
Spodbude 
K o sem pred časom 

prebirala tujo revijo s 
področja izobraževa-

nja in usposabljanja, se mi je 
pogled ustavil na naslovu Od 
“just in case” do “just in time” 
in “just for me”. Prvi hip zelo 
preprost, nič posebnega in sam 
po sebi razumljiv, potem pa, 
ko malce pomisliš, ugotoviš, da 
opisuje del tvojega življenja, v 
katerem se je z bliskovito na-
glico in v razmeroma kratkem 
času zgodila velika spremem-
ba. Koliko nas je navadnih 
državljanov še pred malo več 
kot desetimi leti verjelo v 
to, da bomo skoraj opustili 
svinčnike in pretežen del 
dneva presedeli za računalni-
kom, delali osnutke, popravke, 
končne verzije, pošiljali prijave, 
pogodbe, poročila, plačila s 
kolegi iz sosednje stavbe ali 
daljne Islandije. Ob vsem 
tem nam prijetna glasba lepša 
delovno vzdušje in fotografije 
s srečanj lahko kar takoj 
pošljemo našim prijateljem na 
Škotsko ali pa v Romunijo, 
hkrati pa, ojoj, trepetamo 
pred črvi, virusi in podobnimi 
sodobnimi e-nadlogami, ki 
nam lahko v trenutku uničijo 
večmesečno delo. Vsaka stvar 
ima lepe, pa, žal, tudi slabe 
strani!

“Just in case” - Naši začetki 
so bili pogosto spremljani 
z mislijo, da se moramo no-
vostim, ki jih je povzročil 
razvoj osebnega računalnika 
in informacijske tehnologije, 
posvetiti, kajti nihče ni bil čisto 
prepričan, ali in predvsem kdaj 
bomo jih množično uporabljali. 
Prvi boječi poskusi in ponovni 
poskusi, ko si ob pritisku 

na napačno tipko nenadoma 
zastrmel v prazen ekran, so 
bili vsaj za nas, ki smo že “v 
zrelih letih”, kar stresni. Ker pa 
se brez muje čevelj ne obuje 
in če nadrejeni prepovedo 
uporabo svinčnika, trmasto 
vztrajaš in počasi postaneš 
radoveden pa tudi nestrpen, 
če kar takoj ne dobiš pomoči 
strokovnjakov. Od malih ekra-
nov in interne računalniške 
povezave smo kar hitro prešli 
na osebne računalnike, in 
ker smo začeli poglobljeno 
sodelovati z različnimi evrop-
skimi institucijami tudi tisti, ki 
nismo bili zaposleni v službah 
za mednarodno sodelovanje, 
smo dobili prenosne računalni-
ke. V tem času (skoraj manj kot 
5 let) pa je izdatek za nakup 
računalnika postal dosegljiv 
in naša hišna računalniška 
“opremljenost” se je tudi 
zaradi potreb mladih močno 
povečala. Komunicirati smo 
začeli z disketami, ob tem 
pa včasih bili tudi hudo za-
vistni, ko smo ugotovili, da 
naš znanec ali kolega že 
uporablja novejšo različico 
računalniškega programa. 

“Just in time” Uporaba 
računalnika se je še povečala, 
ko so začele nastajati medin-
stitucionalne povezave, ki 
smo jih lahko vsaj v začetku 
uporabljali, le če si dobil geslo. 
To je bil najprej privilegij in 
pomembnost se ti je povečala. 
Pa ne za dolgo! Z disketami 
in z nastajanjem mrežnih 
povezav so se pojavile nove ra-
čunalniške bolezni. Nenadoma 
si se “nalezel” ali pa “okužil” 
in ni bil samo prazen ekran, 
ampak je lahko računalnik 

utihnil in odromal na servis. 
Hitrost komuniciranja se je 
izboljšala, razdalje so postale 
zanemarljive, to je pomenilo, 
da smo lahko dobili veliko več 
informacij, koristnih, nekori-
stnih in tudi zelo škodljivih. 
Z internetom se jih je pojavilo 
celo preveč, je pa res, da jih 
lahko dobiš pravočasno, saj ni 
treba čakati poštarja. 

Informacije tako niso samo 
hitro dosegljive, ampak se 
vsebinsko bogatijo. Nova te-
hnologija omogoča nastajanje 
e-poslovanja, e-izobraževanja, 
e-vlade ..., in če znam uporab-
ljati ponujene možnosti, lahko 
rečemo, da je “just for me” - 
samo zame in moje potrebe. 
Informacijsko- komunikacij-
ska tehnologija (ICT) nas je 
geografsko zbližala, obstaja 
pa velika nevarnost, da bo 
povzročila našo osamitev. 
Zato moramo vedeti, kako jo 
uporabljati.

Še nekaj je res: z ICT-jem ne 
bomo dosegli želenih ali za-
stavljenih ciljev, če snovalci ne 
bodo upoštevali uporabniškega 
okolja, če ne bodo programi 
oz. ponudba primerljivi in 
primerni za kulturno okolje, 
izkušnje in vrednote uporabni-
kov. Če so ti pogoji izpolnje-
ni, je naše delovno okolje 
bistveno drugačno, kot tisto 
izpred desetimi ali petnajstimi 
leti. Nastaja novo e-učeče se 
okolje, ki upošteva človeka 
uporabnika, vsebino oz. pred-
met, postopke in tehnologijo, 
to pa so za nas vse spet novi 
izzivi! 

Majda Širok
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Kolofon:

Po načelih socialnega par-
tnerstva se je oblikovala 
delovna skupina za razvoj 
registracijsko-informacijskega 
sistema (v nadaljevanju RIS), 
v kateri so predstavniki vseh 
ključnih ustanov poklicnega 
in strokovnega izobraževanja: 
Ministrstva RS za šolstvo, 
znanost in šport, Ministrstva 
RS za delo, družino in socialne 
zadeve, Gospodarske in Obrt-
ne zbornice Slovenije, Centra 
RS za poklicno izobraževanje, 
sindikatov, Andragoškega cen-
tra R Slovenije in Statističnega 
urada R Slovenije. Tako široka 
podpora že na začetku je bila 
pomembna zato, ker gre za 
medresorski projekt, katerega 
cilj je bil vključiti tudi že vse 

obstoječe registre v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju.

Cilj projekta je bil oblikovati 
tehnično in organizacijsko 
zasnovo RIS-a za poklicne 
kvalifikacije, ki bi povezal 
poklicne kvalifikacije, pridob-
ljene po modularno zgrajenih 
programih poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja, in 
kvalifikacije, pridobljene v 
certifikatnem sistemu. Sistem 
bo vpet v mednarodne mreže 
in povezan s podobnimi siste-
mi v tujini. 

RIS bo različnim uporabni-
kom v Sloveniji in tujini 
(ministrstva in vladne službe, 
zbornice, delodajalci, delo-
jemalci, iskalci zaposlitve, 
dijaki, vajenci, starši, sveto-

V številki, ki je pred vami, 
si lahko preberete, kaj 
se z informacijsko te-

hnologijo na Centru RS za 
poklicno  izobraževanje s 
Službo za program EU dogaja 
zdaj, ob koncu leta 2001 
in prihodu leta 2002, kaj 
je tisto, čemur trenutno reče-
mo novost, izboljšava, napre-
dek. V ospredju je nastajanje 
registracijsko-informacijskega 
sistema za poklicne kvali-
fikacije, v članku si lahko 
preberete, kaj so naši cilji 
in kako jih nameravamo do-
seči. V zadnjih mesecih se 
srečujemo z vodenjem diskusij 
prek računalniškega foruma, 

predstavljamo vam, kaj 
forum je, kaj si od njega 
obetamo in kako deluje 
forum v nam sorodni insti-
tuciji na Nizozemskem, 
CINOP-u. Predstavljamo 
vam dva primera dobre 
prakse organizacij, s ka-
terimi sodelujemo. Kako 
potekata Izobraževanje prek 
interneta na mariborski 
Dobi in Uvajanje sodobne 
računalniške tehnologije 
v pedagoško prakso na Šol-
skem centru PTUJ. Vabimo 
vas tudi, da si preberete 
prispevek o e-knjigi in se 
pravočasno pripravite na 
nadaljnje novosti, ki nas 
čakajo. 

