
STEFAN Smernice

Namen projektnih smernic STEFAN je zagotoviti izčrpen in jasen dokument, ki bo učencem pomagal

pri uporabi platforme B-learning. Smernice bodo vsebovale informacije o strukturi mešanega učnega

gradiva in uporabniški priročnik, kako se registrirati in uporabljati platformo.

STEFAN struktura učnega tečaja

Izobraževalna gradiva so lahko učinkovitejša, če učenci vidijo strukturo, učno pot in metodo, namen

in cilje so jasni. Kombinirano učenje pomeni, da se individualne in osebne seje mešajo.

Struktura učenja je naslednja:

● 1. srečanje iz oči v oči med mentorjem in udeležencem: 1 ura spletnega/osebnega srečanja

Cilj: uvod mentorja, predstavitev projekta STEFAN z njegovimi cilji, strukturo, predstavitev

udeležencev

Faza pilotnega testiranja: mentorji bodo prosili udeležence, da si bodo, če najdejo kakršne koli

zmedene, nejasno razumljive ali nepravilne informacije v gradivu za usposabljanje ali če med

pilotiranjem najdejo kakršne koli težave, delali zapiske in mentorjem dali povratne informacije.

Z vsakim udeležencem posebej

● individualno učenje: udeleženci gredo skozi module 1-3.

Zadani časovni okvir: 5 dni

Vsak modul STEFAN vsebuje 3 korake:

Prvi korak: test, imenovan Orodje za preverjanje kompetenc. Udeleženec mora odgovoriti na

vprašanja in ko konča, prejme povratno informacijo s svojim rezultatom. Cilj je izmeriti znanje

udeleženca v povezavi z moduli projekta.

Drugi korak: sam modul. Udeleženci jih morajo prebrati posamično. Časovni okvir za module 1-3 je 5

dni.

Tretji korak: test za samoocenjevanje. Udeleženci lahko preverijo, kaj so se naučili iz modula. S

pravilnimi odgovori bo zagotovljena takojšnja povratna informacija.

● 2. srečanje iz oči v oči med mentorjem in udeležencem: 1 ura drugega spletnega/osebnega

srečanja

Cilj: razprava o prvih 3 modulih, problemih, ki so se pojavili, evalvacija modulov, platforma

● 2. individualno učenje: udeleženci gredo skozi module 4-6

Zadani časovni okvir: 5 dni

● 3. srečanje iz oči v oči med mentorjem in udeležencem: 1 ura spletnega/osebnega srečanja

Cilj: razprava o modulih 4-6, problemi, ki so se pojavili, evalvacija modulov, platforma

Spletna evalvacija: zelo kratek spletni evalvacijski vprašalnik bo pripravil VP

Uporabniški priročnik za platformo STEFAN



Učna platforma STEFAN je na voljo na naslednji spletni

strani:https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=

Klikniti morate na logotip v levem kotu na vrhu spletne strani. Nato boste videli razpoložljive tečaje v

različnih jezikih.

Izberite svoj jezik in kliknite na naslov tečaja ali rumeni gumb »poglej več«.

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=


Za začetek tečaja se morate registrirati na platformi. Zato najprej kliknite rumeni gumb »Začni zdaj«.

Če ste registrirani, se lahko prijavite s svojim elektronskim naslovom in geslom. Če še niste

registrirani, kliknite na modro besedilo "prijava" in ustvarite račun tako, da izpolnite zahtevane

podatke.



Ko dodate svoje e-poštno uporabniško ime in nastavite geslo, kliknite na rumeni gumb »Oddaj

naročilo«.

Vaša registracija je opravljena. Kliknite logotip v levem kotu na vrhu spletne strani, nato boste videli

razpoložljive tečaje v različnih jezikih. Izberite svoj jezik in kliknite na naslov tečaja ali rumeni gumb

»poglej več«.



Če želite začeti, kliknite besedilo »Modul 1. Čas za vadbo« ali vijoličen gumb »10 vprašanj«.

Na novi strani kliknite gumb "Start".



Prvo vprašanje bo vidno. Med testom krogci ob možnih odgovorih pomenijo, da je pravilen le en

odgovor, kvadratki pa, da je pravilnih odgovorov več. S klikom na krog/kvadrat lahko izbirate med

odgovori.

Na dnu strani lahko vidite gumba »Prejšnja« in »Naprej«. S klikom na Naprej se lahko premaknete na

naslednje vprašanje, s klikom na Naprej se lahko vrnete na prejšnje.



Ko odgovorite na 10. vprašanje, kliknite na gumb "Končaj kviz" na dnu strani.

Pojavilo se bo potrditveno vprašanje, kliknite »da«



Rezultate testa lahko vidite zdaj.

Na dnu strani boste znova videli gumb »Naprej«, kliknite ga, da nadaljujete z učnim gradivom. Po

testu boste videli prvi modul.

Če želite videti naslednji diapozitiv, morate pritisniti gumb »>« na dnu diapozitivov. Ko končate tečaj,

lahko kliknete gumb »Dokončaj«.



Po končanem modulu sledi samoocenjevalni test, da vidimo, kaj se naučite iz modula.



Na levi strani strani boste videli teste in module tečajev. Če si želite ogledati celoten seznam, kliknite

na gumb "prikaži več elementov".



Če želite pobegniti od učnega gradiva, lahko kliknete na “STEFAN-Tečaj o ekoturizmu” in znašli se

boste na glavni strani.

Na glavni strani je na desni strani gumb »Nadaljuj«, s klikom na katerega lahko nadaljujete tečaj.

V desnem zgornjem kotu je gumb »profil«. S klikom si lahko ogledate svoje vpisane, aktivne in

opravljene module/tečaj.



Če naletite na kakršno koli težavo pri uporabi platforme, ne oklevajte in kontaktirajte svojega

mentorja. Lahko vam pošljejo navodila po e-pošti s tiskanimi zasloni ali pa imate spletni sestanek za

rešitev težav.

Upamo, da vam bo naš tečaj všeč in da se vam bo učno gradivo zdelo zanimivo in uporabno.

Vso srečo!


