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UVOD  

Program Erasmus že več kot 35 let posameznikom ponuja različne priložnosti za učenje in usposabljanje v 

tujini. Program je izjemno priljubljen na akademskem področju - študenti, zaposleni in člani fakultet 

izkoristijo te priložnosti in pridobijo številne pozitivne učinke na svoje poklicno življenje in osebni razvoj.  

Program ponuja podobno učno mobilnost tudi učencem poklicnega izobraževanja. Vendar so te v primerjavi 

s tistimi za dijake še vedno manj privlačne in odrasli ne izkoristijo vseh njihovih pozitivnih učinkov. To še 

posebej velja za prikrajšane skupine, katerih udeležba v takšnih pobudah je precej redka. 

Projekt GAME IT si prizadeva zagotoviti učinkovita orodja, ki bodo podprla prizadevanja za ustvarjanje več 

priložnosti za mobilnost prikrajšanih skupin. V zvezi s tem in s posebnim poudarkom na prikrajšanih 

udeležencih poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu in gostinstvu je projekt GAME IT razvil: 

učinkovit učni načrt in igrani e-učni program usposabljanja za pripravo prikrajšanih udeležencev poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v turizmu in gostinstvu pred njihovo udeležbo na učnih mobilnostih. 

Pričujoči dokument je tretji rezultat projekta in predstavlja zbirko orodij za izobraževalce - nabor smernic, ki 

dopolnjuje druge rezultate in je namenjen vzpostavitvi pogojev za učinkovito pripravo učencev na mobilnost 

v tujini. Njegov namen je zagotoviti smernice za učinkovito uporabo prvih rezultatov, hkrati pa poskuša 

zagotoviti splošnejše smernice za pripravo učnih mobilnosti za prikrajšane udeležence in razviti dodatne 

ideje za uvajanje inovacij, ki temeljijo na interaktivnem usposabljanju prikrajšanih učencev. Zato naj bi ta 

dokument tako služil kot celovit vodnik za izobraževalce, ki želijo svojo skupino udeležencev pripraviti na 

mobilnost v tujini. 

 

To delo je zaščiteno z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-

Nekomercialno-ShareAlike 4.0 International License. Uporabljate lahko: 

 delite - kopirajte in razširjajte gradivo v katerem koli mediju ali formatu. 

 prilagodite - remiks, preoblikovanje in nadgradnja gradiva pod naslednjimi pogoji: 

 

 Priznanje avtorstva - Navesti morate ustrezno priznanje, povezavo do licence in morebitne 

spremembe. To lahko storite na kakršen koli primeren način, vendar ne na način, ki bi nakazoval, da 

izdajatelj licence podpira vas ali vašo uporabo. 

 Nekomercialno - gradiva ne smete uporabljati v komercialne namene. 

 ShareAlike - Če gradivo remiksiramo, preoblikujemo ali gradimo na njem, moramo svoje 

prispevke razširjati pod isto licenco kot izvirnik. 

Več informacij o projektu: www.gameit-project.eu in www.gameit.coursevo.com  

 

http://www.gameit-project.eu/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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I. PRIKRAJŠANI UČENCI IN POSEBNOSTI. 

 

Prikrajšani učenci se v primerjavi s svojimi vrstniki pogosto soočajo s posebnimi izzivi. Izraz je širok in 

zajema veliko različnih skupin, npr. invalidnost, družina z nizkimi dohodki, veliko selitev v šolo, manj časa 

za učenje itd. V skladu s tem se potrebe teh skupin razlikujejo in ni mogoče oblikovati nobenega modela, ki 

bi jih zajel.  

Projekt GAME IT se osredotoča na tri skupine, za katere velja, da imajo relativno blizu specifičnim 

potrebam, in sicer:  

 Učenci s slabim socialnim/ekonomskim statusom 

 Pripravniki z učnimi težavami 

 Učenci z omejenim dostopom do usposabljanja (živijo na oddaljenih območjih, imajo 

omejen dostop do prevoza, omejen dostop do interneta itd.). 

Študija literature nam omogoča, da opišemo profil teh učencev kot (mladih) ljudi z nizkimi spretnostmi, 

omejeno komunikacijo in interakcijo z drugimi, omejenimi sredstvi in nezaupanjem do drugih. Najverjetneje 

imajo ti učenci nezdravo raven samozavesti in samospoštovanja ter čutijo negotovost pri vstopu v neznano 

skupino in težave pri prilagajanju na nove ovire.  

Na podlagi takšnega profila in predpostavk o življenjskem poteku učenca velja, da se bo v primeru udeležbe 

v mobilnosti za učenje ali usposabljanje verjetno soočil z različnimi izzivi, povezanimi s prilagajanjem 

kraju/namestju, interakcijo in komunikacijo z novimi ljudmi, vživljanjem v svet dela ali poslovne 

organizacije in učinkovitim vključevanjem v dejavnosti (učenje, usposabljanje, praksa).  
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II. NAČRTOVANJE MOBILNOSTI, PRIMERNE ZA PRIKRAJŠANE UČENCE. 

1. Splošna navodila  

V skladu s cilji spodbujanja pravičnosti in vključevanja program Erasmus omogoča dostop do mednarodnih 

mobilnosti prikrajšanim udeležencem, ki se soočajo z ovirami, povezanimi z ekonomskim položajem, 

invalidnostjo, učnimi težavami, socialnim statusom in geografsko oddaljenostjo. Vendar ovire ostajajo. 

Prikrajšane skupine se še vedno relativno redkeje udeležujejo mednarodne učne mobilnosti, čeprav lahko 

od te izkušnje največ pridobijo. Kadar sodelujejo, še vedno potrebujejo dodatno podporo, da bi v celoti 

izkoristile mednarodno izpostavljenost.  

Vedno več ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja spodbuja udeležbo prikrajšanih učencev 

v programih mobilnosti. Pri tem lahko pomagajo naslednji ukrepi: 

 Morda bo treba prilagoditi notranje komunikacijske kampanje za spodbujanje priložnosti za 

mobilnost, da bi dosegli prikrajšane učence. Uporabljati morajo vključujoče metode in dostopno 

informacijsko gradivo. Predstavitve v razredu bodo verjetno učinkovitejše od spletnih publikacij. 

 Postopek izbire udeležencev mobilnosti predstavlja poseben izziv, kadar so izbrani prikrajšani 

učenci. Čeprav je najlažje določiti merila upravičenosti, povezana s prikrajšanostjo, je ta pristop lahko 

kontraproduktiven. Prvič, izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja bi moral zbirati občutljive 

osebne podatke, kar bi lahko povzročilo stigmatizacijo. To je v nasprotju z duhom in črko predpisov EU ter 

lahko okrepi obstoječo diskriminacijo ali ustvari nove diskriminatorne delitve. Drugič, nekateri učenci se 

zaradi strahu pred stigmatizacijo morda ne bodo želeli opredeliti kot "prikrajšani", zato se morda ne bodo 

prijavili. Ena od rešitev te zagate je, da ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja uporabijo 

zdravo pamet in se neposredno obrnejo na učeče se, ki interno veljajo za prikrajšane (brez določanja 

izbirnih meril). Drugi - verjetno učinkovitejši - pristop je, da se osredotočijo na učne rezultate in ne na 

merila upravičenosti. Če priložnost za mobilnost določa učne rezultate, ki bodo verjetno bolj uporabni za 

prikrajšane učence kot za uspešne, bo zastopanost prikrajšanih skupin spodbujena bolj naravno. V vsakem 

primeru je treba izbirne postopke določiti na podlagi obsežnega in širokega posvetovanja z notranjimi 

zainteresiranimi stranmi v instituciji PIU, zlasti z učitelji, psihologi in predstavniki učencev/učenk. 

 Organizacija pošiljateljica mora opraviti temeljito oceno potreb in ugotoviti morebitne ovire za 

sodelovanje vsakega prikrajšanega udeleženca.  