V Službi za programe EU 
projekti, namenjeni razvoju 
uporabe sodobnih tehno-
logij, ostajajo v ospredju 
tako v programih Socrates 
kot Leonardo da Vinci. 
Predstavljamo vam projekt 
Minerva 1, ki je namenjen 
prav razvoju sodobnih te-
hnologij. Pod okriljem pro-
grama Leonardo da Vinci 
in Socrates ravno v tem 
obdobju nastajajo številne 
novosti in izboljšave. Žal 
vseh ne moremo predsta-
viti, omogočamo pa vam, 
da se nekoliko bliže sezna-
nite s projektoma ‘Učenje z 
informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in Računalniško 
podprt laboratorij pri pouku 
naravoslovnih in tehničnih 
predmetov’. Končujemo in 
hkrati začenjamo s povabi-
lom k ogledu naših spletnih 
strani. 

Mojca Polak
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Poklicne kvalifikacijePremislek o usmerjanju in svetovanju

Temeljni elementi 
baze poklicnih standar-
dov so dogovorjeni. To 
so: 
• ime in koda poklicne-

ga standarda, ki je 
hkrati ime nacionalne 
poklicne kvalifikacije;

• datum sprejema po-
klicnega standarda;

• datum objave;
• poklicne kompetence
• ime in koda poklica 

iz Standardne klasifi-
kacije poklicev (SKP) 
oz. ime za zaokrožen 
sklop del in nalog. 
Koda poklica je števil-
čna oznaka poklica, 
ki izraža enoznačno 
oznako poklica in so-
rodnost z drugimi po-
klici;

• opis standarda, ki vse-
buje raven zahtevno-
sti, vključujoč tudi eno 
od mednarodnih klasi-
fikacij, področja dela, 
ključna dela v okviru 
poklica, spretnosti in 
znanja (temeljna prak-
tična znanja, nanje 
navezana strokovnote-
oretična in pripadajo-
ča splošna znanja).

valne službe, raziskovalne 
organizacije, inštituti, druga 
zainteresirana javnost) ponu-
dil celovito informacijo o 
poklicnem in strokovnem 
izobraževanju in trgu dela v 
Sloveniji:
• o zakonskih podlagah for-

malnega sistema poklicnega 
in strokovnega izobraže-
vanja in možnostih prido-
bivanja poklicnih kvalifika-
cij po neformalnih poteh 
ter informacije o ključnih 
ustanovah v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju 
ter njihovih pristojnostih;

• o nacionalnih poklicnih 
standardih, ki so temelj 
za pridobitev nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij;

• o poteh in mestih pridobiva-
nja poklicnih kvalifikacij; 

• o postopkih ugotavljanja in 
ocenjevanja prej pridoblje-
nega znanja;

• o modularno zgrajenih 
izobraževalnih programih z 
vsemi ključnimi elementi;

• o možnostih na trgu dela 
in

• o priznanju poklicnih kva-
lifikacij v tujini. 

Na nacionalni ravni je 
bilo dogovorjeno, da se baza 
strukturira po klasifikaciji 
ISCED. 

Baza nacionalnih poklicnih 
standardov bo vsebovala tudi 
informacije o tem, kako je 
ta standard mogoče doseči: 
povezana bo z modularno 
zgrajenimi programi poklicne-
ga in strokovnega izobraževa-
nja in s katalogi standardov 
strokovnih znanj in spretnosti, 
ki omogočajo certificiranje 
pred tem pridobljenega znanja 
po drugih poteh.

Ker so registri v različnih 
ustanovah, se kaže potreba po 
registracijsko-informacijskem 
središču, ki bi usklajevalo delo 
med različnimi ustanovami, 
posredovalo informacije ci-
ljnim skupinam in jih analitič-
no obdelalo. Ta enota bi imela 
dostop do vseh pomembnih 
informacij o poklicnih kvalifi-
kacijah v Sloveniji in bi bila 
“referenčna točka” (reference 
point) v Sloveniji za druge 
podobne ustanove v državah 
članicah Evropske unije.

Pregledno strukturiran si-
stem vseh pomembnih infor-
macij o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju v Slo-
veniji bo prispeval k večji 
preglednosti poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 
na nacionalni ravni, hkrati 
pa bo omogočal mednarodne 
primerjave poklicnih kvalifi-
kacij in s tem prispeval k 
mobilnosti delovne sile ter 
lažjemu vključevanju Slovenije 
v Evropsko unijo.

Temeljna baza sistema 
je baza nacionalnih po-
klicnih standardov, ki je 
podlaga za:
• modularno zgrajen 

izobraževalni program 
poklicnega oz. stro-
kovnega izobraževanja 
(če je več standardov 
podlaga za en izo-
braževalni program) 
in omogoča pridobiti 
spričevalo/diplomo 
o pridobljeni stopnji 
poklicne /strokovne 
izobrazbe; 

• katalog standardov 
strokovnega znanja in 
spretnosti v sistemu 
certificiranja poklicnih 
kvalifikacij, ki omo-
goča pridobiti samo 
certifikat o pridobljeni 
nacionalni poklicni 
kvalifikaciji.

Prav tako bo šifra 
kataloga standardov stro-
kovnih znanj in spretno-
sti povezovalni element 
s preostalimi bazami, ki 
jih predvideva Zakon o 
nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah. Te so:
• register izvajalcev po-

stopkov za ugotav-
ljanje in potrjevanje 
poklicnih kvalifikacij, 
za katerega skrbi Mini-
strstvo za delo, družino 
in socialne zadeve;

• register imetnikov li-
cenc, ki ga upravlja 
Državni izpitni cen-
ter;

• register imetnikov li-
cenc, ki ga vodijo iz-
vajalci postopkov za 
ugotavljanje in po-
trjevanje poklicnih 
kvalifikacij.
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Ekspertni forum CPI

Sodelovanje v forumih je 
podobno brskanju po internetu. 
Uporabniki lahko prebirajo odgo-
vore tako, da kliknejo naslov 
izbranega odgovora, ki se izpiše 
v celoti. Če ima odgovor pripete 
dokumente, si jih je mogoče ogle-
dati s klikom na ime dokumenta. 
Odgovarjanje oz. sodelovanje 
v forumih je podobno uporabi 
elektronske pošte - s klikom 
na ikono s svinčnikom ( ) se 

Ekspertni forum CPI
Tadej Visinski 

G lavni namen ekspertnega foruma je uvajanje 
elektronske podpore delu v različnih skupi-

nah, izmenjavi mnenj in skupnemu oblikovanju 
raznih dokumentov in drugih datotek. Gre za tipično 
spletno aplikacijo, ki omogoča obravnavo različnih 
tem in z njimi povezanih dokumentov.

Glede na naravo dela je forum 
namenjen predvsem članom raz-
nih projektnih skupin, ki delajo 
pri posameznih dokumentih oz. 
projektih. Vsak uporabnik foruma 
ima zato dodeljeno uporabniško 
ime in geslo, s katerim se prijavi 
in skladno s svojimi pravicami 
prebira forume oz. v njih tudi 
dejavno sodeluje (torej odgovarja, 
podaja svoja mnenja in dodaja 
popravke v obravnavanih do-
kumentih. Uporabniki foruma 
imajo lahko tako različne pravice 
dostopa:
• Uporabniki forumov so vsi re-

gistrirani uporabniki (dodeljeno 
uporabniško ime in geslo), ki 
lahko sodelujejo v forumih, v 
katere jih povabi moderator 
posameznega foruma. Regis-
trirani uporabniki si lahko, 
ne glede na svoje dostopne 
pravice, ogledajo spisek vseh 
forumov in zaprosijo za pravico 
sodelovanja moderatorja.

• Moderatorji so skrbniki forumov 
in imajo v nasprotju z drugimi 
uporabniki dodane možnosti 
nadzora diskusije v posamez-
nem forumu. Vsak moderator 
si lahko sam oblikuje svojo 
skupino, ki sodeluje v njegovem 
forumu, tako da s spiska vseh 
registriranih uporabnikov izbere 
tiste, ki sodelujejo v diskusiji. 
Vsakemu uporabniku lahko 
dodeli pravico do prebiranja 
vsebine ali pa pravico do branja 
in pisanja, torej tvornega sode-
lovanja. Moderator skrbi tudi za 
normalen potek diskusije, tako 
da svojo skupino o novostih 
obvešča po elektronski pošti, 
morebitne neprimerne odgovo-
re sproti umika iz objave in 

ob koncu diskusije pripravi 
primeren sklep.
Delovanje forumov nadzoruje 

administrator, ki lahko dodaja nove 
uporabnike, spreminja dostopne 
pravice in moderatorje itd. Naloga 
administratorja je tudi pregled 
predlogov novih forumov in 
aktiviranje le-teh. Vsak uporabnik 
lahko ob morebitni nejasnosti 
pošlje sporočilo administratorju, ki 
zagotovi dodatna pojasnila. 

