokumentov, preglednic,
avdio ali video dokumentov). Naloge lahko tudi zahtevajo neposredno
vnašanje besedila v urejevalnik besedil. Assignment oz. naloga se lahko
uporabi tudi za opomin študentov, da morajo opraviti nalogo, ki ni
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povezana s spletom (npr. umetniško delo). Med pregledom nalog lahko
pustijo povratne informacije, dodajo pripombe, naložijo datoteke. Naloge
se lahko tudi ocenijo (številčno ali po merilni lestvici). Končne ocene so
zapisane v e-redovalnici.
Delavnica – Modul delavnice omogoča zbirko, pregled in oceno dela
študentov. Študentje lahko oddajo digitalne vsebine. Oddane vsebine so
ocenjene z uporabo obrazca različnih meril, ki jih določi učitelj. Tudi
študentom so dane možnosti, da ocenijo eno ali več sovrstnikovih oddanih
nalog. Sovrstnikove naloge in ocene lahko ostanejo anonimne, če je
potrebno. Študenti pridobijo dve oceni v delavnici dejavnosti – oceno za
oddajo in oceno za njihovo ocenjevanje sovrstnikove oddane naloge.
External tool – Modul zunanjega orodja omogoča interakcijo študentov z
učnimi viri in aktivnostmi, ki so dosegljive na drugih spletnih straneh. Da
ustvarimo zunanje orodje dejavnosti, je potrebno orodje ponudnika, ki
podpira LTI (Learning Tools Interoperability). Učitelj lahko uporabi zunanje
orodje dejavnosti ali pa uporabi orodje, ki je konfigurirano s strani
administratorja. Zunanja orodja dejavnosti se lahko razlikujejo po URL
virih:
- zunanja orodja imajo dostop do informacij uporabnika, ki je
proizvedel orodje (institucija, uporabnik, ime),
- zunanja orodja, ki podpirajo branje, posodabljanje in brisanje
razredov, povezanih z dejavnostjo,
- konfiguracija zunanjega orodja ustvari zaupanje med vašo spletno
stranjo in orodjem ponudnika, kar omogoča varno komunikacijo.
Forum – Je lahko ena najpomembnejših dejavnosti, v kateri se razvijajo
razprave. Lahko imamo več forumov, vsi pa so lahko strukturirani na
različne načine, nekateri pa imajo možnost vključitve medsebojnega
ocenjevanja posamezne objave. Objave lahko pregledujemo v različnih
oblikah (objavi je možno dodati priloge). Če se udeleženec naroči na
forum, bo nove objave prejemal po elektronski pošti. Učitelj lahko določi,
da je naročanje na forum nujno za vse udeležence.
Klepet – Klepetalni modul omogoči realno-časovno razpravo preko spleta.
Uporaba klepetalnice se razlikuje od razprav asinhronih forumov.
Kviz – Kvizni modul omogoča ustvarjanje in postavljanje kvizov. Kvizi lahko
vključujejo več izbir, npr. drži/ne drži, ujemanje in ostale vrste kvizov.
Vsak poskus je avtomatsko označen. Učitelj ima možnost, da se odloči, ali
bo dal odziv in/ali prikazal odgovore.
Lekcija – sestavljena je iz vrste strani, ki se običajno končajo z vprašanjem
in vrstami možnih odgovorov. Glede na izbor odgovora lahko udeleženec
bodisi napreduje na naslednjo stran ali se vrne na prejšnjo. Navigacija
lekcije je lahko preprosta ali kompleksna.
Možnost – Omogoči učitelju, da zastavi vprašanje in določi več možnih
odgovorov.