Dobra praksa 

Organizacija pošiljateljica, organizacija prejemnica in učenec lahko skupaj pripravijo podporni mobilnostni 

načrt za prikrajšanega učenca. Pred tem načrtom je treba opraviti ocenjevalni razgovor z učencem, da se 

ugotovijo njegove posebne skrbi in potrebe po podpori med programom mobilnosti. V načrtu morajo biti 

navedeni priporočeni ukrepi za obravnavanje teh pomislekov/potreb in pojasnjeno, katere osebe bodo 

odgovorne za izvajanje teh ukrepov. Primeri pomislekov/potreb so lahko: pomisleki glede kulturnih in 

socialnih interakcij (npr. odnos do udeleženčeve etnične pripadnosti, vere ali rase), pomisleki glede 

zahtevnosti učnih srečanj in praktičnega usposabljanja, potrebna dodatna jezikovna podpora, potrebna 

dodatna finančna podpora itd.  

Če priprava individualnih načrtov ni izvedljiva, se lahko za vse udeležence mobilnosti pripravi skupinski 
podporni mobilnostni načrt, ki kar najbolje odraža njihove posebne potrebe.  
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 Organizacija pošiljateljica mora skupaj s starši in/ali učitelji pripraviti načrt za ukrepanje v nujnih 

primerih, če se stanje praktikanta med mobilnostjo poslabša in mobilnosti ni mogoče nadaljevati. 

Organizacija pošiljateljica bi morala organizacijo prejemnico obvestiti o posebnem položaju zadevnega 

praktikanta. Določiti mora tudi merila, po katerih je treba mobilnost prekiniti, in vključiti načrt, kako lahko 

udeleženec odpotuje nazaj. 

 Organizacija pošiljateljica bo morala še bolj kot v primeru rednih udeležencev zagotoviti kontaktno 

osebo za udeležence, ki mora biti sposobna zagotoviti 24-urno podporo v nujnih primerih in obvladovati 

občutljiva vprašanja. 

 Organizacija pošiljateljica mora pripraviti kodeks ravnanja, ki ga je treba prilagoditi posebnim 

razmeram v posamezni namestitvi. Posebej se bo osredotočil na nadlegovanje ali ustrahovanje ljudi zaradi 

etnične, verske ali spolne usmerjenosti. Vsi udeleženci se bodo morali z njim strinjati in svoje soglasje 

potrditi s podpisom tega dokumenta. Kodeks ravnanja bo vseboval tudi predpise za nespoštovanje. 

 Med pripravo in izvajanjem programa mobilnosti mora organizacija pošiljateljica upoštevati 

najverjetnejše izzive, s katerimi se bodo prikrajšani učenci verjetno soočali. V spodnji preglednici so 

opredeljeni nekateri ključni izzivi in predlagani nekateri možni pristopi, ki jih lahko organizacija 

pošiljateljica uporabi za njihovo reševanje. 
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Izzivi, s katerimi se 

prikrajšani učenci 

verjetno soočajo 

Prikrajšana 

skupina, ki se bo 

najverjetneje 

soočila z omejitvijo 

Reševanje izzivov v fazi načrtovanja 

Nezadostna 

sredstva za kritje 

osebnih stroškov in 

nepredvidenih 

izdatkov med 

mobilnostjo 

ekonomske in 

socialne ovire 

(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

Geografske ovire 

(podeželska in 

oddaljena območja) 

 

Organizacija pošiljateljica mora pri pripravi mobilnosti jasno opredeliti vse dodatne osebne stroške, ki bodo 

verjetno nastali udeležencem mobilnosti (npr. stroški pranja perila, pijače in prigrizkov, mobilnega telefona v 

načinu gostovanja itd.). O teh stroških je treba udeležence obvestiti vnaprej. Na splošno pa si morajo organizacije 

pošiljateljice prizadevati, da organizirajo (ali se s posredniško organizacijo dogovorijo) pogoje nastanitve, 

prehrane in prevoza, ki pokrivajo čim večji del verjetnih stroškov. 

Programi mobilnosti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+, so običajno načrtovani kot stroški na enoto 

na udeleženca na dan. Zato je mogoče s pametnim finančnim upravljanjem in zgodnjim načrtovanjem zagotoviti 

ugodno ceno za potovanje, nastanitev in druge dejavnosti mobilnosti v državi prejemnici. Če je to doseženo, bodo 

ostala sredstva za razdelitev kot dodatek ali dopolnilno financiranje za vsakega prikrajšanega udeleženca 

(namenjeno kritju osebnih stroškov). Nadomestilo bi moralo biti na voljo pred potovanjem ali na samem začetku 

potovanja, tako da udeležencem ne bi bilo treba vnaprej plačati teh stroškov.  

Opombe: 

Zgodnje načrtovanje je ključnega pomena za zagotovitev nizkih stroškov letalskih vozovnic, običajno pa si lahko 

zagotovite tudi nižje stroške nastanitve.  

Dotacije Erasmus+ vključujejo sredstva iz proračunske postavke Podpora za posebne potrebe. Uporablja se lahko, če 

so mobilnosti namenjene invalidom. 

Težave pri 

sporazumevanju v 

tujem jeziku  

Težave pri 

izobraževanju (učne 

težave, slabši šolski 

uspeh). 

ekonomske in 

socialne ovire 
(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

Geografske ovire 

(podeželska in 

Prikrajšani udeleženci se bodo pri sporazumevanju v tujem jeziku verjetno soočali z več izzivi kot povprečni 

učenci. Organizacija pošiljateljica se lahko tega izziva loti z dvojnim pristopom: 

 Dodatne ure učenja tujega jezika pred mobilnostjo (v pripravljalni fazi). Takšno usposabljanje mora biti 

izvedeno v vključujoči obliki, raven zahtevnosti pa mora biti primerna za učence. Učitelji tujega jezika iz 

organizacije pošiljateljice bodo najprimernejše osebe za določitev oblike in zahtevnosti. Usposabljanje ne 

sme biti preveč intenzivno, kar lahko zahteva, da se priprave začnejo precej pred načrtovanim datumom 

potovanja. 

 Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da bo osebje, ki spremlja učence, pripravljeno na zagotavljanje 

stalne prevajalske podpore med usposabljanjem, študijskimi obiski, usposabljanjem na delovnem mestu 

in kulturnim programom. Po potrebi lahko kot spremljevalce pošlje dodatne člane osebja, da se zagotovi 

ustrezna jezikovna podpora. Druga možnost je, da prevajalsko podporo zagotovi organizacija prejemnica 

ali posredniška organizacija, o čemer se je treba predhodno pogajati in dogovoriti. 

Učenci PIU so pri mobilnostih, ki jih financira program Erasmus+ in trajajo 19 dni ali več, upravičeni do jezikovne 
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oddaljena območja) 

 

podpore. Takšna podpora se zagotavlja prek spletne platforme EU za jezikovno podporo (OLS) ali kot finančna 

nepovratna sredstva za financiranje tečajev ali učnega gradiva za jezike ali ravni znanja, ki niso na voljo v OLS. 

Brez podpore 

družine/privolitve 

za mobilnost 

ekonomske in 

socialne ovire 

(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

Geografske ovire 

(podeželska in 

oddaljena območja) 

 

Ta izziv se lahko pojavi že zgodaj in prikrajšanim učencem prepreči, da bi sploh razmišljali o udeležbi v 

mobilnosti (kar vodi v splošno nižjo stopnjo udeležbe prikrajšanih skupin). Lahko pa se pojavi tudi pozneje med 

načrtovanjem - če družina umakne prvotno dano podporo, se bo učenec morda moral odpovedati udeležbi. 

Organizacija pošiljateljica bi morala to rešiti tako, da bi z informacijskimi kampanjami, namenjenimi staršem, 

spodbujala prednosti mobilnosti za prikrajšane učence. Pri kampanjah je treba uporabiti vključujoče vire, 

uspešnejše pa bodo, če bo izbran osebni pristop (osebni pogovori s starši, npr. v okviru rednih srečanj s starši, 

organiziranih med šolskim letom). Zelo učinkovit pristop je, da prikrajšane študente, ki so že sodelovali v 

programu mobilnosti, vključite kot ambasadorje in jih prosite, naj svoje izkušnje delijo s starši drugih prikrajšanih 

študentov. 

Opomba: Če nekatere kulturne posebnosti povzročajo manjšo podporo družin mednarodni mobilnosti zlasti za 

študentke, se mora organizacija pošiljateljica osredotočiti na obravnavo in ublažitev posebnih pomislekov družin v 

zvezi s tem. 

