Priročnik za udeležence e-izobraževanja:
”Biogospodarstvo na področju gozdarstva”
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Sofinancirano s strani EU programa Erasmus+
Informacije in pogledi, ki so del te publikacije, predstavljajo poglede njenih avtorjev in ne predstavljajo uradnih stališč
Evropske agencije za mobilnost, programov EU in Evropske komisije.

Uvod
Namen priročnika je podati navodila za uporabo sistema za upravljanje učenja (angl. Learning
Management System LMS), kako dostopati do e-izobraževanja, objavljenega v LMS, kako
uporabljati forum, reševati kvize in kako spremljati osebni napredek v uporabniškem profilu.
V okviru Erasmus+ projekta je nastalo spletno izobraževanje z naslovom “Biogospodarstvo na
področju gozdarstva”, ki je prosto dostopno za vse, ki jih tematika zanima. Edini pogoj za vstop v
izobraževanje je osebni uporabniški račun. Registracija je enostavna in zanjo potrebujete le
veljaven e-mail naslov.

Prva stran
Naslov za dostop do izobraževanja je: e-learning.irmo.hr. Uporabniški vmesnik je lahko v različnih
jezikih, v spustnem meniju levo zgoraj izberete slovenščino.

Prijava
Na glavni strani je prikazan seznam razpoložljivih izobraževanj. Če želite začeti z izobraževanjem,
morate biti prijavljeni v LMS. Če uporabniškega računa še nimate, ga ustvarite s klikom na spodaj
označeno povezavo (Ustvari nov račun).
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Za uporabniški račun je potreben e-poštni naslov; sami si določite uporabniško ime in geslo:
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Da bi končali ustvarjanje novega računa, sledite povezavi v potrditvenem sporočilu, ki ste ga
prejeli na vneseni e-naslov. Po kliku na povezavo se bo pokazala potrditev tudi v LMS. Zdaj se
lahko prijavite z novim računom. Po prijavi lahko vstopite v izbrano e-izobraževanje.

Vstop v izobraževanje
Da bi vstopili v e-izobraževanje, izberite predmet: Biogospodarstvo na področju gozdarstva.

Izobraževanje omogoča samovpis. Za vpis ni dodatnega ključa ali gesla.
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Navigacija
Po vpisu v e-izobraževanje se prikažejo trije stolpci. V levem stolpcu so naslednja polja: Navigacija,
Nastavitve, Moji predmeti in Moja zadnja priznanja. S klikom na “Prikaži blok Navigacija” (ikona
v rdečem kvadratu na sliki), se pokaže celotno kazalo vsebine.
V glavnem, srednjem stolpcu, je prikazana vsebina e-izobraževanja. Ta prikaz se spreminja
glede na izbrane možnosti, npr. e-knjiga. Na desni strani so polja: prisotni uporabniki, iskanje po
forumih, zadnje novice in prihajajoči dogodki.

Ko kliknete na polje za navigacijo, se vsebina razširi in lahko neposredno dostopate do delov izobraževanja, ne
da bi se morali po strani pomikati navzdol.
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Uporabniški profil
Preden začnemo z izobraževanjem, uredimo osebni uporabniški račun:

Na povezavi “Uredi profil” lahko uredite svoj profil/uporabniški račun, vnesete svoje osebne podatke in
nastavite sliko, itd.

Foto

Ime in priimek
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Če se želite vrniti na začetno stran e-izobraževanja, lahko uporabite povezavo “Domov” ali pod oznako
“Moji predmeti” izberete e-izobraževanje “FBB_SLO”:

Foto

Ime in priimek
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Učno gradivo
Učno gradivo e-izobraževanja najdemo v različnih oblikah: besedilo, video, interaktivna predstavitev
knjiga

, lekcija

, in datoteka

,

..

Če želite gradivo odpreti, kliknite ikono ali naslov določene teme in uživajte v gradivu.
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Ko odprete gradivo, kliknite puščico, da zamenjate stran. V interaktivni predstavitvi lahko izberete tudi
celozaslonski prikaz vsebine.
Ne pozabite klikniti na vprašaj

ali klicaj

, da pridete do dodatnih obrazložitev.