Spremljanje trendov s pomočjo Foruma
Barbara Kunčič

prikaže formular za odgovor, 
kamor vpišemo naslov odgovora 
in komentar, v drugem koraku pa 
lahko pripnemo dokumente. 

Forum ima dodane tudi funkci-
je, ki olajšajo delo pri dokumentu, 
ki se v diskusiji spreminja. Na 
vidnem mestu foruma se prikazuje 
zadnja različica dokumenta (oz. 
dokumentov, če jih je v obravnavi 
več), torej tista, ki je bila pripeta 
zadnjemu odgovoru. Pri spremi-

N ovembra smo se tri lani-
ce oddelka za poklicne 

standarde na CPI-ju udeleile 
delavnice na Nizozemskem v 
CINOP-u s temo Spremljanje 
trendov s pomojo informacij-
ske tehnologije. Naš prijazni 
gostitelj, g. Wolter de Vries, 
nam je ob pomoči različnih 
strokovnjakov predstavil tri 
načine spremljanja sprememb 
v različnih gospodarskih pa-
nogah, med njimi tudi sistem 
spremljanja novosti s pomočjo 
foruma.

CINOP je v sodelovanju z 
nacionalnim panožnim telesom, 
ki pokriva področje zdravstvene 
nege (SVGB), razvil sistem 
spremljanja razvoja novosti na 
način, ki bi omogočal hitro 
evidentiranje sprememb v 
tehnologijah ali materialih ali 
celo pojava novih del, ki bi 
lahko vplival na spremembo 
kvalifikacijske strukture ali 
opisov poklicev. 

Poskusno so na spletnih stra-
neh CINOP-a postavili forum, v 
katerega so vključili predstavnike 
podjetij z določenega področja. 
Najprej so novost evidentirali na 
različnih delavnicah, srečanjih, 
organizirali pa so tudi večerne 
pogovore po spletu. Evidentirane 
novosti so na forumu preverjali z 
vprašalnikom. Tega so uporabljali 
za izločanje pomembnejših in bolj 
razširjenih novosti od preostalih.

Glede na pogostost pojavljanja 
neke novosti v panogi se tako 
odločajo o uvajanju sprememb 
v profilu poklica, kvalifikacijski 
strukturi, prilagoditvi izobraževal-
nih ciljev, izpitnega kataloga ali 
učnih pripomočkov oziroma za 
oblikovanje krajšega usposabljanja 
za zaposlene v dejavnosti.

Po poskusni fazi je vzdrževa-
nje foruma prevzelo nacionalno 
panožno telo (SVGB). Forum 
še vedno spremlja pojavljanje 
novosti v različnih dejavnostih 
znotraj panoge. Zanimanje podjetij 

za sodelovanje na forumu 
je na eni strani pogojeno z 
možnostjo, da se na njihovih 
spletnih straneh predstavijo 
s svojo dejavnostjo, še bolj 
pa z zavedanjem, da je mo-
goče izboljševati kakovost 
izobraževanja le s sprotnim 
spremljanjem novosti, ki se 
pojavljajo v praksi.

Vzdrževalci foruma so še 
posebej poudarili, da sta uspe-
šnost in dejavnost foruma 
najbolj odvisna od moderatorja, 
ki mora diskusijo neprestano 
spodbujati tudi po elektronski 
pošti, in da cikel od evidenti-
ranja novosti do predlaganja 
sprememb ne sme biti predolg. 
Po enem letu takšnega načina 
spremljanja teženj razmišljajo 
tudi o uvajanju manjših izbo-
ljšav, in sicer o opozarjanju vseh 
sodelujočih o odprtju novega 
foruma oziroma novega mnenja 
na že obstoječem forumu po 
elektronski pošti.
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Poklicne kvalifikacijee-knjige

njanju dokumentov v forumu si ga 
mora uporabnik shraniti na svoj 
računalnik (klik na napis “Shrani” 
pri imenu izbranega dokumenta), 
popraviti oz. spremeniti, shraniti 
in pripeti svojemu odgovoru. Za 
lažje spremljanje sprememb v 
dokumentih je priporočljivo, da 
moderator vklopi funkcijo “Označi 
spremembe”, ki je standardna 
funkcija programa MS Word.

Forumi so zaradi večje pre-
glednosti razvrščeni v različne 
kategorije oz. skupine sorodnih 

forumov. Vsak uporabnik lahko 
brska po različnih kategorijah 
forumov in tako najde teme, ki 
ga zanimajo, na voljo pa je tudi 
zemljevid oz. kazalo, kjer so v 
zbirnem pregledu prikazane vse 
kategorije in forumi. 

Ko se diskusija v posamez-
nem forumu konča, ga lahko 
arhiviramo. Namen arhiva je, 
da je uporabnikom kadar koli 
omogočen vpogled v že zaključene 
diskusije, hkrati pa so tam tudi 
dokumentirani sklepi.

Nekateri uporabni naslovi za e-knjige:

- www.ebook-gemstar.com - naslov, kjer so na voljo vsi 
podatki, podpora in literatura 
za Rockebooke, Softbooke 
in njihove naslednike RCA 
e-knjige.

- www.mobipocket.com - naslov, 
kjer lahko najdete potrebne 
informacije o branju e-knjig 
na dlančnikih in prestalih 
žepnih pecejih.

- www.netLibrary.com, spletna 
knjižnica, več kot 3.500 brez-
plačnih e-knjig na voljo novim bralcem, lasten program za 
branje knjig, v katerega je vključen The American Heritage 
Dictionary. Program najdete tudi na cedeju, uporaben pa 
je samo za lastnike PC-jev, vsi, 
ki uporabljajo UNIX, Linux, 
kabelsko TV ali računalnike 
Macintosh, ga ne bodo mogli 
preizkusiti.

- bn.com - spletna knjigarna, 
kjer je na voljo skoraj vse, 
od običajnih knjig do e-knjig, 
knjige za vse tri čitalce.

- www.amazon.com - še obšir-
nejša ponudba kot na prej-
šnjem naslovu. Nekakšna spletna tržnica, slabše podprta z 
uporabnimi informacijami kot Barnes & Noble.

- www.adobe.com - na Adobejevi spletni strani so na voljo 
najnovejša različica njihovega 
eReaderja ter vsa podpora in 
pomoč ob morebitnih zapletih. 
Imajo tudi samostojno spletno 
knjigarno, veliko knjig je 
brezplačnih, povezani pa so 
tudi z B & N.com.

- www.promo.net/pg/ - spletna 
stran Projekta Gutemberg, v 
okviru katerega dajejo e-knjige 
brezplačne v javno rabo. 
Projekt Gutenberg je javni projekt, podprt od ameriške 
vlade in nekaterih zasebnih darovalcev.

eBooks
Irena Hlede

D igitalna doba je prinesla novosti tudi v založništvu. 

Knjige, revije in preostala tiskana gradiva so 

našla nove pojavne oblike - seveda digitalne. Digitalne 

tiskovine, poimenovane e-knjige ali angleško ebooks 

so verjetno najpomembnejša iznajdba v založništvu po 

Gutenbergovem odkritju tiska.

Medtem ko so v Ameriki že zelo 
razširjene, jih pri nas komaj 
poznamo. Pa vendar lahko prav 
mi od njih oziroma z njimi 
veliko pridobimo, saj so idealna 
rešitev za majhne narode ali 
po založniško: nizke naklade 
tiskovin. Glavna prednost e-knjig 
je namreč, da se ne pojavljajo 
v tiskani obliki, ampak samo v 
virtualni - digitalni obliki. To 
pa pomeni, da si prihranimo 
vse izdatke, povezane s tiskom: 
filme, papir, tisk, vezavo in 
predvsem razpošiljanje. Poleg 
teh čisto materialnih prednosti 
pa nam ponujajo še veliko 
drugih, ki vam jih predstavljam 
v nadaljevanju članka.