Težave pri 

prilagajanju na 

novo okolje 

ekonomske in 

socialne ovire 

(socialno-eko-

nomska prikrajša-

nost, manjšine, 

migranti, begunci). 

Geografske ovire 

(podeželska in 

oddaljena območja) 

Težave pri 

izobraževanju (učne 

težave, slabši šolski 

uspeh). 

 

Ta izziv lahko najbolje rešite s celovito pripravo na mobilnost. Gradivo GAME IT je lahko v tem pogledu koristen 

vir. 

Organizacija pošiljateljica mora upoštevati, da bodoči pripravnik morda ne bo sposoben obvladati praktičnih 

vidikov potovanja v tujino, načrtovati in organizirati lastnega mednarodnega potovanja in bivanja ali rezervirati 

potovanja, hotelov in restavracij, ali pa ne bo sposoben slediti in razumeti potovalnih oznak zaradi napačnega 

branja voznih redov ali drugih potovalnih težav. 

Poleg tega lahko organizacija pošiljateljica razmisli o tem, da bi organizacijo prejemnico zaprosila za organizacijo 

dogodka dobrodošlice na samem začetku mobilnosti. Takšen dogodek lahko poteka v različnih oblikah, 

organizacija prejemnica pa ga lahko oblikuje glede na to, s čim ima izkušnje in kakšna sredstva lahko nameni za to 

nalogo - npr. srečanje z odhajajočimi udeleženci mobilnosti, srečanje z lokalnimi študenti ali prostovoljci, 

kulinarični dogodek s predstavitvijo nacionalnih kuhinj itd. Takšen dogodek bo vzpostavil stik z lokalnim osebjem 

ali študenti in udeležencem mobilnosti pomagal pri privajanju na novo kulturo.   

Izzivi z motivacijo Težave pri 

izobraževanju (učne 

težave, slabši šolski 

Organizacija pošiljateljica se mora osredotočiti na pripravo programa mobilnosti, ki spodbuja veliko navdušenje 

za učenje, hkrati pa zagotavlja nizko stopnjo pritiska (nekaj discipline in nadzora). Takšen program bi dosegel 

najboljše rezultate glede motivacije.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 

uporabo informacij iz te publikacije. 

 

uspeh). 

ekonomske in 

socialne ovire 

(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

 

Da bi povečali navdušenje in motivacijo za učenje, je treba učne dejavnosti in praktično usposabljanje skrbno 

prilagoditi tako, da odražajo spretnosti, znanje in potrebe prikrajšanih udeležencev. Nekatera ključna načela 

dobrega programa učne mobilnosti so: 

 samostojnost in aktivno sodelovanje udeležencev - npr. interaktivno usposabljanje, manj formalne oblike 

učnih dejavnosti (brez predavanj!), ustvarjalne naloge itd. 

 povezanost in veliko osebnih stikov z drugimi udeleženci mobilnosti ter lokalnim osebjem, študenti in 

skupnostjo 

 občutek, da je uspeh dosegljiv - prikrajšani udeleženci morajo imeti občutek, da so dovolj kompetentni, 

da izpolnijo naloge in uspejo pri tem, kar morajo narediti ali se naučiti 

 Zabava - prijetne in koristne dejavnosti, praktične naloge 

 dejavnosti, ki prinašajo takojšnje rezultate, nagrade in dosežke (v nasprotju z dejavnostmi, ki obljubljajo 

abstraktne nagrade ali dosežke v daljni prihodnosti). 

Prisotnost in 

disciplinske težave 

Težave pri 

izobraževanju (učne 

težave, slabši šolski 

uspeh). 

ekonomske in 

socialne ovire 

(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

 

 

 

Program in urnik mobilnosti morata biti jasna in preprosta. Priporočljivo je, da dejavnosti ne presegajo 6 ur 

učenja ali dela na dan. Organizacija pošiljateljica mora že v fazi priprav določiti jasna in preprosta pravila za 

prisotnost in disciplino. Vsi udeleženci mobilnosti morajo biti dobro obveščeni o svojih odgovornostih, pravilih, 

kodeksih vedenja, časovnih pritiskih in stopnji sprememb ali stresa, ki jih je mogoče pričakovati med mobilnostjo. 

Zdravstvena in varnostna navodila je najbolje zagotoviti v pisni obliki z izročki - biti morajo jasna in jedrnata, po 

potrebi z diagrami, slikami ali drugimi oblikami vizualne predstavitve.  

Spremljanje prisotnosti je treba izvajati dosledno vsak dan programa mobilnosti.  

Spremljevalci (osebje organizacije pošiljateljice) morajo biti usposobljeni za obvladovanje vedenja. 

Opomba: Če bodo vsi udeleženci nastanjeni na enem mestu, bo lažje organizirati potovanje na prizorišča učnih 

srečanj ali usposabljanja na delovnem mestu, spremljevalci pa bodo lahko zagotovili, da se bodo vsi udeležili 

dejavnosti. Razpršitev udeležencev po različnih krajih zaradi nastanitve ni pameten pristop.   

Težave z 

ohranjanjem 

pozornosti in 

učinkovitim 

učenjem 

Težave pri 

izobraževanju (učne 

težave, slabši šolski 

uspeh). 

ekonomske in 

Organizacija pošiljateljica se mora osredotočiti na pripravo programa mobilnosti, ki zmanjšuje težave s 

pomanjkanjem pozornosti ali težave pri učenju. Za dejavnosti učenja in usposabljanja na delovnem mestu je 

mogoče priporočiti naslednje:  

 Jasna navedba učnih ciljev pred vsakim učenjem ali usposabljanjem in zagotavljanje vzorčnih vprašanj 

bosta udeležencem pomagala predelati vsebino učenja/usposabljanja.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 

uporabo informacij iz te publikacije. 

 

socialne ovire 

(socialno-ekonomska 

prikrajšanost, 

manjšine, migranti, 

begunci). 

 

 Vsako posamezno učenje ali usposabljanje je treba začeti s pregledom vseh načrtovanih nalog in opravil. 

To bo zmanjšalo zmedo glede učnih načrtov. 

 Pogosti odmori med dejavnostmi lahko olajšajo težave s pozornostjo.  

 Jasna in nedvoumna navodila za vsako nalogo ali pooblastilo (po možnosti v pisni obliki) so bistvenega 

pomena. Morda je koristno, da učitelj ali inštruktor dodatno preveri, ali je bila naloga ali naloga pravilno 

razumljena. Večje in zahtevnejše naloge in zadolžitve je treba razdeliti na manjše naloge z ločenimi roki 

in ocenjevanjem/povratnimi informacijami. 

 Predstavitve PowerPoint in povzetki/izpiski, ki so na voljo vnaprej, bodo pomagali posredovati bistvene 

informacije.  

 Pomembno je, da se pri usposabljanju in učenju uporabljajo aktivne metode učenja, ki udeležence 

pritegnejo k učenju. Spodbujati je treba razmišljanje, razpravljanje, raziskovanje, reševanje problemov in 

ustvarjanje.  

 Dejavnosti, ki spremljajo napredek in učencem zagotavljajo povratne informacije, morajo biti pogoste. 

 Pri učenju in usposabljanju je treba uporabljati različne pristope za lažje učenje, kot so podčrtavanje 

pomembnih informacij, številčenje, navodila po korakih, učenje, ki mu sledi praksa, natisnjena gradiva, 

slikovno gradivo in diagrami, video gradivo itd. 

Udeleženci mobilnosti morajo vedeti, na koga se lahko obrnejo, če med učenjem in usposabljanjem 

potrebujejo dodatno podporo. 

Organizacija pošiljateljica mora tudi zagotoviti, da organizacija prejemnica pri dejavnostih učenja in 

usposabljanja vključi osebje (pedagoško osebje ali podporno osebje), ki je usposobljeno za izvajanje 

vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter za prilagajanje učnih metod in tehnik, da se zagotovi, da vsi 

udeleženci usposabljanja, tudi tisti s posebnimi potrebami in prikrajšanostjo, dosežejo načrtovane učne 

rezultate. 