Irena Lončar: Uporaba e-gradiv v spletnem učnem okolju Moodle

stran 17

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede








Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Podatkovna zbirka – Omogoča ustvarjanje, vzdrževanje in iskanje po zalogi
zapisanih vnosov. Format in struktura vnosov sta skoraj neomejena (slike,
datoteke, URL-ji itd.).
SCORM/AICC – Zbirki določb, ki omogočijo medsebojno obratovalnost,
ponovno uporabo spletno-bazirane vsebine učenja in dostopnost.
Slovar – Udeleženci lahko ustvarjajo in vzdržujejo seznam definicij. Vnosi v
slovarju so lahko povezani s pojmi, kjerkoli se fraze in pojmi pojavijo skozi
predmet.
Wiki – Dejavnostni modul Wiki omogoča udeležencem, da dodajo in urejajo
zbirko spletnih strani. Pri urejanju lahko sodelujejo vsi udeleženci, lahko
pa se Wiki ureja posamezno.V tem primeru ima vsak udeleženec lasten
Wiki. Wiki se lahko uporablja na različne načine:
- za skupinsko predavanje ali kot študijski vodnik;
- za člane fakultete, ki lahko načrtujejo delovne sheme, delovni red
itd.;
- za študente, ki lahko skupinsko izdelajo online knjigo ter ustvarjajo
vsebine na temo, ki je določena s strani tutorja;
- za skupno pripovedovanje ali ustvarjanje poezije, kjer vsak
udeleženec napiše vrstico ali verz;
- kot osebni dnevnik za pregled opomb ali dopolnjevanja.

(http://moodlefov.fov.uni-mb.si/, obiskano dne 12. 9. 2014)
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Slika 15: Nabor dejavnosti v Moodlu
5.3.2. Viri






IMS paket vsebine – u se prikažejo paketi v predmetih, ki so ustvarjeni po
specifikacijah IMS vsebinskega pakiranja.
Knjiga – Večstransko študijsko gradivo.
Mapa – Modul omogoča učiteljem, da imajo številne povezane datoteke
znotraj ene mape. To zmanjša drsenje po strani predmeta. Stisnjene mape
lahko naložimo in jih kasneje razširimo (lahko ustvarimo prazno mapo in
vanjo naložimo datoteke). Mapa se lahko uporablja za naslednje namene:
- Za serijo datotek, ki spadajo pod eno temo, npr. sklop zadnjih
izpitnih pol v formatu pdf ali zbirko slikovnih datotek, namenjenih
uporabi študentskih projektov.
- Da bi zagotovili učiteljem skupni prostor za nalaganje datotek na
strani tečaja oz. predmeta (mape so lahko skrite in jih vidijo samo
učitelji).
Oznaka – Omogoča vstavljanje teksta in slik med povezave dejavnosti na
strani predmeta.
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Stran – Omogoča prikaz in urejanje strani znotraj predmeta.
URL – Omogoča učiteljem, da zagotovijo spletno povezavo kot učni vir.
Vse, kar je na voljo na spletu, kot so npr. dokumenti in slike, se lahko
poveže in doda kot URL. URL določene spletne strani lahko kopiramo in
prilepimo, izvajalec pa lahko uporabi izbirnik datotek in izbere povezavo iz
odlagališča, npr. YouTube, Flicker, Wikimedia itd. Obstajajo številne
možnosti URL prikaza, kot so vgrajeni URL-ji ali odprti v novem oknu. Na
voljo so tudi napredne možnosti za prenos podatkov. URL-ji se lahko
dodajajo tudi za vse druge vrste virov in dejavnosti preko urejevalnika
besedil.
Vir – Modul omogoča izvajalcem, da zagotovijo datoteko kot vir. Kjer je to
mogoče, bo datoteka prikazana v vmesniku znotraj predmeta. Kjer to ne
bo mogoče, bodo učenci pozvani, da jo naložijo. Datoteka lahko vsebuje
tudi podporne datoteke. Učenci potrebujejo primerno programsko opremo,
če želijo prenesti datoteko.

(http://moodlefov.fov.uni-mb.si/, obiskano dne 12. 9. 2014)

Slika 16: Nabor virov v Moodlu

5.4. IMPLEMENTACIJA E-GRADIV V MOODLE
Gradiva, ki jih izdelamo, nato še implementiramo v spletno učno okolja Moodle.
To lahko storimo na več načinov, izvajalec predmeta pa se na koncu sam odloči za
način, ki se mu zdi najbolj primeren. Če želimo ustvariti določeno dejavnost ali
vir, to storimo s klikom na »Add an activity or resource«, nato izberemo željen
modul, ga označimo in kliknemo gumb »Dodaj«.
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Slika 17: Dodaj dejavnost ali vir
5.4.1. Uporaba »Strani«
»Stran« imamo na voljo pod viri. V vodiču za učitelje je zapisano: »Ustvarjanje
spletnih strani znotraj predmeta omogoča »Stran«. Uporabite jo lahko npr.
za pripravo gradiva učencem, razne sezname, npr. knjig, ki jih morajo prebrati,
za navodila, definicije … (Šajne, 2013, str. 44).«
Najprej vključimo urejanje, pri dodajanju vira izberemo »Stran«. Potrebno je
vpisati ime in opis. Ime smo poimenovali po poglavju, ki ga gradiva obravnavajo.
Ko dodamo opis, lahko označimo okence »Display description on course page«, ki v
grobem pomeni »Prikaži opis na glavni strani predmeta«. V polje »Vsebina strani«
smo dodali besedilo s hiperpovezavo. S klikom na to povezavo se bomo kasneje
povezali s strežnikom, na katerem so dostopna e-gradiva. Na koncu lahko določimo
vidnost gradiv za udeležence. To storimo pod »Običajne nastavitve modula >
Vidnost«.
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Slika 18: Ustvarjanje strani – splošno in vsebina