Kaj je elektronska knjiga?

Poglejmo si najprej “uradno” 
definicijo: elektronska knjiga, 
angeško eBook ali E-book, je 
vsako delo ali prispevek v pisni 
obliki, ki ga lahko beremo na 
računalniških zaslonih. To so 
lahko peceji oziroma osebni 
računalniki ali pa digitalni 
pripomočki, zasnovani posebej 

za branje e-knjig. Zadnji so 
po videzu mešanica knjige in 
dlančnika, bolj znanega kot 
“Palm” ali v zadnjem času kar 
dlančniki in druge miniaturne 
naprave. Pod izrazom eBook 
ali e-knjiga (kakor bomo v 
članku samovoljno poimenovali 
elektronske knjige) je mišljena 
le vsebina knjige, ki je lahko 
sestavljena iz besedil, slik, 
grafikonov ipd., ne pa tudi 
oprema oziroma bralna naprava, 
namenjena za branje elektron-
skega besedila.

Zgodovina

Besedila v elektronski obliki 
poznamo že več let. Kot e-knjige 
so se sprva pojavila v različnih 
kodiranih formatih, ki smo jih 
naložili in odklenili na zanje 
posebej zasnovanih bralnih 
napravah. Najbolj razširjena in 
znana sta bila tedaj Rocketbook 
(tudi Rocket EBook) in Softbook. 
Imela sta kar veliko slabosti, zato 
je bil njihov razmah omejen. 

Revolucijo je sprožil kdo 
drug kot Microsoft, ki je prvi 
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e-knjige

množično ponudil tržišču brez-
plačni program za branje e-knjig, 
delujoč na osebnem računalniku. 
Poimenovali so ga Microsoft 
Reader. Razvoj programov je 
potekal sočasno pri več razvijal-
cih. Tako je Microsoftu kmalu 
sledil Adobe, ki je svoj program 
za branje e-knjig zasnoval na 
formatu zapisa PDF in ga poi-
menoval Acrobat eBook Reader. 
Razvoj teh dveh programov in 
njuna uporabnost je spodbudilo 
spontano dogajanje na prostem 
trgu, kjer so množice nadarjenih 
hekerjev in manjša podjetja 
razvili še nekaj podobnih rešitev 
za branje e-knjig (n.pr. z Internet 
Explorerjem), vendar sta ostala 
najbolj razširjena in priljubljena 
doslej še vedno prva dva.

Ohranila oz. izpopolnila pa se 
je tudi bralna naprava, ki smo jo 
omenjali v prejšnjem odstavku: 
pod isto streho sta se združila 
Rocketbook in Softbook in nastal 
je bralnik, imenovan REB. 

Pri neodvisnih spletnih knji-
garnah lahko najdete literaturo 
za vse tri oblike bralnikov 
e-knjig ... 

Bralniki REB 
REB - bralna naprava v obliki 
knjige ima nekaj slabosti in tudi 
kar veliko prednosti. Slabosti 
so, da so vsebine - knjige - s 
ključem vezane na eno samo 
napravo, oteženo je medsebojno 
posojanje le-teh, vprašljivo 
dedovanje itd. Visoka je tudi 
cena bralnika, saj je zanj treba 
odšteti približno 300 ameriških 
dolarjev. Spomin je mogoče 
razširjati s karticami SmartMe-
dia ali Compact Flash, vendar 
tudi to zahteva dodatne naložbe. 

Ker je tudi večino bralnega 
materiala (knjige, revije, itd.) 
treba kupovati, zahtevajo sku-
pni stroški finančno močnega 
lastnika. 

Ne smemo pa prezreti neka-
terih očitnih prednosti. Predvsem 
sta to, v primerjavi s pecejem, 
bistveno manjši teža in večja mo-
bilnost. Bralno gradivo od 3.000 
strani navzgor lahko prenašamo 
s seboj kot običajno knjigo. 
Osvetljeni zasloni (back-lite) 
omogočajo branje tudi v temnih 
prostorih, v bralnikih je naložen 
jezikovni slovar, imajo lasten 
modem in podpirajo nekaj 
uporabnih računalniških ukazov. 
Več informacij o njih pa si lahko 
najdete na spletnem naslovu 
www.ebook-gemstar.com.

Adobe eBook Reader

Adobejev bralni program je 
izšel šele konec leta, natančneje 
sredi decembra. Tudi tukaj so 
najprej poskrbeli za pecejaše. Pri 
tem so se povezali s podjetjem 
Glassbook, tako da je bila prva 
različica njihovega bralnika še 
proizvod Glassbooka, šele druga 
je v celoti oprta na format PDF. 
Adobe eBook Reader lahko upo-
rabljamo tudi na računalnikih 
Macintosh. 

Adobejev eBook Reader imajo 
radi tehnični profesionalci in 
oblikovalci, saj bolje prikazuje 
grafe in slikovne materiale, 
postavitev strani (prelom) osta-
ja nespremenjena, prav tako 
črkovni materiali - fonti. Zaradi 
svoje slikovitosti je priljubljen 
tudi pri otrocih.

3. tisočletje: 
Mobipocket Reader ...
Razvoj na področju bralnih 
naprav za e-knjige se v zadnjem 
času, podobno kot na področju 
računalnikov, vse bolj seli na 

Microsoft Reader

Microsoftov program za branje 
e-knjig je namenjen le uporabni-
kom pecejev. Deluje v Oknih od 
‘95 dalje oz. v Netscapu 4 in 
več. Priljubljen je predvsem med 
poslovneži, akademiki in drugimi 
profesionalci, saj jim omogoča, 
da e-knjige berejo tako doma 
kot v službi, ne da bi jih morali 
znova plačati. Pozitivno je tudi, 
da je do MS Readerjevih računov 
mogoč dostop s katerega koli 
računalnika. Slabosti: ne dovoljuje 
tiskanja besedila in ne deluje 
na drugih operacijskih sistemih 
(Mac, Linux, UNIX itd.).

uporabo že-
pnih naprav: 
dlančnikov in 
preostalih mi-
niaturnih digi-
talnih “igrač”. 
Nagrado na 
zadnjem fran-
kfurtskem sej-
mu je tako za 
najboljšo tehnologijo za e-knjige 
dobil Thierry Brethes za iz-
najdbo Mobipocket Readerja. 
Programček podpira uporabo 
oziroma branje e-knjig na pre-
nosnih napravah. Pričakujemo 
lahko, da se bo razvoj nadaljeval 
v to smer in da bomo kmalu 
biblije nosili v srajčnem žepu.

Kaj naj rečemo za konec? 
E-knjige trkajo na vrata, čim 
prej jih preizkusite!

E-knjige omogočajo:
- bralcem nov, učinkovi-

tejši način branja,
- založnikom, da najdejo 

nove odjemalce in trge, 
pomagajo pri prodoru 
novih avtorjev in (pred-
vsem) radikalno znižajo 
stroške,

- avtorjem nove ustvar-
jalne možnosti in pri-
ložnost, da dosežejo 
bralce z vsega sveta,

- nove poslovne prilož-
nosti na tržišču, ocenje-
nem na 100 milijard 
dolarjev.
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Socialno partnerstvoUvajanje sodobne računalniške tehnologije

Kdo je dejansko tisti, ki nas sili 
v uvajanje vedno bolj zaple-
tenih in vedno zahtevnejših 
računalniških tehnologij? Če 
dobro premislimo, smo to 
“mi”, porabniki, ki imamo pri 
nakupu različnih izdelkov 
zelo jasno izoblikovana meri-
la. Poleg cene sta običajno 
najvažnejši merili še estetski 
videz (designer style) in 
tehnološko-tehnična izpopol-
njenost izdelkov. Na drugi 
strani so proizvajalci v vedno 
ostrejšem tržnem boju prisi-
ljeni izdelovati oblikovno in 
tehnično vedno zahtevnejše 
izdelke, kar postavlja pred 
konstruktorje in tehnologe 
nove, predvsem zahtevnejše in 
bolj zapletene naloge. Edina 
možna rešitev omenjenih za-
htev proizvajalcev je uporaba 
računalniških programskih 
rešitev za prostorsko modeli-
ranje, analize in proizvodnjo. 
Takšni paketi omogočajo 
proizvajalcem, da v virtual-
nem računalniškem prostoru 
izdelek zasnujejo, izvedejo vse 
potrebne analize in izdelajo 

prototip. Razvoj izdelkov v 
virtualnem svetu pomeni za 
industrijo velik prihranek pri 
času in denarju, saj se t. i. 
virtualne rešitve običajno zelo 
dobro ujemajo z rešitvami v 
resničnem svetu.