 



 
 

Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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 V fazi spremljanja/ocenjevanja mobilnosti se mora organizacija pošiljateljica pozanimati o splošnih 

izkušnjah in zadovoljstvu prikrajšanih udeležencev, zabeležiti vse ovire za udeležbo in izzive, s katerimi so se 

soočali, ter poskrbeti, da se bodo ti upoštevali pri prihodnjih mobilnostih.  

 
2. Učinkovita priprava in organizacija mobilnosti 

V fazi priprave mora organizacija pošiljateljica skrbno načrtovati mobilnosti. V fazi izvajanja ima organizacija 

pošiljateljica pomembno vlogo pri spremljanju. Naloge priprave in izvajanja mora opravljati dobro 

pripravljeno osebje (vodje projektov, spremljevalci itd.). Ustrezna pozornost vrednotenju v fazi spremljanja 

zagotavlja izboljšanje kakovosti prihodnjih mobilnosti in je prav tako bistvena za učinkovito izvajanje.  

V spodnji tabeli so navedene nekatere najpomembnejše naloge organizacij pošiljateljic v treh fazah 

mobilnosti (priprava, izvajanje, spremljanje). Če organizacija pošiljateljica ne more ali ne želi opravljati 

nekaterih od teh nalog, se lahko odloči za vključitev posredniške organizacije, ki lahko poveže organizacijo 

pošiljateljico in organizacijo(-e) prejemnico(-e) ter pomaga upravljati številne vidike mobilnosti. Vendar 

vključevanje posredniške organizacije običajno prinaša dodatne stroške. 

Opozoriti je treba, da programi mobilnosti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+, vključujejo tudi 

dejavnosti razširjanja in poročanja. Te dejavnosti v nadaljevanju niso obravnavane, saj morajo slediti tistemu, 

kar je določeno v veljavnem sporazumu o dodelitvi sredstev in prijavnem obrazcu. 

Območje Element 
mobilnosti 

zagotovi organizacija pošiljateljica (s pomočjo posredniške organizacije 
ali brez nje).   

Komunikacija in 
kontaktne 
osebe  

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica in organizacija prejemnica morata določiti kontaktno 
osebo, odgovorno za komunikacijo v fazi priprave. Če je vključena posredniška 
organizacija, velja enako. 

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica se mora z organizacijo prejemnico dogovoriti, da bo 
med izvajanjem mobilnosti pravočasno odgovorila na vsa elektronska sporočila 
in komunikacijo. Če je vključena posredniška organizacija, velja enako. 

Opomba: Na nujna sporočila v zvezi z zdravjem in varnostjo udeležencev je treba 
odgovoriti čim prej, najpozneje pa v 24 urah. 

Splošna 
organizacija 

Med izvajanjem mobilnosti je priporočljivo, da organizacija pošiljateljica 
imenuje kontaktno osebo za udeležence. Ta oseba mora biti sposobna zagotoviti 
24-urno podporo v nujnih primerih in obvladovati občutljiva vprašanja.  

   

Organizacijska 
zmogljivost  

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora kot spremljevalce vključiti dovolj članov osebja, 
da se lahko odzove na velikost in vrsto skupine za mobilnost. Spremljevalci 
potujejo z udeleženci, spremljajo izvajanje, zagotavljajo disciplino in varnost ter 
sodelujejo pri vseh dejavnostih. 

Opombe:  

Za študente, stare od 16 do 21 let, morata biti v vsaki skupini 20 študentov vsaj 
dva člana osebja kot spremljevalca (optimalno trije člani osebja). Pri odraslih 
učencih morata biti za vsako skupino 30 učencev vsaj dva člana osebja dodeljena 
kot spremljevalca.  

Dotacije Erasmus+ zagotavljajo finančno podporo za kritje stroškov potovanja 
(dotacija za potovanje) in udeležbe (individualna podpora) spremljevalcev.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora za pripravo in organizacijo mobilnosti vključiti 
zadostno število članov osebja.  

Opombe:  

Za zagotovitev učinkovite priprave in usklajevanja mora organizacija 
pošiljateljica vključiti vsaj enega člana osebja z vodstvenimi znanji ali znanji za 
usklajevanje projektov (najmanj eno leto izkušenj) in vsaj enega člana osebja z 
znanji s področja finančnega upravljanja ali računovodstva (najmanj eno leto 
izkušenj). Poleg tega je treba dodeliti vsaj enega člana osebja z vsaj srednješolsko 
(ali enakovredno) izobrazbo za zagotavljanje tehnične podpore ali vodenje 
komunikacije. Ni nujno, da so ti člani osebja isti kot vključene spremljevalne osebe. 

Stroški za takšno osebje se lahko krijejo iz komponente "Organizacijska podpora" 
nepovratnih sredstev Erasmus+. 

 

Splošna 
organizacija 

Vsi člani osebja, ki delujejo kot spremljevalci ali sodelujejo pri pripravi in 
upravljanju mobilnosti, morajo imeti ustrezno raven izkušenj za 
vodenje/koordinacijo projektov mednarodne mobilnosti in olajšanje učencem. 
Člani osebja so lahko redno zaposleni ali prostovoljci.  

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica si mora prizadevati za usposabljanje vseh članov 
osebja, vključenih v mobilnost, ob upoštevanju potreb po usposabljanju, 
zmogljivosti izvajalcev usposabljanja in razpoložljivih virov (npr. če ima 
organizacija že nekaj izkušenega osebja, lahko za novo osebje organizira interno 
strokovno usposabljanje). 

   

Priprava  

 

Izbor in 
priprava 
udeležencev 

Organizacija pošiljateljica mora za obveščanje vseh potencialnih upravičenih 
udeležencev o možnostih mobilnosti organizirati interno informacijsko 
kampanjo med svojimi študenti (učenci) in na svoji spletni strani objaviti razpis 
za sodelovanje. Priporočljivo je pripraviti ciljno usmerjene predstavitve v 
razredu, da bi neposredno dosegli učence. Razdeliti je treba obrazce za prijavo 
ali pa morajo biti zlahka dostopni na spletu.  

 

Izbor in 
priprava 
udeležencev 

Organizacija pošiljateljica mora organizirati izbirni postopek, da izbere 
najprimernejše kandidate. Postopek mora temeljiti na jasnih in preglednih 
merilih za upravičenost in izbor. Običajno vključuje razgovore s kandidati (ki 
lahko vključujejo tudi psihologa) in preizkus znanja jezika (običajno na ravni 
B1). Od staršev učencev IVET je treba zbrati obrazce za pisno soglasje. 

Izbor in 
priprava 
udeležencev 

Organizacija pošiljateljica mora organizirati priprave za prvotno izbrane 
kandidate, ki vključujejo vsaj pedagoško, jezikovno in kulturno pripravo. 
Uspešnost učencev med pripravami se običajno upošteva pri končni izbiri 
udeležencev.  

Izbor in 
priprava 

udeležencev 

Organizacija pošiljateljica mora pred potovanjem organizirati zdravniške 
preglede vseh izbranih udeležencev. 

Izbor in 
priprava 

udeležencev 

Zelo priporočljivo je, da organizacija pošiljateljica organizira vsaj en 
informativni sestanek, ki vključuje udeležence, njihove starše in spremljevalce. 
Na sestanku je treba predstaviti celoten program mobilnosti, pogoje za 
nastanitev in prehrano ter stroške. 

Priprava  

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zbrati informacije o profilu in starosti 
udeležencev mobilnosti ter jih sporočiti organizaciji prejemnici.  

 

Splošna 

Organizacija pošiljateljica mora skrbno načrtovati ukrepe za zagotavljanje 
zdravja in varnosti udeležencev mobilnosti ter poskrbeti, da so spremljevalci v 
celoti obveščeni o teh ukrepih in pripravljeni na njihovo izvajanje. Organizacija 



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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organizacija pošiljateljica bi morala tudi zagotoviti, da ima organizacija prejemnica podobne 
ukrepe in jih učinkovito izvaja.  

Opomba: Zelo zaželeno je, da so ukrepi za zdravje in varnost na voljo v pisni obliki. 

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da je bila opravljena skrbna ocena 
tveganja in da so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje ali preprečitev vseh 
ugotovljenih tveganj za udeležence mobilnosti. Organizacija pošiljateljica bi 
morala imeti načrt za ravnanje v izrednih razmerah in pri višji sili. 