Slika 19: Ustvarjanje strani – možnosti in običajne nastavitve modula
Ko zaključimo z delom, kliknemo na gumb »Shrani in se vrni na predmet«. S klikom
na poglavje se nam znotraj Moodla prikaže ime poglavja z opisom, ki smo ga
dodali.
V opisu je vidna hiperpovezava – besedilo s povezavo je obarvano. Ta povezava
nas bo povezala s strežnikom na katerem so dostopna e-gradiva.
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Slika 20:Izdelana »Stran« s hiperpovezavo

Slika 21: Pogled gradiv v Xerte Online Toolkits
5.4.2 Dodajanje »URL-ja«
»URL ali enolični krajevnik vira (angleško Uniform Resource Locator) je naslov
spletnih strani v svetovnem spletu.« (http://sl.wikipedia.org/wiki/URL, obiskano
dne 12.9.2014)
V grobem to pomeni, da lahko v Moodlu z URL-jem dodamo zunanji spletni naslov.
Wikipedija opisuje zgradbo URL naslova na naslednji način:
»Naslovi URL so sestavljeni tako, da lahko izkušeni internetni uporabniki iz njih
hitro razberejo, kakšno storitev nudi določen internetni kraj oziroma kakšen
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informacijski vir zadržuje. Poleg tega izvedo, kako je ime računalniku, ki vzdržuje
ta kraj, in kakšna je pot do imenika ali datoteke, na kateri temelji storitev.
Naslov URL je sestavljen iz treh delov:
 določnika vrste protokola,
 označevalnika gostitelja oziroma računalnika. Ta del je v bistvu IP-naslov
ali domensko ime (DNS),
 označevalnika datoteke ali poti do nje.«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/URL, obiskano dne 12. 9. 2014)
Če želimo dodati URL v spletno učno okolja Moodle, moramo vključiti urejanje.
Nato kliknemo »Add an activity or resource« in pri dodajanju vira izberemo
»URL«.
Vpisati je potrebno ime in opis poglavja. Ime tudi tukaj poimenujemo po poglavju,
ki ga bomo obravnavali. V programu Xerte Online Toolkits nato poiščemo URL
želenih gradiv ter ga prilepimo pod vsebino »Zunanji URL«.

Slika 22: Dodajanje zunanjega URL-ja v Moodle
URL lahko dodamo tudi v opis. Označimo besedilo ter kliknemo »Vstavi/uredi
povezavo«. Odpre se nam okence, v katerem imamo pod splošnimi lastnostmi na
voljo »Naslov URL«, kamor lahko dodamo povezavo do e-gradiv ter na koncu
kliknemo »Vstavi«.
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Slika 23: Vstavljanje/urejanje URL povezav v »Opisu«
Pod opisom imamo na voljo tudi »Uredi kodo HTML«. V novem oknu se nam pojavi
»Urejevalnik kode html«. Sem lahko vpišemo iFrame kodo, HTML pop-up kodo,
itd. in nato kliknemo »Posodobi«.
»Hyper Text Markup Language (slovensko jezik za označevanje nadbesedila,
kratica HTML) je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/HTML, obiskano dne: 16. 9. 2014).

Slika 24: Urejevalnik HTML kode v Moodlu
Pomembna je tudi nastavitev videza. S tem določimo, kako se bo odpirala stran.
Če pod možnostmi izberemo npr. »V pop-up«, pomeni, da se bo stran odpirala v
novem pojavnem oknu. Pod običajnimi nastavitvami modula lahko nastavimo
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vidnost e-gradiv. Če izberemo »Pokaži«, bodo gradiva videli vsi, ki so dobili dostop
do predmeta.

