Spletno množično usposabljanje

MOOC – Spletna predstavitev VIZ
Na množičnem spletnem tečaju Spletna predstavitev VIZ se bomo z nekaj vztrajnosti in dobre volje
naučili postaviti spletno stran ali spletno predstavitev projektov oz. dejavnosti, s katerimi se
ukvarjamo pri svojem delu.
Skupno trajanje izobraževanja: 16 ur
Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju in tisti, ki ste upravičeni do Arnesovih storitev
Cilji izobraževanja:
 uporabljati splet.arnes.si kot orodje za izdelavo spletne predstavitve zavoda (vrtca, šole,
organizacije, kot podstrani zavoda: šolska knjižnica, svetovalna služba, podružnica, enota
zavoda, razredna skupnost, pouk, izbirni predmeti, OPB, šolsko glasilo, krožek, interesna
dejavnost, projekt, razširjeni program)
 izdelati spletišče
 izdelati prispevke in strani ter jih opremiti z medijskimi datotekami (slike, video, povezave
na dokumente)
 izdelati menije
 uporabljati vtičnike in gradnike
 izbrati primerno temo in jo preuredili v okviru danih možnosti
 dodati sodelavce na spletišče
Kompetence, ki jih bodo udeleženci razvijali:
 zmožnost načrtovanja in izvedbe spletne predstavitve VIZ
 zmožnost reševanja problemov
 zmožnost uporabe spletih virov za reševanje problemov
 zmožnost sodelovanja in dajanja povratnih informacij
Pogoji za dokončanje tečaja:
 ustvarjeno spletišče, ki vsebuje vsaj 5 prispevkov in 5 strani, dodani meniji, uporabljeni
vtičniki in gradniki, prilagojena tema
 sodelovanje v forumu
 povratna informacija (ocena) trem drugim udeležencem
Način certificiranja: značka
Predavatelj: Simon Gerdina

Potek programa izobraževanja/terminski razpored:
Terminski
Aktivnosti
načrt
Vsebina
Trajanje
predstavitev izobraževanja, seznam seznanitev z vsebino
uvod
vsebin, nalog in dejavnosti,
1
predstavitev pogojev za dokončanje
predstavitev Arnes Spleta, prijava v ustvariti spletišče, urediti nastavitve, dodati
splet.arnes.si, ustvarjanje spletišča, prispevke in strani, oddati nalogo (URL naslov
spoznavanje nadzorne plošče,
spletišča)
1. teden
3
osnovne nastavitve, izdelava
prispevkov in strani, oddaja naslova
spletišča
spletišču povečati funkcionalnost z vtičniki,
2. teden vklop vtičnikov, izdelava menijev, vsebine (strani, povezave …) razvrstiti v menije
4
uporaba gradnikov
in dopolniti grafično podobo z gradniki
spreminjanje izbrane teme (grafični temi dodati logotipe, spremeniti barvno shemo,
3. teden izgled spletišča), menjava teme,
preurediti grafični izgled spletišča, zamenjava
4
podati mnenje o vaši izbrani temi teme in nove nastavitve v izbrani temi
dodajanje uporabnikov, tema Divi, dokončanje spletišča, povratna ocena trem
Divi Builder, pripomočki za delo s izdelanim spletiščem;
4. teden
3,5
spletnimi stranmi, preusmeritev
vsebine namenjene zahtevnejšim uporabnikom
domene
povratna informacija o
izpolnjevanje ankete
zaključek
0,5
izobraževanju

Možnost uporabe pridobljenega znanja:
 spletišče za uporabo pri pouku (vsa predmetna področja, skupine, podaljšano bivanje,
vzgojno varstvene skupine, izbirni predmeti …)
 predstavitev dejavnosti in dogodkov
 izdelavo šolskih spletnih strani ali podstrani (knjižnica, svetovalna služba, podružnica)
 predstavitev ali sodelovalno delo v projektih
 predstavitev zavodov, organizacij in društev, ki so upravičeni do Arnesovih storitev

Izobraževanje je bilo razvito v sklopu Programa SIO-2020, ki ga izvaja Arnes, financirata pa Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in MIZŠ in temelji na Arnesovih storitvah.