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da lahko organizacija prejemnica 
zagotovi ustrezno podporo v primeru nujne medicinske pomoči, da je načrtovala 
zdravstveno ustanovo, ki je v nujnih primerih zlahka dostopna, in da ima vsaj 
enega člana osebja, odgovornega za ravnanje v nujnih medicinskih primerih.   

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora vnaprej zbrati informacije o vseh udeležencih s 
posebnimi potrebami in zagotoviti, da se te informacije upoštevajo pri 
načrtovanju dejavnosti med mobilnostjo (več informacij je na voljo v naslednjih 
dveh poglavjih). 

 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica se mora z organizacijo prejemnico dogovoriti o 
morebitnih dodatnih storitvah za udeležence mobilnosti s posebnimi potrebami, 
na primer za prikrajšane udeležence (več v naslednjih dveh poglavjih). 

Priprava  

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora imeti podroben načrt za nastanitev udeležencev 
(lokacija, vrsta nastanitve, razporeditev udeležencev po različnih lokacijah ali 
sobah). 

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora imeti podroben načrt za način in urnik prevoza 
udeležencev od nastanitve do krajev drugih dejavnosti (usposabljanje, učne 
dejavnosti, obiski itd.).  

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora organizacijo prejemnico obvestiti o 
podrobnostih o nastanitvi in prevozu udeležencev. 

Priprava  

Prehrana / 
gostinstvo 

Organizacija pošiljateljica mora imeti podroben načrt za prehrano udeležencev 
(prostori, jedilnik). Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da se uporabljajo 
samo licencirani gostinski obrati ali podjetja za catering. Druga možnost je, da 
hrano in catering organizirajo udeleženci sami. 

Opomba: Organizacija pošiljateljica mora pri izbiri ponudnika gostinskih storitev 
ali gostinskega obrata pregledati različne ponudbe, da zagotovi ustrezno količino, 
raznolikost in uravnoteženost jedilnikov. 

Prehrana / 
gostinstvo 

Če je za skupino organizirana prehrana, mora organizacija pošiljateljica zbrati 
informacije o prehranskih omejitvah vseh udeležencev mobilnosti (alergije, 
veganstvo/veteranstvo, prehranske zahteve, povezane z etičnimi ali verskimi 
normami). Te informacije je treba posredovati izbranim ponudnikom gostinskih 
storitev ali živilskim obratom. 

Prehrana / 
gostinstvo 

Organizacija pošiljateljica mora obvestiti organizacijo prejemnico o 
prehrani/skrbnosti med mobilnostjo. 

Priprava  

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica mora pravilno opredeliti in opisati učne potrebe 
udeležencev mobilnosti ter njihovo začetno raven znanja. Te potrebe je treba 
jasno sporočiti organizaciji prejemnici ali posredniški organizaciji.  

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica mora v sodelovanju z organizacijo prejemnico ali 
posredniško organizacijo ustrezno načrtovati želene cilje in pričakovane učne 
rezultate učnih dejavnosti ter pripraviti učni načrt, usmerjen v doseganje teh 
rezultatov. 



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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Opomba: Učni načrt mora biti na voljo za vsak dan dejavnosti in mora zagotavljati 
aktivno sodelovanje in vključenost vsakega udeleženca mobilnosti. 

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica mora v sodelovanju z organizacijo prejemnico ali 
posredniško organizacijo pripraviti podrobne načrte za učne dejavnosti - kraj, 
vodje usposabljanja itd. 

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Če so načrtovani študijski obiski, se mora organizacija pošiljateljica z 
organizacijo prejemnico ali posredniško organizacijo dogovoriti o organizacijah, 
ki bodo obiskane, trajanju obiskov, ciljih obiskov in dejavnostih, vključenih v 
obiske. 

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da lahko organizacija prejemnica ali 
posredniška organizacija zagotovi primeren prostor, prostore in opremo za vse 
načrtovane učne dejavnosti (sobe, sanitarije, klimatske naprave, multimedijsko 
opremo, računalnike itd.), da je prostor lahko dostopen in da je zagotovljena 
varnost udeležencev na kraju dogodka. 

 

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da lahko organizacija prejemnica ali 
posredniška organizacija zagotovi učitelje/strokovnjake s strokovno 
usposobljenostjo in znanjem tujega jezika, potrebnim za načrtovano učno 
dejavnost.  

Opomba: Če vodje usposabljanja nimajo potrebnega znanja tujih jezikov, je treba 
naročiti prevajalsko službo. 

Učne dejavnosti 
in študijski 

obiski 

Organizacija pošiljateljica bi morala zagotoviti, da so vse učne dejavnosti ali 
strokovni/študijski obiski v največji možni meri načrtovani kot interaktivni.  

Priprava  

 

Pripravništvo ali 
praktično 

usposabljanje 

Če je načrtovano pripravništvo ali praktično usposabljanje, se mora organizacija 
pošiljateljica z organizacijo prejemnico ali posredniško organizacijo dogovoriti o 
podjetjih, ki bodo gostila pripravništvo (občasno je organizacija prejemnica 
tista, ki gosti usposabljanje), in o dejavnostih, vključenih v usposabljanje. Ta 
postopek morajo voditi želeni učni cilji in rezultati, kot so določeni v učnih 
sporazumih udeležencev. Organizacija pošiljateljica mora program 
pripravništva oblikovati tako, da bo udeležencem omogočil pridobivanje 
spretnosti in izkušenj, pomembnih za njihovo poklicno kariero.  

 

 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora vnaprej pojasniti in se dogovoriti o vrsti dela, ki 
bo dodeljeno udeležencem mobilnosti med praktičnim usposabljanjem, ter o 
delovnem času in delovnih pogojih (vključno z varnostjo na delovnem mestu).  

Opomba: Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da bodo imeli udeleženci 
usposabljanja spretnosti in predhodno znanje, potrebno za načrtovane naloge in 
opravila. 

Priprava  

 

Kulturne 
dejavnosti 

V pripravljalni fazi mora organizacija pošiljateljica razjasniti potrebe 
udeležencev glede kulturnih dejavnosti ter določiti obliko in trajanje teh 
dejavnosti glede na predznanje in osebne interese udeležencev.  

 

Kulturne 
dejavnosti 

Organizacija pošiljateljica mora podrobno načrtovati kulturni program za 
udeležence. Pripravi ga lahko v sodelovanju z organizacijami prejemnicami ali 
posredniškimi organizacijami, če se od njih pričakuje, da bodo izvedle kulturni 
program ali sodelovale pri njegovi organizaciji. 

   

Sklepanje 
pogodb in 

Splošna 
organizacija 

O podrobnem programu mobilnosti se je treba z organizacijo prejemnico 
dogovoriti že v zgodnji fazi priprave. Če je vključena posredniška organizacija, 
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dokumentacija  velja enako.  

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica in organizacija prejemnica morata podpisati 
pogodbo/sporazum s pravicami in dolžnostmi vsake partnerske organizacije. Če 
je vključena organizacija posrednica, velja enako. 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da je vnaprej pripravljena naslednja 
dokumentacija:  

 Učni sporazum (z vsakim udeležencem) 

 Pogodba o organizaciji mobilnosti (z vsakim udeležencem) 

 Predloge za potrdila (Europass mobilnost) 

 Zaveza kakovosti ali enakovreden dokument 

 Predloge za končna poročila (če je primerno)  

 Memorandumi o soglasju (po potrebi)  

 Predloga obrazca za oceno pripravništva (če je primerno) 

 Ocenjevalni obrazci za mobilnost 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da imajo udeleženci zdravstveno 
zavarovanje tretje osebe. 

Izvajanje  

Nastanitev in 
prevoz 

Za prevoz udeležencev mobilnosti mora organizacija pošiljateljica zagotoviti, da 
se najamejo samo prevozna podjetja z licenco ali da se uporabi zanesljiv javni 
prevoz. 

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da vsi ponudniki prevozov, vključeni 
v mobilnost, delajo na podlagi urnikov, pripravljenih za določeno mobilnost.  