Slika 25: URL – Nastavitev videza

Slika 26: URL – Gradiva v novem pojavnem oknu
Če želimo, da se nam gradiva prikažejo v istem oknu, pod »Možnosti > Prikaži«
izberemo lastnost »Vdelan« ali »Odpri«.
Če izberemo možnost »Vdelaj«, se bo stran prikazala vdelana v spletno učilnico
Moodle. Ko bomo kliknili na poglavje, se nam bodo gradiva prikazala v istem oknu.
Tu se lahko tudi odločimo, če želimo, da se nam pod gradivi prikaže tudi opis URLja. To storimo tako, da odkljukamo okence »Prikaži opis URL-ja«.
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Slika 27: URL – vdelana gradiva
Če izberemo možnost »Odpri«, se nam bodo gradiva ob kliku na poglavje odprla v
istem oknu, vendar jih v tem primeru ne vdelamo v Moodle, ampak se povežemo s
strežnikom, na katerem so naložena e-gradiva.

Slika 28: URL – pogled gradiv z nastavitvijo »Odpri«
5.4.3. Uporaba iFrame kode
»Iframe je HTML element, ki nam omogoča, da v en HTML dokument (spletno
stran) vstavimo zunanje objekte, vključno z drugimi HTML dokumenti. Beseda
iFrame je skrajšava za inline frame, kar prevajamo kot medvrstični okvir. iFrame
je torej medvrstični okvir, v katerem se prikaže drug objekt. Temu okvirju lahko
določimo pozicijo, višino, širino, obrobo…
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Smiselna uporaba iFrame je organizacija HTML vsebin ali pa vključevanje zunanjih
objektov. Youtube npr. ponuja pod posameznim videoposnetkom gumb Skupna
raba. Klik nanj odpre več možnosti za deljenje videoposnetka. Ena izmed njih je
tudi vdelava videa v stran s pripravljeno iFrame kodo.«
(http://www.presentia.si/baza-znanja-helpdesk/2008/kaj-je-iframe/, obiskano
dne 13. 9. 2014)
Če želimo ustvariti iFrame, moramo:
 Urediti glavo poglavja, etikete, spletno stran ali forum objave.
 Vklopimo prikaz HTML kode.
 Prilepimo iFrame kodo (https://docs.moodle.org/27/en/Iframe, obiskano
dne: 12. 9. 2014).

Slika 29: Primer iFrame kode
Inline Frame lahko vključimo tako v »URL« kot v »Stran«. V obeh primerih je koda
identična. Mi smo kodo poiskali v programu Xerte Online Toolkits. Izbrali smo
gumb »Properties«. Na spodnjem delu zavihka »Project« se nahaja iFrame koda.
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Slika 30: iFrame koda v Xerte Online Toolkits
Uporaba iFrame kode s »Stranjo«
Kako se ustvari stran, smo že omenili. Postopek je v tem primeru skoraj enak.
Razlika je le v tem, da smo v primeru iFrame kode le-to vstavili v »Vsebino strani«
tako, da smo kliknili na »Uredi kodo HTML«. Prikaže se nam okence »Urejevalnik
kode HTML«, kamor prilepimo ali prepišemo iFrame kodo. Ko smo to storili,
kliknemo na gumb »Posodobi«. Ko zaključimo z delom, kliknemo na gumb »Shrani
in se vrni na predmet«.
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Slika 31: Vstavljanje iFrame kode v HTML urejevalnik
Z uporabo iFrame kode v »Strani« se nam bodo gradiva prikazala znotraj Moodla
takoj, ko bomo kliknili na poglavje.

Slika 32: Pogled gradiv v Moodlu – iFrame koda vgrajena v »Stran«
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Uporaba iFrame kode z »URL-jem«
Prav tako smo že opisali URL in kako ga ustvarimo. Če želimo vgraditi iFrame v
URL, pod »Splošno > Opis« kliknemo »Uredi kodo HTML« . Pojavi se nam
»Urejevalnik kode HTML« , ki je enak urejevalniku na sliki 31. Ko je koda vpisana v
urejevalnik, kliknemo gumb »Posodobi«. Za konec še odkljukamo možnost »Display
description on course page« ter kliknemo gumb »Shrani in se vrni na predmet«.