Omenjenim zahtevam želi-
mo slediti v PTSŠ Ptuj, saj 
smo v zadnjem času vložili 
veliko energije v uvajanje 
omenjenih računalniških re-
šitev v pedagoški proces. Ra-
čunalniške programske rešitve 
za prostorsko modeliranje, 
analize in proizvodnjo so na-
mreč z razvojem računalniške 
strojne opreme “dozorele” do 
te ravni, da so dovolj upora-
bniško prijazne in enostavne 
za uporabo tudi na ravni 
poklicnega šolstva. Uvajanje 
takšnih programskih rešitev 
prinaša v industriji od 40 
do 60 % večjo storilnost 
in podobno lahko trdimo 
tudi za izobraževanje, le da 
se v izobraževanju poveča 
neposredni vpliv na dijake, ki 
se kaže, predvsem v povečani 
motivaciji za delo. 

Bojan Lampret, univ. dipl. inž. stroj.

Uvajanje sodobne računalniške tehnologije 
(CNC, CAD-CAM) v pedagoško prakso na ŠC Ptuj - 
poklicni in tehniški strojni šoli

Lahko se pohvalimo, da 
smo edina srednja šola v 
Sloveniji, ki ima licence za 
delo s programskim paketom 
za prostorsko modeliranje. 
Zadnja pridobitev na naši 
šoli je nabava programskega 
paketa Catia V5 za celotno 
računalniško učilnico. Izdeluje 
ga mednarodni koncern IBM - 
Dassault Systemes, ki je v tem 
trenutku zagotovo najzmoglji-

R ačunalništvo in informatika 
sta danes zagotovo tisti vedi, 

ki bistveno spreminjata naš svet. 
ŠC Ptuj - Poklicna in tehniška strojna 
šola gradi svoj razvoj na kakovostnih 
programih v strojništvu, ki so tesno 
povezani s potrebami gospodarstva 
in obrti v Sloveniji. Prenovljeni pro-
gram za strojnega tehnika, ki bo 
zaživel v naslednjem šolskem letu, 
uvaja nove in sveže vsebine s po-
dročja računalniških tehnologij v 
pedagoško prakso.

vejša, hkrati pa uporabniško 
najprijaznejša programska 
rešitev in s tega vidika zelo 
primerna za uporabo tudi pri 
poklicnem izobraževanju. Gre 
za programsko rešitev, ki sodi v 
sam vrh svetovnih integriranih 
programskih paketov za raču-
nalniško podprto modeliranje, 
načrtovanje in proizvodnjo. 
Poleg standardnih obsega še 
veliko drugih modulov, kot so 
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Izobraževanje prek interneta

Mateja Geder, Doba Maribor

Izobraževanje prek interneta

I zobraževanje prek interneta ima svoje korenine v 
dopisnem izobraževanju, ki se je razvilo v sredini 

prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji, Združenih 
državah, Nemčiji in Franciji in so ga uporabljali za 
izobraževanje npr. stenografije, za potrebe železnice, 
vojske … 

Dopisno izobraževanje se 
je hitro prilagajalo novim 
tehnologijam, da bi doseglo 
širše ciljne skupine. V dvajsetih 
letih so za to že uporabljali 
radijske oddaje, v štiridesetih 
je dopisno izobraževanje obo-
gatila televizija, v osemdesetih 
je telekonferenca omogočila 
predavatelju in udeležencem, 
da komunicirajo med seboj 
ob istem času, v osemdesetih 
in devetdesetih letih pa je 
satelitska televizija omogočila 
sočasno komunikacijo od koder 
koli na svetu. Izobraževanje 
prek interneta je najnovejša in 
hkrati tudi največja spremem-
ba v izobraževanju nasploh. 
Čeprav ga v izobraževalne 
namene uporabljamo manj kot 
deset let, strokovnjaki pravijo, 
da bo v 21. stoletju kar 60 
odstotkov učenja potekalo prek 
interneta. 

Tradicionalno izobraževanje 
ima za današnji čas veliko 
omejitev, zato so že samo 
praktični razlogi, zaradi katerih 
se bomo v prihodnosti vedno 
več učili prek interneta ali 
online, dovolj tehtni: prevoz-
ni stroški (in seveda čas in 
stres, povezan s prevozom), 
potreba po hitrem osveževanju 
in posredovanju informacij, 
seminarji oz. predavanja, ki 
so vezana na določen termin 
in kraj.

Internet ne spreminja na-
šega načina učenja, ampak 
spreminja način poučevanja. 
Predvsem pa omogoča lažje 
in cenejše posredovanje učne 
izkušnje udeležencem na 
daljavo. 

Zato smo na Dobi, Višji 
strokovni šoli Maribor, za 
višješolski strokovni program 
Poslovni sekretar oblikovali 

model študija prek interneta, ki 
temelji na učinkoviti interakciji 
med študenti, mentorjem, ki 
študente spremlja in spodbu-
ja, ter učnim gradivom, ki 
nadomešča predavatelja. Pri 
tem tehnologija študij prek 
spleta samo podpira. Ustrezno 
oblikovani modeli študija s 
kombinacijo samostojnega uče-
nja in neposrednih srečanj pa 
prispevajo k temu, da so uspehi 
v virtualnih učilnicah do 20 
% boljši kot v tradicionalnih 
učilnicah. Zelo pomembne pa 
so tudi druge spretnosti, ki jih 
študenti pridobijo s tem, da 
pri študiju uporabljajo internet 
in računalnik. Boljša računal-
niška pismenost, slogovno 
in slovnično kakovostnejše 
sporazumevanje v maternem 
jeziku, poglobljena osebna 

komunikacija med študenti 
… pozitivno vplivajo tudi na 
preostala področja njihovega 
življenja in dela.

Z razvojem informacijsko- 
komunikacijske tehnologije se 
bo dostopnost izobraževalnih 
programov še povečala, stroški 
izobraževanja se bodo znižali, 
nove tehnološke možnosti 
bodo spodbujale razvoj novih 
pedagoških pristopov, ki bodo 
vse bolj prodirali v tradicio-
nalno izobraževanje. Internet 
bo postal del našega vsakdana. 
Izobraževanje prek spleta 
pa kljub svojim očitnim in 
številnim prednostim ne bo 
nikoli povsem nadomestilo 
tradicionalnega načina izobra-
ževanja. Ljudje smo socialna 
bitja in učenje je socialen 
proces.

npr. moduli za načrtovanje 
električnih inštalacij, inštala-
cij za ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje in načrtovanje 
robotiziranih celic. Program 
sodi v industriji v sam svetovni 
vrh, saj ga uporablja večina 
avtomobilske industrije (BMW, 
Audi, Renault ...), letalska 
industrija (Boeing, Airbus ...) 
in druge industrijske veje pri 
nas in po svetu (Cimos, Tomos, 
Saturnus, Unior ...). V tem 
primeru gre zagotovo za zelo 
pomembno pridobitev, saj po-
kriva vse poklicne kvalifikacije, 
ki jih izobražujemo. Omeniti 
moramo, da je nakup te zelo 
dragocene opreme omogočilo 

podjetje Mycron s Ptuja, s 
katerim tesno sodelujemo. 

Svoje delo predstavljamo 
javnosti na strokovnih semi-
narjih in sejmih, saj imamo 
na široko odprta vrata za 
izmenjavo izkušenj pri uvaja-
nju najnovejše informacijske 
tehnologije v izobraževanje. 

Šolski center Ptuj
Poklicna in tehniška 
strojna šola
Volkmerjeva 19, 2250 
Ptuj
Telefon: 02 772 44 11
Faks: 02 776 20 21
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Računalniško podprt laboratorij ...