Opomba: Priporočljivo je, da se prevozne storitve zunanjega ponudnika 
uporabljajo na podlagi uradne pogodbe. 

 

 

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da so udeleženci mobilnosti 
nastanjeni na varnih lokacijah in v varnih objektih. V idealnem primeru bi moral 
biti vzpostavljen postopek za spremljanje varnosti nastanitvenih objektov (npr. 
nadzorni obiski, pregled pritožb, vloženih med prejšnjimi mobilnostmi, pregled 
javnih poročil ali uglednih forumov o varnosti na mestnih lokacijah itd.) 

Opomba: nadzorni obiski so dejansko učinkovitejši, če se opravijo v pripravljalni 
fazi. 

 

 

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da je nastanitev udeležencev 
mobilnosti ustrezno opremljena, da zagotavlja odlično higieno ter primerno 
zasebnost in udobje ter da se redno čisti in vzdržuje zaradi zagotavljanja 
varnosti in udobja.  

Opombe:  

 Za moške in ženske je treba urediti ločeno nastanitev. 

 Spremljati je treba razpoložljivost in kakovost vseh dogovorjenih 
dodatnih storitev na kraju nastanitve (pralnica, internetna povezava, 
priročna trgovina itd.). 

 

 

Nastanitev in 
prevoz 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da spremljevalci in posredniška 
organizacija (če je primerno) prvi dan mobilnosti udeležence pospremijo v 
nastanitvene prostore ter jim dajo vsa ustrezna navodila in informacije za 
uporabo in vzdrževanje nastanitvenih prostorov.  

Opomba: Če pri zagotavljanju nastanitve sodeluje posredniška organizacija, je 
priporočljivo, da se status nastanitve preveri v navzočnosti predstavnika te 
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organizacije in pisno zabeleži v prevzemnem zapisniku. 

Izvajanje  

Prehrana / 
gostinstvo 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da uporabljeni živilski obrati ali 
gostinska podjetja zagotavljajo storitve v skladu s pričakovanim standardom 
kakovosti. 

Prehrana / 
gostinstvo 

Organizacija pošiljateljica mora spremljati in zbirati informacije ter ustrezno 
obveščati udeležence mobilnosti o kakovosti vode iz pipe in drugih posebnostih 
ali vprašanjih v zvezi s hrano v regiji ali kraju. 

Izvajanje  

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da so organizacije gostiteljice, ki 
zagotavljajo usposabljanja, imenovale nadzornike, ki bodo omogočili praktično 
usposabljanje udeležencev mobilnosti.  

 

 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti učinkovito uvajanje pripravnikov v 
gostiteljskih organizacijah, ki zagotavljajo usposabljanje. Uvajanje mora potekati 
prvi dan usposabljanja in mora vključevati vsaj: 

- Zagotavljanje osnovnih informacij o podjetju/organizaciji 

- Zagotavljanje osnovnih informacij o prostorih in razpoložljivi opremi 

- razjasnitev delovnega mesta in vloge udeležencev usposabljanja, 
uporabe opreme v prostorih, morebitnih ustreznih omejitev ali 
notranjih pravil ter dodeljenega(-ih) nadzornika(-ov).  

- jasna navodila o varnosti in zdravju pri delu. 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da pripravniki, vključeni v 
pripravništvo, vodijo evidenco svojih nalog in dosežkov. 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da organizacija gostiteljica spremlja 
kakovost pripravništva in se odziva na morebitne pritožbe pripravnikov, da bi 
zagotovila, da pripravništvo izpolnjuje pričakovanja 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da organizacija gostiteljica, ki izvaja 
usposabljanje, po koncu praktičnega usposabljanja izda oceno in potrdilo za 
vsakega udeleženca usposabljanja, v katerem zapiše razvite spretnosti, odnos do 
dela in sposobnosti. 

Izvajanje  

Učne dejavnosti 
in študijski 
obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da učne dejavnosti ali 
strokovni/študijski obiski med mobilnostjo natančno odražajo vnaprej 
dogovorjeni učni načrt in učne sporazume z udeleženci. 

Učne dejavnosti 
in študijski 
obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da se pred vsako učno dejavnostjo ali 
strokovnim/študijskim obiskom izvedejo pripravljalne dejavnosti, če so takšne 
dejavnosti bistvene ali zaželene za doseganje učnih rezultatov.  

Učne dejavnosti 
in študijski 
obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da vse učne dejavnosti ali 
strokovni/študijski obisk omogoči potrebno tehnično osebje, kot so prevajalci 
ali podporno osebje za IT. 

Učne dejavnosti 
in študijski 
obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da se udeležba udeležencev 
mobilnosti pri učnih dejavnostih ali strokovnih/študijskih obiskih 
beleži/kontrolira (npr. prek seznama udeležencev) in da izvajalec usposabljanja 
in/ali spremljevalci kako drugače omogočajo njihov napredek pri arhiviranju 
učnih ciljev. 

Učne dejavnosti 
in študijski 
obiski 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da se rezultati vseh učnih dejavnosti 
ali strokovnih/študijskih obiskov zabeležijo, analizirajo ali dokumentirajo za 
nadaljnjo uporabo, vrednotenje, razširjanje ali poročanje. 

Učne dejavnosti Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da udeleženec ob koncu mobilnosti 
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in študijski 
obiski 

prejme potrdilo in da potrdilo vsebuje informacije o doseženih učnih rezultatih. 

Izvajanje 

 

Kulturne 
dejavnosti 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da organizacija prejemnica 
udeležencem zagotovi ustrezno kulturno orientacijo, usmerjeno v državo, regijo 
in določen kraj.  

Opomba: Pri tem lahko sodeluje ustrezno pripravljeno osebje, kot so vodniki in 
prevajalci. 

Kulturne 
dejavnosti 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da organizacija prejemnica obvesti 
udeležence o pomembnih zakonih in predpisih v državi gostiteljici.  

   

Vrednotenje in 
zagotavljanje 
kakovosti  

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da so vse pritožbe v zvezi z 
organizacijo mobilnosti ustrezno evidentirane. Imeti mora notranjo politiko, ki 
določa, kako bodo pritožbe obravnavane. 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora imeti postopke za analizo povratnih informacij 
ter izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov kakovosti. Vsaj en član osebja 
mora biti uradno zadolžen za spremljanje kakovosti mobilnosti in za redno 
pisno ali ustno predstavitev poročil o spremljanju višjemu vodstvu (pogostost 
poročil je lahko odvisna od števila organiziranih mobilnosti).  

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora zagotoviti, da se po vsaki mednarodni 
mobilnosti izvede celovita ocena, da se ugotovi, kaj udeleženci mobilnosti 
menijo o vseh elementih mobilnosti. 

Splošna 
organizacija 

Če je stopnja zadovoljstva pri ocenjevanju nižja od 75 %, mora organizacija 
pošiljateljica izvesti ukrepe za nadzor kakovosti, da se zagotovi boljša 
organizacija prihodnjih mobilnosti. 

Pripravništvo ali 
praktično 
usposabljanje  

Organizacija pošiljateljica se mora z gostiteljskimi organizacijami, ki zagotavljajo 
usposabljanje, dogovoriti o vseh ustreznih postopkih spremljanja in ocenjevanja 
pripravnikov, ki jih je treba izvajati med pripravništvom ali praktičnim 
usposabljanjem. 

   

 

 

Proračun 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica bi morala razmisliti o alternativnih možnostih 
oblikovanja proračuna in se pogajati o stroških.  

Če je vključena posredniška organizacija, je treba skrbno preučiti s tem 
povezane stroške. Posredniška organizacija mora organizaciji pošiljateljici 
predložiti končni proračun s pregledom vseh možnih stroškov (tudi z navedbo 
stroškov na enoto). 

Splošna 
organizacija 

Organizacija pošiljateljica mora pridobiti informacije o veljavnih pravilih 
odpovedi za nastanitev ali druge storitve (obdobje brezplačne odpovedi, stroški 
odpovedi, kaj je sprejemljivo odpovedati itd.). Če je vključena posredniška 
organizacija, mora prav tako zagotoviti podrobne informacije o stroških 
odpovedi.   