Slika 33: Pogled gradiv v Moodlu – iFrame koda vgrajena v »URL«
Neprimerno bolje je , če iFrame kodo vgradimo v »Stran«. Če imamo veliko število
poglavij in vgradimo iFrame kodo v »URL«, postanejo poglavja manj pregledna, saj
so poglavja vidna na začetni strani predmeta v Moodlu in se je ves čas potrebno
premikati po strani. Če jo vgradimo v »Stran«, pa vidimo prosojnice šele, ko
kliknemo posamezno poglavje.
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5.4.4. SCORM
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je tehnični standard, ki
definira, kako naj bodo spletne učne vsebine narejene in dostavljene učencem.
SCORM je zbirka standardov in navodil za spletno e-učenje. SCORM tudi definira,
kako je lahko vsebina zapakirana v prenosni ZIP datoteki.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/SCORM, obiskano dne: 13. 9. 2014).
»SCORM verzije:
 SCORM 1.0 – Originalna verzija. Predstavljeni so bili SCO (Sharable Content
Object) in API model. Verzija 1.0 je bila za dokaz koncepta.
 SCORM 1.1 – Prva produkcijska verzija. Uporabi se XML-format za zapis
strukture AICC. Zaradi pomanjkljivosti, ga hitro nadomesti verzija 1.2. Zelo
malo LSM podpira ta standard.
 SCORM 1.2 – Prva dejansko uporabna verzija.
 SCORM 2004 –Trenutna verzija.«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/SCORM, obiskano dne: 13. 9. 2014).

»Scorm 2004 sestavljajo naslednji zvezki.
 Pregled (Overview) — Je uvod v SCORM in opiše, kako se posamezni
zvezki med seboj povezani.
 Content Aggregation Model — Opisuje pakiranje vsebine in učinih
objektov.
 Izvajalno okolje (Run-Time Environment) — Opisuje API in podatkovni
model za komunikacijo med vsebinskimi objekti in sistemom učinih
objektov.
 Zaporednost in upravljanje (Sequencing and Navigation) — Opisuje,
kako si sledijo učne vsebine in kako se tolmačijo.
 Skladnost z zahtevami standarda (Conformance Requirements) —
Natančen opis, kaj vse se zahteva in je potrebno, da je nekaj
skladno s ADL SCORM standardom.«
(http://sl.wikipedia.org/wiki/SCORM, obiskano dne: 13. 9. 2014).
SCORM smo prenesli s Xerte Online Toolkits strežnika, kjer smo ustvarili gradiva.
Zapakirano ZIP datoteko prenesemo na računalnik tako, da v prvotnem oknu
kliknemo na »Properties« in kliknemo na zavihek »Export«. Na izbiro imamo
SCORM 1.2 in SCORM 2004 (tretjo verzijo). Izberemo želeno verzijo ter kliknemo
»Shrani datoteko«. ZIP datoteko tako prenesemo na računalnik. Kasneje jo bodo
lahko implementirali v Moodle.
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Slika 34: Prenos SCORM datoteke
Če želimo dodati SCORM v spletno učno okolja Moodle, moramo vključiti urejanje,
nato kliknemo »Add an activity or resource« in pri dodajanju dejavnosti izberemo
»SCORM/AICC«.
V polje »Splošno« vnesemo ime in opis.

Slika 35: SCORM – ime in opis
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ZIP datoteko, ki smo jo prenesli na računalnik, naložimo tako, da jo povlečemo iz
računalnika in na prostor s puščico ter jo spustimo.

Slika 36: Nalaganje datotek
Na voljo imamo tudi »Display settings« oz. nastavitve zaslona, ki jih nastavimo po
meri:
 Prikaži paket (Nastavimo, ali se bodo gradiva odprla v trenutnem ali novem
oknu).
 Če želimo, lahko prikažemo tudi predmetno strukturo pri vnosu strani.
 Lahko skrijemo ali prikažemo navigacijske gumbe.
V polju »Grade settings« določimo načine ocenjevanja (izobraževalni objekti,
najvišja ocena, povprečna ocena ali vsoto ocen). Pri »Dodatnih nastavitvah« pa
poljubno določimo število poskusov, ocenjevanje poskusov in prikaži status
poskusa. Na koncu določimo še vidnost poglavja in kliknemo gumb »Shrani in se
vrni na predmet«.

