
Program usposabljanja na 
delovnem mestu za 

izobraževalce odraslih



Dobrodošli v programu usposabljanja na 
delovnem mestu za izobraževalce odraslih



Vsebina
• Spoznavanje, seznanjanje z aplikacijo Miro Board

• Spoznavanje projekta WOWSA

• Uvajalni pedagoški program WOWSA

• Učenje v družini - analiza učnih potreb

• Kurikulum digitalne pismenosti WOWSA za starše
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Ustvarjanje idej -

dokumentiranje napredka 



Uvod v pedagogiko za 

starše
ZAKAJ? 

Da bi dosegli vključevanje staršev v digitalno življenje njihovih otrok ter njihovo sposobnost 

podpiranja in izobraževanja najmlajših in najstarejših članov družine o vprašanjih, povezanih z 

digitalno in medijsko pismenostjo.

Da bi podprli vlogo staršev kot spodbujevalcev učenja v družinskem modelu učenja. 

Starši naj razvijejo razumevanje vprašanj, povezanih s spletnim učenjem in uporabo dinamičnih 

spletnih orodij.

KAKO?

Z zagotavljanjem osnovnih navodil staršem o najboljših pedagoških pristopih in smernicah za varno 

uporabo spleta.



Uvod v pedagogiko za 

starše

4 DELAVNICE

• Najboljše prakse digitalne pismenosti za družine

• Smernice za varno uporabo spleta

• Uporaba zbirke orodij za učenje družin v okviru projekta WOWSA

Priročnik za tutorje

Predstavitve v Power Pointu

Učni načrti



Izvajanje programa 

Uvajanje v pedagogiko

http://wowsa.eu/


Učenje v družini

Družinsko učenje spodbuja družinske člane, da se učijo skupaj kot družina in znotraj 

družine, s poudarkom na medgeneracijskem učenju. Dejavnosti družinskega učenja so 

lahko posebej zasnovane tudi tako, da se starši naučijo, kako podpirati učenje svojih 

otrok. "Družinsko učenje je učinkovita metoda vključevanja in učenja, ki lahko spodbuja 

pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja, spodbuja socialno-ekonomsko odpornost in 

se spopada z izobraževalno prikrajšanostjo".* 

(*Vključevanje staršev in družin - zbirka orodij za strokovne delavce 

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-

for-practitioners/)

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


Učenje v družini: 

Analiza učnih potreb

ZAKAJ?

• Zapolniti vrzel med tem, kar je, in tem, kar bi moralo biti.

• Poglobljeno razumevanje potreb družine.

• Prilagoditi sredstva WOWSA in zadovoljiti potrebe družine.

• Povečati zaupanje staršev, da se vključijo v otrokovo učenje.  

KAKO?

Z izvajanjem anket o oceni potreb, intervjujev in fokusnih skupin.



Učni načrt WOWSA za 

digitalno pismenost za starše

ZAKAJ? 

• podpirati starše, da prevzamejo vlogo vzgojiteljev v svoji družini in tako obravnavajo to temo; 

• opolnomočiti starše, da se spopadejo z "družinskim digitalnim razkorakom" v svoji družini;

• opolnomočiti starše, da razvijejo lastno digitalno in medijsko pismenost ter pri tem podprejo 

najmlajše in najstarejše člane svoje družine;

• ponuditi ustvarjalne medije in metodologijo kot način za pritegnitev staršev. 

KAKO?

Vsebina programa obsega šest modulov in obravnava tri področja: 

• digitalna pismenost,

• medijska pismenost,

• pismenost na področju družbenih medijev.

Moduli, povezani z digitalno pismenostjo, so povezani z okvirom DIGCOMP 2.1 za državljane in so 

namenjeni temu, da se starši podrobno seznanijo s temo digitalne pismenosti.



Učni načrt WOWSA za digitalno 

pismenost za starše
6 MODULOV:

- UČNI NAČRTI

- PREDSTAVITVE V POWER POINTU

- NAČRT SAMOSTOJNEGA UČENJA

- KRATEK UVODNI VIDEOPOSNETEK ZA VSAK MODUL



Izvajanje učnega načrta 

WOWSA za digitalno 

pismenost za starše

http://wowsa.eu/#learning%20materials


Vsebina
• Izobraževalni potencial stripov

• Stripi kot del družinskega učenja 

• Uvajalni pedagoški program WOWSA

• Ustvarjanje stripa
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Z izobraževalnim stripom lahko prenašamo informacije, sporočamo koncepte, predstavljamo 

dejstva in se hkrati ukvarjamo z družbenimi vprašanji.

S predstavitvijo zapletenih informacij v okviru pripovedi lahko določeno temo lažje razumemo; 

vključimo lahko osebe z nižjo stopnjo pismenosti.