Splošna 
organizacija 

Če je za pripravo ali izvajanje mobilnosti potrebno sklepanje pogodb s 
podizvajalci, morajo postopki za izbiro ponudnikov storitev vključevati 
primerjavo različnih ponudb, da se zagotovita najboljša vrednost za denar in 
ustrezna kakovost. 
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III. UPORABA IGRANEGA UČENJA PRI PRIPRAVI NA MOBILNOST. 

1. Prednosti uporabe igranega učenja pri pripravi na mobilnost 

Gamifikacija se nanaša na vključevanje elementov in mehanike iger v e-učenje. Učenje z igrami ima 

številne prednosti, ki zagotavljajo velik učinek, zlasti pri prikrajšanih učencih. Zahteva aktivno učenje, 

povečuje motivacijo in vključenost, učencu omogoča eksperimentiranje in neuspeh brez negativnih 

posledic, omogoča mikroučenje v primeru kratke pozornosti itd.  

Uporaba igranega učenja za pripravo na mednarodno mobilnost prinaša številne prednosti, med drugim.: 

- Zagotavlja vključenost v proces priprave in povečuje motivacijo za dejavno sodelovanje v sami 

mobilnosti; 

- prenaša znanje in razvija spretnosti; 

- Trenira čustveno trajnost; 

- Krepi veščine timskega dela. 

Predvsem uporaba iger za pripravo na mobilnost omogoča organizatorjem/ inštruktorjem, da učence 

postavijo v hipotetično situacijo, ki posnema realni svet, ter tako preverijo, usposobijo in izboljšajo 

njihovo delovanje in odločanje. 

2. Splošna predstavitev programa e-učenja GAME IT 

Zaradi dokazanih pozitivnih učinkov se je projekt GAME it odločil, da tečaj za pripravo na mobilnost za 

prikrajšane učence razvije kot učna pot z igricami. Tečaj je bil zasnovan tako, da odraža potrebe dveh 

glavnih ciljnih skupin: 

- Mladi, ki so vključeni v začetno poklicno izobraževanje ali usposabljanje ali so ga nedavno 

končali 

- Odrasli, ki so vključeni v stalno poklicno izobraževanje ali usposabljanje ali so ga nedavno 

končali. 

Poleg tega je bil tečaj prilagojen posebnim potrebam posameznega uporabnika in skupine. 

Tako program e-učenja GAME IT uporabnikom omogoča, da sami določijo raven težavnosti. Tečaj je 

zasnovan tudi tako, da upošteva individualne potrebe in razlike učencev, kar jim omogoča izbiro med 

modularno in prilagodljivo obliko:  

RAVEN REŽIM 

Tečaj na ravni IVET 

Mladi, ki ob koncu srednješolskega 
izobraževanja zapuščajo izobraževalni sistem 

in vstopajo v svet dela 

Individualno učenje: posamezni predstavnik ciljne skupine se tečaja 
udeleži individualno, s pomočjo inštruktorja ali brez nje. 

Skupinsko učenje: Dva ali več predstavnikov ciljne skupine, ki ob 
pomoči inštruktorja individualno opravljajo tečaj. 

Tečaj na ravni CVET 

odrasli, ki so že vstopili v svet dela, vendar se 
ponovno vključujejo v izobraževanje, da bi 
razširili svoje spretnosti ali kompetence ali 

spremenili področje izobraževanja. 

Individualno učenje: posamezni predstavnik ciljne skupine se tečaja 
udeleži individualno, s pomočjo inštruktorja ali brez nje. 

Skupinsko učenje: Dva ali več predstavnikov ciljne skupine, ki ob 
pomoči inštruktorja individualno opravljajo tečaj. 

Pregled vsebine tečaja je predstavljen v Prilogi 2 (na voljo samo v angleščini). 
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3. Način učenja (individualno ali skupinsko učenje)  

Tečaj GAME IT je mogoče uporabiti za individualno in skupinsko usposabljanje pod vodstvom 

inštruktorja. Priložnost za vsako od teh je ustrezno zagotovljena v platformi Coursevo.  

Glavna razlika med obema načinoma je v naslednjih značilnostih:  

 Posameznik Skupina 

Focus Samorefleksija in samozavedanje, 
razumevanje lastnih prednosti in slabosti.  

 
Analitično razmišljanje 

Načrtovanje 

oblikovanje mnenj, predstavitev idej in mnenj, 

razprava in argumentacija 

 

Kritično razmišljanje 

Načrtovanje in organizacija 

Posebni učni 
elementi 

Vprašanja za ogrevanje, SJT,  

Vaje (tudi za samorefleksijo) 

Izzivi 

Vprašanja za ogrevanje, SJT,  

Vaje (tudi za komunikacijo) 

Izzivi, ki se povečujejo, Razprave 

Igre vlog  

Značke in 
nagrade 
(največ) 

 

5 

 

9 

 

Inštruktorji/organizatorji tečajev se morajo odločiti, kateri način bolj ustreza njihovim ciljem in 

potrebam. Vendar je treba pred izbiro skrbno oceniti potrebe in želje učencev, njihove osebnosti, 
prednosti in slabosti. Na podlagi te ocene je treba določiti, kateri način bi prinesel več koristi kot 

negativnih učinkov. Noben od načinov ne bo zagotovil samo pozitivnih učinkov.  

 PREDNOSTI NEVARNOSTI 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALNI 
NAČIN UČENJA 

 učenec se giblje v svojem lastnem tempu; 

 učni cilji in vsebina so v celoti prilagojeni 
individualnim potrebam; 

  usposabljanje je organizirano tako, da 
upošteva posebne učne sposobnosti in stile; 

 usposabljanje zagotavlja zadovoljstvo in 
krepi zaupanje; 

 usposabljanje pritegne zanimanje učenca 
in ga spodbuja k razvijanju spretnosti 
upravljanja časa, samodiscipline in drugih 
bistvenih organizacijskih spretnosti;  

 Zagotavlja zadovoljstvo s sposobnostjo 
učenja. 

 Učenec razume svoje prednosti in 
slabosti.  

 Zahteva veliko časa in lahko zahteva 
dodatna prizadevanja inštruktorja in učencev; 

 Komunikacija in interakcija z drugimi 
ljudmi sta omejeni, kar se negativno odraža na 
razvoju spretnosti, povezanih s komunikacijo - 
izražanje mnenja, poslušanje in zagotavljanje 
povratnih informacij; 

 Priložnosti za učenje za druge in 
vprašanja zunaj učnega načrta so omejene; 

 Poudarek je na individualnem delu, 
samorefleksiji in samoanalizi, ne pa na delu v 
skupini, razpravah in predstavitvah; 

 Lahko privede do oblikovanja nezdravih 
pričakovanj in nezmožnosti spoprijemanja s 
težavami; 

  Udeleženci se učijo od svojih 

vrstnikov; 

 Razblinja individualne potrebe in 

posebnosti; 



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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NAČIN 
SKUPINSKEGA 
UČENJA 

 Učenci se srečujejo z različnimi 

idejami in mnenji ter razvijajo lastno kritično 

mišljenje pri izbiri mnenja, s katerim se 

strinjajo ali ga sprejemajo; 

 Krepi komunikacijske in skupinske 

spretnosti. 

 Spodbujajte učenca k aktivnemu in 

učinkovitemu sodelovanju; 

 Učenci razvijajo spretnosti, povezane 

s predstavitvijo, argumentiranjem in 

reševanjem problemov; 

 Učenci razumejo pomen 

konstruktivnih kritik in kako jih sprejeti brez 

pomislekov.  

 Lahko se spoprime z določitvijo 

težavnostne stopnje; 

 Od učencev v skupini zahteva, da se 

gibljejo enako hitro - nekateri bodo morda 

morali zmanjšati hitrost, drugi pa bodo morali 

informacije absorbirati hitreje; 

- Nekateri učenci lahko zaradi 

primerjanja z drugimi, ki se učijo hitreje in 

bolje, razvijejo nizko samopodobo; 

- Predvideva več motečih dejavnikov za 

učence in lahko zahteva dodatna prizadevanja 

za ohranjanje osredotočenosti celotne skupine; 

- izzivi pri spremljanju napredka 

posameznika. 