Slika 37: SCORM – nastavitve
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Ko kliknemo na poglavje, izdelano v SCORM-u, se nam odpre stran, ki jo vidimo na
sliki 38.

Slika 38: SCORM – vstop v gradiva
Ko bo študent kliknil na gumb »Vstopi«, se mu bodo prikazala gradiva v Moodlu na
naslednji način:

Slika 39: SCORM – prikaz gradiv v trenutnem oknu
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Če v nastavitvah v polju »Display Settings« izberemo »Prikaži paket > Novo okno«,
se bo ob kliku na poglavje odprlo novo pojavno okno, v katerem bodo vidna
gradiva.

Slika 40: SCORM – prikaz gradiv v novem pojavnem oknu

Izvajalec predmeta bo imel s klikom na zavihek »Reports« vpogled v delo študenta
(Vidimo lahko katera poglavja je pregledal študent, koliko je bil aktiven, itd.).
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6. SWOT ANALIZA
Za analizo našega dela smo uporabili SWOT matriko. SWOT je kratica za Strengths,
Weaknesses, Opportunities in Threats. Torej bomo z SWOT analizo ocenili
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti uporabe gradiv v spletni učilnici
Moodle.













PREDNOSTI
Omogoča hitro iskanje gradiv in
učne snovi.
Preprosta implementacija
gradiv.
Omogoča celo paleto
aktivnosti.
Dostop do interaktivnih gradiv.
Neodvisnost učenja od kraja in
časa.
Hiter prenos informacij.
Manjši stroški: manjša potreba
po mobilnosti študentov in
izvajalcev izobraževanja; ne
potrebujemo tiskanih gradiv
PRILOŽNOSTI
Pozitiven učinek e-učenja
(kakovostno, aktivno učenje).
Sprotno sledenje napredku.
Dodajanje novih interaktivnih
gradiv.










SLABOSTI
Pomanjkanje osebnega stika.
Nejasna navodila.
Vseh vsebin ne moremo prenesti
v Moodle.
Pomanjkanje opreme za eizobraževanje (računalnik itd.).
Zahtevana oprema predstavlja
strošek.
Dodatno delo izvajalcem
predmeta.

GROŽNJE
Zlonamerne kode, ki lahko
ogrožajo informacijski sistem,
omrežje in zasebnost
posameznika.

Tabela 1: SWOT analiza
Ugotovili smo, da ima uporaba gradiv v spletni učilnici Moodle svoje prednosti.
Najprej je potrebno poudariti preprosto implementacijo gradiv v spletno učno
okolje. Za implementacijo gradiv v Moodle niso potrebna posebna znanja, dovolj
je poznavanje osnov računalništva. Spletna učilnica je pregledna, iskanje
naloženih gradiv in učne strani je preprosto. Elektronska gradiva, ki smo jih
naložili, so interaktivna in zaradi tega so za študenta bolj zanimiva. Uporaba
spletne učilnice in e-gradiv je neodvisna od kraja in časa, kar je vsekakor
prednost, saj si urnik organiziramo sami in se prilagajamo lastnim potrebam. Ker
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lahko snov predelamo od doma, je potreba po mobilnosti študentov in izvajalcev
manjša. S tem prihranimo stroške, ki bi jih sicer porabili za prevoz do učne
ustanove. Stroške zmanjšamo tudi s tem, ko imamo gradiva na spletu in jih ni
potrebno tiskati. Moodle nam omogoča tudi hiter prenos informacij. Prednost
uporabe spletne učilnice predstavlja tudi velik nabor aktivnosti (kvizi, testi,
naloge …), s katerimi študenta spodbudimo k sprotnemu delu. Ker mora učenec
gradivo predelati sam, mu je na začetku težje, vendar je na koncu osvojena raven
znanja večja.
Priložnosti, ki jih ponuja Moodle, so bolj kakovostno in aktivno e-učenje. Moodle
omogoča, da ves čas dodajamo nova, interaktivna gradiva, jih nadgrajujemo in
posodabljamo. Izvajalec predmeta ima vpogled v delo študenta in lahko sproti
sledi njegovemu napredku.
Čeprav imajo e-gradiva v spletni učilnici Moodle veliko prednosti, imajo tudi
nekatere slabosti. Učenje na daljavo povzroči pomanjkanje osebnih stikov med
sošolci in profesorjem. Vseh vsebin ne moremo prenesti v Moodle. Koliko teh
vsebin lahko predelamo preko računalnika, je odvisno od smeri študija (npr.
laboratorijskih ali terenskih vaj ne moremo opraviti preko spleta). Nejasna
navodila lahko zmedejo študente, zato morajo biti navodila jasno zastavljena.
Slabost e-gradiv predstavlja tudi pomanjkanje opreme, ki jo študent potrebuje za
elektronsko izobraževanje. Za dostop in izdelavo gradiv potrebujemo računalnik,
ustrezno programsko opremo in dostop do spleta, kar predstavlja strošek. Izdelava
e-gradiv in njihova implementacija v Moodle pa predstavlja dodatno delo
izvajalcem.
Grožnje nastanejo, ker je spletna učilnica Moodle odprtokodni sistem in je zaradi
tega lahko tarča zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konj itd.),
ki lahko povzroči škodo informacijskemu sistemu in omrežju ali pa ogrozi
zasebnost posameznika.
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ZAKLJUČEK

