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Spoštovani, 

 

Ime in priimek pedagoga 

 

Glasbena šola  
 

Ponudba za Seminar Spletne učilnice,  Osnovni tečaj v 

obsegu 16 ur 

Spoštovani,  

Spoznajte osnove spletnih sistemov za upravljanje učenja LMS. Seminar je namenjen učiteljem instrumentov in 
nauka o glasbi v glasbenih šolah, ki bi želeli nadgraditi individualni pouk inštrumentov in skupinski pouk NGL z 
vključevanjem sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij. V obliki kratkega tečaja na osnovnem nivoju 
se bodo celovito seznanili s prvo ravnjo digitalne pismenosti in predstavijo zmožnosti, kot temeljne digitalne 
kompetence v spletnem učnem okolju Moodle. 

Kompetence: 

o izgrajevanje digitalne pismenosti v izobraževanju 
o seznanitev s spletnim sistemi za upravljanje učenja in spletnimi okolji za učenje na daljavo  
o spoznavanje, uporaba, prilagajanje in samostojno upravljanje spletnega učnega okolja 

Moodle 

Trajanje:  
Strokovno izpopolnjevanje traja 16 ur; 6 ur začetnega predavanja v živo, 4 ur dela na daljavo (oddaja 

seminarskih nalog, pregled učnih filmov, wiki in tekstovnega gradiva, foruma in izpolnjevanje kviza v spletni 

učilnici), 6 ur zaključnega predavanja v živo.  

 

Metode in oblike dela: 

Predavanje v živo s pomočjo digitalnega projektorja oz. interaktivne table-6 šolskih ur. Sledi delo na daljavo v 

spletni učilnici Moodle (izdelava nalog in reševanje kvizov) - 4 šolske ure. Seminar zaključi sodelovalno delo 

udeležencev v računalniški mreži v spletni učilnici Moodle (ustvarjanje primerov dobre prakse) -6 šolskih ur, 

 

Prisotnost in točkovanje: 

S potrjeno prisotnostjo in izdelanimi nalogami bodo udeleženci prejeli potrdilo predavatelja in uveljavljali 16 

urni seminar za pridobitev 1 točke v programu stalnega strokovnega spopolnjevanja glasbenih pedagogov. 

 

Cena seminarja: 

Cena seminarja je 70€ na udeleženca. Vključuje 16 urno predavanje in 4 urno predavateljevo dodatno delo pri 

popravi nalog, vodenje na daljavo v spletni učilnici, ocenjevanje in izdelavo dokumentacije za uveljavljanje 

pridobitve 1 točke v programu stalnega strokovnega spopolnjevanja glasbenih pedagogov. 

 

Termin izvedbe: 5. in 6.7.2022 v Laškem, oz. po dogovoru. 

 

Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam, 

 

mag. Kristian Kolman  

http://www.violina.com/