Slavko Kocijančič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Računalniško podprt laboratorij 
pri pouku naravoslovnih in tehničnih predmetov

P ilotski projekt pro-
grama EU Leonardo 
da Vinci z naslovom 

Računalniško podprt labo-
ratorij pri pouku naravoslo-
vja in tehnologije (kratica 
ComLab-SciTech) smo pri-
pravili na podlagi več kot 
desetletnih izkušenj pri uvaja-
nju uporabe računalniškega 
merilno-krmilnega vmesnika 
najprej pri pouku fizike, ka-
sneje pa tudi pri biologiji, 
kemiji in tehnični vzgoji. Z 
uvrstitvijo tega področja med 
strateške nacionalne projekte 
je tovrstna prizadevanja pred 
tremi leti podprl tudi program 
Računalniško opismenjevanje 
(Ro), ki deluje v okviru Zavoda 
RS za šolstvo. Konec leta 2000 
smo bili uspešni s kandidaturo 
pilotskega projekta pri evrop-
skem programu Leonardo da 
Vinci. Projekt bo trajal tri 
leta, njegov razvoj in rezultate 
pa lahko spremljate na splet-
ni strani: www.pef.uni-lj.si/ 
slavkok/davinci/.

Nosilci projekta smo na 
Pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni. Kot neposredni partnerji 
sodelujejo ustanove iz osmih 
evropskih držav, v drugi polo-
vici izvajanja projekta pa se 
bodo vključile tudi posamezne 
preskusne šole iz vseh sodelu-
jočih držav.

Vsebina in cilji projekta
Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija (IKT) je pri pouku 
naravoslovnih in tehničnih 
predmetov v bistvu navidezni 
laboratorij (računalniške simu-
lacije, interaktivne e-knjige ...) 
in se uporablja za računalniško 
podprta merjenja in računal-
niško krmiljenje. Uporabo IKT 
pri pouku lahko razdelimo v 
dve večji skupini:

Multimedija je “navidezni 
šolski laboratorij”. Računal-
niki so namenjeni simulaci-

jam naravoslovnih pojavov 
in zakonitosti in ponazoritvi 
delovanja zapletenih, dragih 
ali (in) nedosegljivih naprav. 
Multimedijsko učno gradivo 
lahko vsebuje tudi interaktivne 
spletne dokumente (html), 
namenjene učenju na daljavo.

Računalniško podprt labo-
ratorij (RPL) je “pravi labora-
torij”. Pomembnost praktič-
nega eksperimentiranja in labo-
ratorijskega dela učencev 
se zaradi uporabe IKT ni 
zmanjšala. Pri pouku fizike, 
kemije, biologije in tehničnih 
predmetov uporabljamo ra-
čunalnik kot sestavni del 
šolske eksperimentalne oz. 
laboratorijske opreme. Če 
je računalnik opremljen z 
ustreznim vmesnikom, ne-
posredno beleži in obdela 
meritve, sproti riše grafe, zapiše 
tabelo meritev ... Prek izhodnih 
funkcij vmesnika računalnik 
vpliva na okoliščine izvajanja 
eksperimenta, krmili modele 
naprav (robotov) itd.

Kot zgled računalniško 
podprte meritve si oglejmo 
merjenje koncentracije CO2 

v zaprti posodi, v kateri je 
rastlina (recimo trava). Kadar 
je rastlina osvetljena, koncen-
tracija CO2 pada, saj fotosin-
teza prevladuje nad dihanjem 
rastline. Pri rastlini v temi 
ali pri šibki osvetlitvi dihanje 
prevlada nad fotosintezo, zato 
koncentracija CO2 narašča. 
Osnova eksperimenta je elek-
tronski merilnik koncentracije, 
ki je z računalnikom povezan 
prek merilnega vmesnika. 
Računalnik tako lahko zapisuje 
meritve CO2 in jih sproti 
prikaže na grafu. Poleg kon-
centracije CO2, lahko sočasno 
merimo tudi osvetljenost, 
temperaturo, relativno vlažnost 
… Opis laboratorijske opreme 
za izvajanje računalniško pod-
prtih eksperimentov in kratek 
opis različnih eksperimentov 
najdete na www.prolab.com.

Trenutna praksa poučeva-
nja ne kaže jasne povezave 
med navideznim in pravim 
laboratorijem. Pravi laboratorij 
je močno oprt na vrsto opre-
me, zato je sodelovanje med 
različnimi izobraževalnimi 
ustanovami oteženo. Da bi 

Postavitev eksperimenta in tipičen časovni potek koncentracije 
CO2 v posodi s travo pri spreminjanju osvetljenosti.

premagali to oviro, je treba 
vzpostaviti izmenjavo izkušenj 
med partnerji. Pričakujemo, da 
bi z vzorčnimi tečaji, namenje-
nimi pouku naravoslovnih in 
tehnoloških vsebin, v katerih 
bodo metode IKT med seboj 
povezane, izboljšali kakovost 
poučevanja in spodbudili 
inovativnost. Po izkušnjah 
pri uporabi RPL v različnih 
okoljih naj bi določili nekatere 
splošne tehnične zahteve za 
izdelke in orodja, ki bi olajšali 
sodelovanje med izobraževal-
nimi ustanovami. Nekako 
“stranski učinek” bo tudi 
združevanje naravoslovnih in 
tehničnih disciplin.

Osnovni izdelki projekta 
bodo oprema za računalniško 
podprt laboratorij in tečaji, 
namenjeni izobraževanju na 
področju naravoslovja in te-
hnike. Tečaji bodo temeljili 
na dokumentih html, ki bodo 
povezovali RPL, simulacije, 
animacije, videoizreze, inte-
raktivne vaje. Gradiva bodo 
na voljo na CD-jih s tiskanimi 
povzetki in deloma tudi na 
svetovnem spletu. 
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Comeniusov projekt LICT

Iztok Menart, Srednja šola Postojna

Comeniusov projekt 
Učenje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
(Learning with Information Communication Technology - LICT)

Februarja leta 2000 je bil v 
glavnem mestu Velike Brita-
nije, Londonu, organiziran 
seminar za stike učiteljev 
iz različnih držav, ki bi bili 
pripravljeni vstopiti v pro-
gram Comenius. Udeleženci 
seminarja smo prihajali v 
glavnem iz držav Evropske 
unije, nekaj tudi iz Združenih 
držav Amerike in iz raznih 
afriških držav. Na seminarju 
smo oblikovali delovne skupi-
ne učiteljev in se povezali 
v projektne time, kjer smo 
opredelili cilje projekta in 
metode dela, vloge, odgovor-
nosti in naloge posameznih 
partnerjev, opredelili smo 
postopke vrednotenja projekta 
in predvideli finančni načrt.

Bolonjski proces pomeni 
evropsko agendo za spremem-
be, kar so znova potrdili ministri 
za izobraževanje na svojem 
zasedanju v Pragi (maj 2001) in 
svoja razmišljanja in predloge 
strnili v posebnem komunikeju, 
katerega najpomembnejše spo-
ročilo je, da je izobraževanje 
javna dobrina, ki mora biti 
dostopna vsem v različnih 
življenjskih obdobjih. 

Srednja šola Postojna je 
tako skupaj še z dvema srednji-
ma šolama iz Belgije, srednjo 
šolo iz Londona in srednjo šolo 
iz Zimbabveja vstopila v sku-
pen projekt z naslovom Učenje 
z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo (Learning with 
Information Communication 
Technology - LICT), v okviru 
katerega sodelujejo učitelji in 
učenci. Namen šolskega pro-

jekta, ki je sicer v primerjavi z 
drugimi, obsežnejšimi evrop-
skimi projekti majhen, je razši-
riti znanje učiteljev o tem, kako 
informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo vključiti v pouče-
vanje različnih predmetov, 
dijaki pa naj bi se IT naučili 
uporabljati pri samostojnem 
učenju. 

Delo projekta sloni pred-
vsem na stikih učencev v 
tujem jeziku (angleški jezik) 
s pomočjo komunikacijsko- 
informacijske tehnologije. Na 
straneh koordinatorske šole 

smo pripravili interaktivno 
spletno stran, kjer lahko učenci 
s posameznih šol pripovedujejo 
o svojih izkušnjah, nasvetih 
in novostih pri uporabi IT 
pri njihovem učenju. Hkrati 
učenci izmenjujejo mnenja, se 
spoznavajo, pridobivajo nova 
znanja in krepijo medkulturno 
zavest. Trenutno je v projekt 
vključenih približno sto učen-
cev (od tega 16 učencev s 
Srednje šole Postojna), število 
le-teh in zanimanje pa se iz 
dneva v dan povečuje in to je 
tudi eden od ciljev projekta.