V programu Xerte Online Toolkits imamo na voljo paleto gradnikov, s katerimi
lahko izdelamo zanimiva in interaktivna gradiva, ki jih bodo študenti uporabljali z
večjim zanimanjem kot navadna. Kombinacija e-gradiv in spletne učilnice
omogoča boljšo komunikacijo med profesorjem in študentom, sprotno preverjanje
znanj pa spodbudi študenta k sprotnemu delu.
Smiselno se nam zdi, da izkoristimo vse, kar razvoj tehnologije ponuja – tudi na
področju učenja. S tem ne prihranimo samo časa, ampak tudi denar – ker so
gradiva dostopna na spletu, nam jih ni potrebno tiskati. Uporaba spletne učilnice
pa nam omogoči, da gradivo predelamo izven uradnih ur predavanj, kar je pri
hitrem tempu življenja velika prednost, saj si čas učenja organiziramo sami.
Z diplomsko nalogo želimo začetnim uporabnikom približati načine vpeljave
elektronskih gradiv v spletno učno okolje Moodle. Predstaviti smo želeli več
načinov, vsak pa na koncu sam presodi, kateri način se mu zdi najbolj ustrezen.
Težko rečemo, da lahko IKT tehnologija popolnoma nadomesti tradicionalna
predavanja in osebne stike s profesorjem in sošolci, prepričani pa smo, da je
pomemben del učenja.
Pomembno je tudi, da sledimo trendom IKT-ja, saj se le ta ves čas spreminja.
Program, ki nam trenutno najbolj ustreza Mogoče že čez leto dni ne bo več
najboljša rešitev. Zato moramo biti v koraku s časom. Že v prihodnjem študijskem
letu prihaja nova verzija Moodla, kajti verzijo 2.5 so nadgradili z 2.7.

7.1. MOŽNOST NADALJNEGA RAZVOJA
Ker se informacijsko-komunikacijska tehnologija ves čas spreminja, je pomembno,
da za nadaljnji razvoj sledimo novim trendom. Gradiva, ki so trenutno izdelana, je
potrebno ves čas nadgrajevati in dopolnjevati. Priporočamo, da so elektronska
gradiva, ki jih bomo naložili v spletno učilnico, izdelana interaktivno. Bolj kot
bodo gradiva interaktivna, bolj bodo zanimiva študentom. Video predstavitve in
animacije na primer pripomorejo k lažjemu razumevanju snovi.
Predlagamo, da je v spletni učilnici Moodle ves čas omogočen forum novic, saj s
tem omogočimo interakcijo med študenti in se tako razvijajo razprave. Poleg
foruma novic naj bodo omogočene objave nosilca predmeta, saj bodo tako
študenti ves čas seznanjeni z novostmi. Poleg elektronskih gradiv priporočamo, da
se v učilnico dodajo kvizi, testi itd. S slednjimi bomo spodbudili študenta k
sprotnemu delu.
Učitelje in učence moramo ves čas seznanjati z novimi verzijami učnega okolja in
njihovimi spremembami, saj jih bodo le tako znali pravilno uporabljati.
Predlagamo tudi, da se opozarja na varnost na spletu in o zaščiti pred zlonamerno
programsko kodo.
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