Uvod v pedagogiko za starše -
delavnica 3

Uporaba orodja za 

družinsko učenje v okviru 

projekta WOWSA



▰ Stripe
▰ Interaktivne časopise
▰ Zvočne knjige

Zbirka orodij za družinsko učenje
Namen zbirke orodij za družinsko učenje je zagotoviti vire, ki so namenjeni
različnim starostnim skupinam, da bi izboljšali njihove digitalne spretnosti
in jih poučili o nevarnostih, s katerimi se soočajo v digitalnem svetu.

Orodje vsebuje tri vrste učnih virov:



Zbirka družinskih učnih pripomočkov vsebuje starosti primerno učno gradivo za
družinske člane treh različnih starostnih skupin:

▰ stripe, ki spodbujajo varne spletne dejavnosti za otroke med 8. in 12. letom
starosti. Ti stripi, ki so podobni risankam, opredeljujejo nevarnosti na internetu
in ponujajo rešitve za ukrepanje proti spletnim grožnjam.

▰ razlagalne videoposnetke, vire za samopomoč, igre in uganke predstavlja
interaktivna digitalna revija za najstnike in mlade odrasle, stare od 13 do 20
let.

▰ vrsto zvočnih knjig za starejše odrasle učence in stare starše, ki opozarjajo
na posebna tveganja in pasti, s katerimi se starejši odrasli lahko srečajo na
spletu.

Zbirka orodij za družinsko učenje



Stripi za otroke, stare med 8 in 12 leti



Ustvarimo 

strip!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SX72cknyJ7A



Naloga: 

Ustvarite strip

Izberite temo: 

- Izziv TikTok

- Sovražim starševski nadzor

- Poraba žepnine za spletne igrice

Raziskovanje teme

Ustvarjanje zgodbe

Uporaba preprostega jezika

Ustvarjanje stripa z uporabo programa Pixton ali Canve



Vsebina
• Koristi in prednosti zvočnih knjig

• WOWSA zvočna knjiga - Uvajanje v pedagogiko za starše, delavnica 3

• Ključne spletne strani in aplikacije za izdelavo zvočnih knjig/podcastov

• Ustvarjanje neleposlovnega podcasta z udeleženci
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Zvočne knjige in podcasti ... 

koristi in prednosti za starejše

Zvočno knjigo/podcast lahko poslušate kadar koli in kjer koli –

doma, v avtomobilu, na javnem prevozu, 

s pomočjo računalnika ali druge digitalne naprave …



Uvod v pedagogiko za starše -
delavnica 4

Uporaba orodja za 

družinsko učenje v okviru 

projekta WOWSA



Zvočne knjige za starejše odrasle učence in stare starše 
Zbirka orodij za družinsko učenje ponuja vrsto zvočnih knjig za starejše
odrasle učence in stare starše o devetih temah. Namen teh virov je
poudariti nekatera posebna tveganja in pasti, ki so jim starejši odrasli
dovzetni na spletu, ter kaj lahko storijo za ublažitev groženj, s katerimi se
soočajo v digitalnem svetu.

▰ Dezinformacije, lažne novice in preverjanje dejstev
▰ Nevarnosti pretiranega deljenja na spletu

Zdaj si oglejmo praktični prikaz dveh zvočnih knjig:



Ključna spletna mesta in aplikacije 

za ustvarjanje zvočne 

knjige/podcasta

https://anchor.fm/
https://www.aflorithmic.ai/
https://www.spreaker.com/
https://www.bearaudiotool.com/


Ustvarjanje neleposlovnih 

zvočnih knjig in podcastov
Raziskave 

Napišite besedilo - ne pozabite, da pišete besedilo, ki se bo glasno bralo.

Razpoložljive tehnologije za pretvorbo besedila v govor

Snemanje https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM 

Razlike med zvočnimi formati: 

Datoteke WAV : Datoteke MP3 : M4B datoteke

Urejanje https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ

Nalaganje datotek 

Sndup / YouTube / Soundcloud / Spotify / Anchor

https://www.aflorithmic.ai/text-to-speech-api?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm00GOXzJNCOUX7mfykVDu9aBvXV8gCzVpFK1_Oxon4cHx93LMNKDghoCtwUQAvD_BwE


Naloga:

Ustvarite podcast
Izberite temo:

a) Babice in dedki, ki vodijo svoje vnuke v digitalnem svetu

b) Koliko digitalnih naprav za mojega predšolskega otroka?

c) Varnost pri uporabi storitve TikTok

d) Pritisk zaradi pridobivanja všečkov

e) Čustva in počutje na spletu

f) Igre na spletu

Raziskave na to temo

Priprava besedila

Snemanje, urejanje in nalaganje na ustvarjene račune

Delite povezave na portalu Miro



Program usposabljanja na delovnem 

mestu za izobraževalce odraslih na 

Miroju - napredek pri učenju

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
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