P rogram Comenius teži k boljši kakovosti in krepitvi evropske razsežnosti šolskega izobraževanja, 
tako da spodbuja mednarodno sodelovanje med šolami, strokovni razvoj vseh, ki so neposredno 

povezani s šolskim izobraževanjem, spodbuja učenje tujih jezikov ter razvoj medkulturne zavesti. V enega 
od teh projektov smo se vključili tudi mi.

Do zdaj so učitelji organizi-
rali že tri srečanja, kjer smo 
sproti analizirali in evalvirali 
delo projekta, hkrati pa smo 
tudi načrtovali delo pri pro-
jektu v prihodnosti. Na teh 
sestankih (Anglija, Belgija Slo-
venija) smo poleg omenjenega 
dela tudi obiskali šole, ki so 
vključene v projekt. Tako 
so učitelji iz drugih držav 
videli, kako poteka življenje 
in delo na vseh preostalih 
šolah in kako na partnerskih 
šolah uporabljamo različne 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, gostje pa so obisk 
lahko izkoristili še za klepet 
z dijaki, ki dejavno sodelujejo 
v projektu. V drugem letu 
projekta, ki trenutno poteka, 
bomo skušali organizirati tudi 
srečanje dijakov s partnerskih 
šol, saj bodo tako še bolj 
motivirani za sodelovanje.

Celotno delo, ki se izvaja 
v okviru projekta, je predstav-
ljeno na spletni strani koordi-
natorske šole (www.kingsbury-
high.org.uk/lict). Za zdaj je 
to samo začasno, saj se bo 
kmalu ustanovila nova spletna 
stran, ki bo namenjena samo 
projektu. 

V nadaljevanju si želimo, 
da bi se število udeleženih 
učencev povečalo, pa tudi, 
da bi se nam pridružila še 
kakšna druga šola. Čeprav smo 
prvo leto projekta uspešno 
končali, smo imeli pri izvajanju 
projekta kar nekaj težav, 
vendar smo jih do zdaj vse 
uspešno premagali.
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Minerva, Juhuhu, splet ...,

Minerva

Mag. Robert Marinšek

Z Minervo naj bi dosegli pred-
vsem štiri cilje:
1. povečali razumevanje vpliva 

sodobnih tehnologij na po-
dročje izobraževanja;

2. pomagali pri razvoju inova-
tivnih izdelkov s področja 
uporabe sodobnih tehnologij 
pri izobraževanju;

3. omogočili ljudem in organi-
zacijam, da se povezujejo v 
različne mreže;

4. omogočiti potencialnim upo-
rabnikom dostop do organizi-
ranih vsebin s tega področja.
Akcija Minerva je nadaljeva-

nje akcije ODL, ki je potekala že 
v okviru programa Socrates. Že 
sama kratica ODL pove, da je 
bil prvotno poudarek predvsem 
na učenju na daljavo in na 
odprtem učenju. Formalno je 
ta kratica še vedno v nazivu 
akcije. Poln naziv akcije Miner-
va se namreč glasi Odprto 
izobraževanje in izobraževanje 
na daljavo ter uporaba novih 
tehnologij v izobraževanju, 

čeprav je vedno bolj poudarek 
na splošni uporabi sodobnih 
tehnologij v izobraževanju.

Konkretno naj bi se dejavno-
sti, ki jih podpira akcija Minerva, 
nanašale na projekte razvoja 
generičnih konceptov in orodij. 
Dejavnosti, ki naj bi se jih 
opravljalo pod okriljem Minerve, 
so namreč tako teoretske razi-
skave kot tudi razvoj konkretnih 
izdelkov (orodij, metodologij). 
Ravno to je tisti vidik, ki kar 
nekaj morebitnih kandidatov za 
sodelovanje v tej akciji odvrne od 
razmišljanja o vstopu v dejavnosti 
programa. Večina ljudi si namreč 
pod projekti generičnega razvoja 
predstavlja hudo teoretične 
raziskave. Deloma sicer to drži, 
hkrati pa tudi ne. Vsakdo ima 
svojo lastno strokovno znanje in 
izkušnje, ki jih lahko konstruk-
tivno uporabi v takšnih projektih. 
Namen evropskih projektov 
sodelovanja, kamor spadajo tudi 
projekti v okviru Minerve, je 
ravno sodelovanje. Nihče ne 

pričakuje, da bodo posamezne 
organizacije vodile in končale 
projekt same - nujna zahteva je 
sodelovanje.

V akciji Minerva sodeluje za 
zdaj kot koordinatorka le ena 
slovenska organizacija - Inštiut 
za simbolno analizo in razvoj 
informacijskih tehnologij iz 
Velenja. Ta organizacija sodeluje 
pri projektu z imenom “DLC 
- Distance learning Course in 
Science and Engineering using 
online case studies”, ki se ukvarja 
z razvojem in testiranjem tečajev 
naravoslovnega študija, ki bi bili 
dostopni na daljavo. V dejavnosti 
akcije Minerva se dokaj tvorno 
vključujeta tudi mariborska in 
ljubljanska univerza oziroma 
njune članice. 

Dober znak je tudi to, da 
sodelovanje ne ostaja omejeno 
le na akademske kroge, ampak 
se prijavljajo tudi organizacije, 
ki imajo neposrednejši stik s 
praktičnimi vidiki uporabe sodo-
bnih tehnologij v izobraževanju. 

O d leta 2000 do leta 2006 poteka drugo obdobje 
programa Socrates - Socrates II. Del tega 

programa je namenjen tudi razvoju uporabe sodo-
bnih tehnologij v izobraževanju - ta del se imenuje 
Minerva1.  

1 Rimska boginja obrti in umetnosti 
etruščanskega izvora, v prostem času 
pa tudi pokroviteljica pametnejših, bolj 
znana kot grška Atena.

Juhuhu, splet smo tu ... ali
http://www.cpi.si/default.asp?MenuID=91&Menu=SPEU 

mag. Robert Marinšek

V letošnjem roku za oddajo 
predprijav jih je prispelo trinajst, 
od tega osem takšnih, v katere 
so vključene organizacije, ki 
ne spadajo neposredno na aka-
demsko področje. Vsebinsko 
prijave pokrivajo zelo različna 
področja. Tako lahko v prijavah 
najdemo evalvacijske projekte za 
ocenjevanje ICT- izobraževalnih 
orodij, razvoj samih izobraževal-
nih orodij, študijo kulturnih 
razlik, zdravstveno izobraževanje, 
razvoj novih strokovnih spoznanj 
s področje uporabe sodobnih 
tehnologij v izobraževanju, razvoj 
orodij in pristopov za e-učenje in 
še bi se lahko kaj našlo.

Glavno sporočilo, ki bi ga želeli 
posredovati v tem prispevku, 
je: ni se treba bati programa, ki 
zveni grozno. Razvoj konkretnih 
izdelkov s področja uvajanja 
sodobnih tehnologij na področje 
izobraževanja ne more temeljiti le 
na tehničnem strokovnem znanju, 
ampak je treba vključiti tudi 
druga znanja. Treba je upoštevati 
tudi druge vidike izobraževalnih 
ICT-orodij, na primer pedagoške, 
kulturne, družbene in še katere. 
Tako je vsak strah odveč, saj 
lahko veliko ljudi prispeva svoje 
strokovno znanje k razvoju ICT- 
aplikacij s področja izobraževanja 
odraslih, četudi ni računalniški 
strokovnjak in ne ve čisto dobro, 
kako deluje računalnik. Pogum 
torej velja.

D elovanje posameznikov 
in organizacij v so-
dobnem svetu vedno 

bolj temelji na obvladovanju 
informacij. Razlika med uspe-
šnimi in neuspešnimi je pogosto 
le zmožnost učinkovitejšega 
zbiranja, obdelovanja in širjenja 
informacij. Razvoj sodobnih 
računalniško podprtih tehnologij 

je vse skupaj usmeril po poti, ki 
se imenuje “digitalna”. Praktično 
si je nemogoče predstavljati 
delovanje sodobnih organizacij-
skih sistemov brez uporabe 
računalnikov. Takšna usmeritev 
je že od samega začetka opazna 
tudi pri Službi za programe EU. 
Večina nalog te službe vključuje 
namreč tudi procesiranje infor-

macij in podatkov. Zato smo se 
odločili izkoristiti priložnost ob 
splošni prenovi spletnih strani 
Centra za poklicno izobraževanje 
in tudi za svoj del spletnih strani 
ustvarili novo idejno zasnovo, 
ki vam jo bomo predstavili v 
nadaljevanju.

