
 
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.  

  
Datum: 8.9.2011  

 
           

   Vabilo na delavnico pisanje za splet 
 
Spoštovani! 
 
Glede na to, da se pogosto srečujete s pisanjem vsebin za splet, ki je postal pomembno orodje promocije vaše šole,  
smo za vas organizirali delavnico »pisanje za splet«. Delavnica je namenjena vsem tistim, ki administrirate oz. boste 
administrirali vsebine o vaši šoli na vaši spletni strani ali na portalu www.mojaizbira.si. Delavnica je prav tako 
namenjena tudi tistim, ki načrtujete posodobitve spletnih strani vaših šol oz.  intraneta. 
 
Delavnico bomo izvajali na Gospodarski zbornici Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva pl. 27a, 
Ljubljana, predavalnica Mura in sicer v štirih ločenih terminih: 12.10.2011, 27.10.2011, 9.11.2011 in 23.11.2011. 
 
 
Cilji delavnice: 
1. osvojiti vse postopke potrebne za učinkovito in hitro urejanje vsebin na spletni strani www.mojaizbira.si o vaši 

šoli in programih, ki jih izvajate, 
2. spoznati zakonitosti spletnega medija, 
3. spoznati tehnike pisanja s katerimi boste pisci vsebin učinkovito in privlačno predstavili vašo šolo na spletnem 

mediju, 
4. spoznati prednosti in pomanjkljivosti spletnih strani vaših šol. 
 
Program delavnice: 
 
  8.30 - 10.00 Pregled administratorskih nalog s praktičnimi primeri 
10.00 - 10.15 Odmor 
10.15 - 11.45 Predstavitev okvirov spletnega medija 
11.45 - 12.15 Odmor 
12.15 - 13.15 Navodila za pisanje 
13.15 - 14.00 Praktični primeri in vaja 
14.00 - 14.15 Odmor 
14.15 - 16.30 Analiza spletnih strani šol 
 
Predavatelja na delavnici: 
Vuk Ćosić, Case Sensitive d.o.o. 
Miha Lovšin, CPI 
 
Na seminar se lahko prijavite po telefonu 01 5864 277 ali po elektronski pošti petra.urh@cpi.si. Na tem naslovu 
dobite tudi vse dodatne informacije. 
 
Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo. 
 
  

Miha Lovšin 
Višji svetovalec področja III 

 
 Vabljeni: 

− učitelji in šolski delavci, ki pišejo spletne vsebine in načrtujejo internetne in intranetne šolske strani 
− učitelji in šolski delavci, ki vnašajo oz. bodo vnašali vsebine na portal www.mojaizbira.si.  
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