Nastavitve podnapisov na YouTube posnetkih
Videoposnetki, pripravljeni v okviru projekta, so večinoma v angleškem jeziku, s povezavo na kanal
YouTube. S klikom na Nastavitve (rumena oznaka) lahko izbirate med štirimi različnimi podnapisi:
angleški, nemški, slovenski in hrvaški.
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Naloge
Ko najdete želeno temo in preberete predgovor teme, poiščite nalogo. Če ni nobene naloge, lahko preberete
vsebine in opravite preizkus znanja.

Forum
Kako vstopiti v forum?
Forum
najdete v tretjem poglavju izobraževanja, pri podpoglavju 3.3. Priložnosti za nadaljnji
razvoj biogospodarstva v izbranih sektorjih.

Kliknite na forum.
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Če ste prvi, ki ste vstopili v forum, kliknite Dodaj novo temo razprave. Ali pa, če želite dodati še kakšno
drugo temo za razpravo v tem forumu, uporabite ta gumb.

Tu lahko napišete, kako vidite prihodnost biogospodarstva. Nova tema razprave zahteva tudi naslov,
ki se bo izpisal na vstopnem prikazu foruma. Ko končate, kliknite Objavi v forumu.
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V primeru, da je nekdo že objavil temo razprave, in želite pustiti svoj komentar, kliknite na naslov
obstoječe razprave.

Študent 1

Nato kliknite Odgovori, da odgovorite/dodate svoje mnenje v obstoječi razpravi.
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Ponavljanje – reševanje kvizov
1. Če želite preveriti svoje znanje, rešite preizkus/kviz. Kliknite na ikono preizkus znanja v
izobraževalnem gradivu.

2. Po kliku na ikono kviz, se odpre novo okno z možnostjo Takojšnji predogled kviza. Kliknite
gumb, da pričnete z reševanjem kviza.

3. Če je kviz časovno omejen, se bo pojavilo opozorilno okno z obvestilom, koliko časa je na voljo
za reševanje.

4. Kliknite ikono start za začetek kviza.

5. Odpre se kviz (test). Odgovorite na vprašanja, da izpolnite kviz. Z orodno vrstico »Navigacija
po kvizu« lahko spremljate svoj napredek in preostali čas, v kolikor je kviz časovno omejen.
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6. Kliknite gumb naslednja stran, da nadaljujete z reševanjem kviza na naslednji strani. Za vrnitev
na prejšnje vprašanje oz. prejšnjo stran, kliknite gumb prejšnja stran.

7. Ko končate z reševanjem kviza, kliknite gumb »Končaj poskus«.
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8. Ko končate reševanje testa, se prikaže povzetek testa. Kliknite »Oddaj vse in zaključi«, da
ocenite svoj poskus. Prav tako se lahko vrnete k reševanju testa s klikom na gumb »Nazaj na
reševanje«.

9. Po kliku na gumb »Oddaj vse in zaključi«, še potrdite svojo izbiro.
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10. Preberite pregled svojega testa. Vaša ocena in drugi statistični podatki so označeni na spodnji
sliki. Če ste odgovarjali na vprašanja, ki jih je treba oceniti s strani mentorja , boste prejeli
oceno s časovno zakasnitvijo.
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11. Kliknite »Končaj pregled« na koncu testa, v spodnjem desnem kotu strani, da prejmete
povzetek vašega poskusa.

12. Ko kliknete »Končaj pregled«, vas preusmeri na povzetek vaših poskusov. S klikom na gumb
„Takojšnji predogled kviza“ lahko znova poskusite rešiti kviz.
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Izhod iz e-izobraževanja
Ko končate z izobraževanjem za ta dan, se odjavite iz sistema. Kliknite svoje ime v zgornjem desnem
kotu zaslona, kjer se prikaže spustni seznam, in izberite Odjavi.
Naslednjič se ponovno prijavite in nadaljujte tam, kjer ste nazadnje končali.

Študent

Stran 18 od 18