Pri snovanju zasnove naših 
spletnih strani nas je vodila 
ideja, v kateri smo videli prenovo 
spletnih strani kot del celovitega 
prehoda na elektronsko poslo-
vanje. Za sam prehod v bolj 
digitalizirano obliko Službe za 
programe EU smo se odločili 
predvsem iz štirih razlogov:

• da bi znižali stroške poslo-
vanja,

• poenostavili delovne postopke,
• dosegli večjo odzivnost,
• za izobraževanje.

Znižanje stroškov poslovanja 
pomeni znižanje stroškov zaradi 
manjše potrebe po dodatni 
delovni sili in znižanje stroškov, 
povezanih s tehničnimi sred-
stvi.

Poenostavitev delovnih po-
stopkov bo olajšala delo tako 
nam kot tudi uporabnikom naših 
storitev. Zajemanje podatkov 
bo veliko hitrejše in predvsem 
enostavnejše.
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Aktualno

Novosti na spletnih straneh CPI
Veronika Zabret

Na Centru se zavedamo, da so 
časi preprostih spletnih strani 
z nekaj sličicami in osnovnimi 
informacijami minili in da danes 
uporabniki svetovnega spleta 

zahtevajo nove, sveže, natančne 
informacije, ki jih je treba sproti 
objavljati. V zadnjih letih se 
je vse prevečkrat izkazalo, da 
spletna stran, ki “objavlja” za-

starele informacije, obiskovalcev 
ne privlači, ravno nasprotno, 
odvrača jih od obiska, ponovni 
pa je zelo vprašljiv. Le redki 
se namreč po dveh obiskih na 
takšni strani še kdaj vrnejo, 
zato je objavljanje novosti in 
sprememb nujno potrebno. 
Da bi obiskovalcu pri vstopu 
na našo stran takoj ponudili 
informacijo, kaj je na straneh 
novega in aktualnega, smo splet-
nemu portalu dodali modul za 
objavljanje aktualnih informacij, 
obvestil, razpisov, krajših poročil 
o dogodkih in podobno. Tako 
obiskovalec že v prvem koraku 
pride do novosti na spletnih 
straneh. Na spletnih straneh 
posameznih enot (CPI, SPEU in 
NOS) so objavljene novice, ki se 
nanašajo na posamezno enoto, 
na prvi strani pa se objavljajo 
vse novice s posameznih strani.

Novice se na spletnih straneh 
prikazujejo v levem robu strani 
v obliki spiska s kratkim povzet-
kom novice. Na levi strani se 
prikaže zadnjih pet novic, spisek 
vseh novic pa je na voljo na 
skupni povezavi Aktualno, kjer 
se novice prikazujejo v sklopih 
po deset novic. Obiskovalci 
spletnih strani si vsebino vsake 
novice lahko ogledajo s klikom 
na naslov le-te, novica pa se 
odpre v celoti v novem oknu. 

Pri oblikovanju novičk se na 
Centru trudimo, da obiskoval-
cem ponudimo zares popolno 
informacijo o nekem dogodku. 
Zato smo nekaterim novičkam 
dodali tudi slike s posameznih 
seminarjev, posvetovanj in tako 
poskušali obiskovalcu čim bolj 
približati določen dogodek. Tako 
si lahko preberete novički: Obisk 
delegacije Zveznega inštituta 
za poklicno izobraževanje iz 
Nemčije in Mednarodni seminar 
na temo Vzajemno priznavanje 
kvalifikacij, ki je potekal v 
Ljubljani od 26. do 28. novem-
bra. Seveda pa objavljamo tudi 
druge novičke in trenutno sta 
aktualni: Službe za programe 
EU: Comeniusov kontaktni 
seminar in Razpis Leonardo 
da Vinci. 

Novičke na spletnih straneh 
sproti obnavljamo, zato vam 
predlagam, da si našo spletno 
stran pogledate na naslovu: 
www.cpi.si in sami ugotovite, 
kaj je novega in za vas zani-
mivega. Veseli bomo vsakega 
vašega obiska na naših spletnih 
straneh, še vedno vas vabimo, 
da sodelujete v forumu, nam 
sporočite vaše mnenje o 
spletnih straneh, nam pre-
dlagajte, kaj naj spletnim stra-
nem še dodamo, na e-pošto: 
info@cpi.si .   
   

M nogi izmed vas ste se že navadili na prenovlje-
ne strani Centra, ki se popolnoma razlikujejo 

od prejšnjih, predvsem pa vam ponujajo obilico 
svežih in zanimivih informacij s področja poklicnega 
in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. 

Novička: “Obisk delegacije Zveznega inštituta za poklicno izobraževanje 
iz Nemčije”.

Večja odzivnost - sodobne 
tehnološke rešitve nam bodo 
omogočile, da bomo svojim 
uporabnikom lahko ponudili 
informacije veliko hitreje in 
da jih veliko bolj obnavljali, 
kot je to mogoče s klasičnimi 
informacijskimi tehnologijami.

Izobraževanje je sicer zadnji, 
a ne najmanj pomemben razlog: 
“skriti” namen naših digitalnih 
rešitev je tudi poučevati naše 
uporabnike v uporabi sodobnih 
tehnologij, saj le tako lahko 
upamo na vstop med bolj razvite 
družbe.

Konkretno smo nove spletne 
strani oprli predvsem na dve 
ideji. 

Prva je ideja organske rasti 
spletnih strani. To pomeni, da 
prenova naših spletnih strani ni 
končana enkrat za vedno in da 

tudi verjetno nikoli ne bo. Pri 
tem ne gre zgolj za posodabljanje 
vsebin, ampak tudi za celotno 
organizacijo strani in podrejenih 
strani. Programi EU, ki jih zasto-
pamo pri svojem delu, se razvijajo 
z neko določeno dinamiko, za 
katero smo menili, da jo je treba 
vgraditi tudi v same spletne 
strani, saj bomo le tako lahko 
ustrezno podajali vse pomembne 
informacije. Z drugimi besedami 
to pomeni, da lahko obiskovalci 
naših spletnih strani pričakujejo 
stalne spremembe in njihov 
organski razvoj glede na potrebe 
programov in akcij, ki jih zasto-
pamo.

Druga je delitev strani na 
aktivno in pasivno vsebino. 
Nekatere spletne strani se bodo 
spreminjale zelo malo, druge 
pa zelo veliko. Prve strani 

so pasivne, druge pa aktivne. 
Pasivne so tako tiste strani, ki 
opisujejo vsebine posameznih 
programov in akcij ter formalne 
zahteve, na katere je treba paziti 
pri sodelovanju v teh programih. 
Aktivnejše so tiste strani, kjer 
udeleženci programov sporočajo 
svoje izkušnje, kjer so povezave 
na ustrezne obrazce in priroč-
nike, kjer se sporočajo razne 
dejavnosti in dogodki, ki pote-
kajo pod okriljem programov 
Socrates in Leonardo da Vinci.

Poleg javnega dela strani, 
katerih konceptualne temelje 
smo opisali zgoraj, smo v okviru 
digitalizacije dejavnosti izdelali 
tudi zaprt omrežni forum, kjer 
imajo pravico do sodelovanja 
le določene osebe, ki dobijo 
uporabniško ime in vstopno 
geslo. Obliko foruma si je mogo-

če ogledati na URL-naslovu: 
http://speuforum.cpi.si. Sam 
forum je namenjen izmenjavi 
mnenj o posameznih žgočih 
vprašanjih, ki tarejo konkretne 
dejavnosti programov EU, ki 
ju zastopamo. To pomeni, da 
lahko prek tega foruma poteka 
strokovna debata o katerem 
koli vprašanju, ki je povezano s 
katerim koli vidikom delovanja 
programov.

S tem smo vam na kratko 
predstavili ključne konceptualne 
postavke, na katerih temeljijo 
naše nove spletne strani, in 
tudi glavne sklope, ki jih lahko 
iščete na njih. Vsekakor se bodo 
naše strani še naprej razvijale 
in nadgrajevale, zato jih lahko 
večkrat obiščete in pogledate, 
kaj je novega v našem kotičku 
svetovnega spleta.