Na koncu velja omeniti, da bi bil ob upoštevanju posebnosti ciljne skupine skupinski način uspešen 

izključno za majhne do srednje velike in homogene skupine, katerih člani so si relativno blizu po svojih 

potrebah in željah ter uravnoteženi po svojih osebnostnih lastnostih, prednostih in slabostih.  

 

Opomba: Vsak način vključuje priporočeno število in kombinacijo dejavnosti (posebnih učnih 

elementov), ki jih je mogoče enostavno prilagoditi in prilagoditi posebnim potrebam in željam učencev. 

Po njihovi oceni se mora inštruktor odločiti, katere elemente bo uporabil, v kakšnem vrstnem redu in 

kako bo organiziral seje glede na časovni razpored.  

Zato je usposabljanje GAME IT prilagodljivo in se lahko uporablja za različne potrebe.  

 

4. Pregled različnih vrst izzivov in vaj 

Ker možgani učinkoviteje predelajo zgodbe kot niz dejstev, je ogrodje programa e-učenja GAME IT 

sestavljeno iz številnih različnih izzivov in vaj, katerih vrsta je odvisna od namena. V vsebini petih 

modulov usposabljanja so na voljo naslednje vrste: 

 



 
 

Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli 
uporabo informacij iz te publikacije. 

  

 Vaje Izzivi 

Kaj je to?  Naloga, ki od posameznika zahteva, da nekaj opravi z 

uporabo znanja, predhodno predstavljenih podatkov 

ali informacij.  

Kompleksnejša naloga, ki od posameznika zahteva, da razvije rešitev z uporabo in 

združevanjem reševanja problemov in razmišljanja izven okvirov.  

Vrste, ki so bile 

uporabljene v 

vsebini programa 

GAME IT  

Retrospektivna vaja 

Te vaje učence postavijo v situacijo, ko so nekaj že 

naredili ali dokončali, ali pa jih spodbujajo, da si 

ogledajo situacijo iz svojih prejšnjih izkušenj.  

Učenci morajo analizirati situacijo ali proces, da bi na 

podlagi spoznanj in razprav izboljšali stvari v 

prihodnosti. 

Najmanjši rezultat retrospektivnih vaj je seznam 

"stvari, ki so šle dobro", in "stvari, ki bi jih bilo treba 

izboljšati". Ti seznami ne smejo biti posebej dolgi in 

izčrpni. 

Akcijski izziv 

Kompleksna naloga, ki učence postavi v hipotetično situacijo, ki posnema realni 

svet. Učenci morajo razviti način ukrepanja ob upoštevanju razpoložljivih virov, 

posebnih okoliščin v okolju ali omejitev virov.  

Izziv za razmislek 

Naloga, ki od učencev zahteva, da razmislijo o svojih prejšnjih dejanjih in 

izkušnjah.Učenci dobijo nove informacije/znanje, nato pa morajo stopiti korak 

nazaj in uporabiti novo znanje za prilagoditev tečaja ali razvoj osebnih razvojnih 

vzorcev.   

Učni izziv 

Naloga, ki od učenca zahteva, da sam prepozna novo znanje in informacije ter 

ugotovi njihovo pomembnost za razvoj ali uporabo rešitve naloge.   

Vaja za osebno zavedanje / vaja za samorefleksijo 

Naloga, ki spodbuja učenčev razmislek o lastnih 

značilnostih in lastnostih (vključno z močmi in 

slabostmi) ter tako izboljšuje razumevanje lastnega 

vedenja in omogoča načrtovanje prilagoditev in 

izboljšav. 

Izziv za načrtovanje 

Naloga, ki od učenca zahteva uporabo kombiniranega razmišljanja in načrtovanja, 

da bi razvil rešitev naloge. 

Analitični izziv 

Naloga, ki od učenca zahteva uporabo analitičnega pristopa za oblikovanje rešitve 

naloge. 

Komunikacijski izziv 

Ne nujno zapletena naloga, ki od učenca zahteva uporabo komunikacijskih/ 

interakcijskih spretnosti. Uporablja se predvsem pri modulu jezikovne priprave. 

 Vaja 

Naloga, ki učenca spodbuja k uporabi novih informacij 

in podatkov za iskanje rešitve. Uporablja se kot orodje 

za spodbujanje utrjevanja novih informacij.  

Pisateljski izziv 

Ne nujno zapletena naloga, ki od učenca zahteva, da uporabi in preizkusi svoje 

pisne spretnosti, da bi razvil rešitev. 



 
 

Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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5. Pregled značk in drugih igralnih elementov 

V programu e-učenja Gamified Mobility Preparation je uporabljena kombinacija strukturne in vsebinske 

igrifikacije. Strukturna igrifikacija se uporablja za izvajanje konceptov in vizualizacije značk in lestvic. 

Vsebinska igrifikacija je podprta z uporabo določenih vrst učnega gradiva za izvajanje misij in izzivov. Poleg 

tega se uporabljajo zunanja orodja za razvoj igralnim podobnih dejavnosti, ki so vključene v tečaj kot zunanje 

povezave ali kot vgrajena vsebina z uporabo ustreznih funkcij storitve "Digitalne vsebine" platforme.  

V programu e-učenja so uporabljeni naslednji mehanizmi igrifikacije: 

Vodilna plošča  

V vsakem tečaju (IVET ali CVET) so zagotovljene lestvice, ki omogočajo razvrščanje uporabnikov na podlagi 

določenih meril (npr. pridobljenih značk).  

Misije 

Misije se izvajajo kot projekti - vaje, ki jih podpira storitev "Workspaces". Vsaka misija ustreza določenemu 

projektu/izvedbi v delovnem prostoru. Workspace zagotavlja potrebna orodja za sodelovanje, ko so misije 

dodeljene ekipam. Vsako misijo je mogoče oceniti (tako je povezana z merili za pridobitev značk). 

Avatar (identiteta učencev v tečaju) 

Vsak učenec ima dostop do svojega profila, v katerem lahko navede svoje osebne podatke in kratek 

življenjepis. Ti elementi se lahko uporabijo tudi za ustrezanje avatarju. Uporabniški profil vsebuje tudi 

informacije o udeležbi učenca in njegovih nagradah (značke, točke/ocene itd.).  

Točke / ocene 

Točke se dodelijo za opravljanje različnih nalog (projektne vaje/misije, samopreverjanja itd.). Točke zagotovi 

sistem ali pa jih določijo skrbniki tečaja. Možno je tudi ročno ocenjevanje (ali prilagoditev ocenjevanja), ki se 

uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo zunaj platforme (v razredu ali med kombiniranim učenjem) ali za 

učinkovito ocenjevanje potrebujejo posredovanje inštruktorjev.  

Značke / potrdila 

Značke so glavno sredstvo za vizualizacijo dosežkov udeležencev v tečaju. Za potrebe tečaja GAME IT je bila 

platforma Coursevo skladna s specifikacijo IMS Open Badges1 , zato so značke, izdane v okviru programa e-

učenja, preverljive, prenosljive in opremljene z informacijami o veščinah in dosežkih.  

Platforma za usposabljanje podpira tudi samodejno zagotavljanje preverljivih potrdil.  

Sistem značk programa e-izobraževanja za pripravo na mobilnost temelji na skupnem naboru značk, ki so 

priložene vsakemu tečaju. Opredeljenih je pet vertikalnih značk, od katerih vsaka ustreza modulu tečaja, in 

štiri horizontalne značke, ki ustrezajo splošni uspešnosti udeležencev tečaja. Potrdila se lahko izdajo po 

uspešnem zaključku vseh modulov programa e-izobraževanja. Naslednja preglednica vsebuje pregled odprtih 

značk in potrdil, ki so konfigurirani v programu usposabljanja. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://openbadges.org/ 

https://openbadges.org/


 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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MODUL 1  MODUL 2 

 
Pripravljen na 

potovanje 

 
 Pripravljeni na 

potovanje 

 

 
 Pripravljeni na drugo 

kulturo 

 
 Pripravljeni na 
drugo kulturo 

Merila: Razredi 7-10 pri štirih ocenjevanjih  Merila: Ocene od 7 do 10 pri končnem ocenjevanju 
   

MODUL 3  MODUL 4 

 
 Pripravljeni na delo v 

tujini 

 
 Pripravljeni na delo v 

tujini 

 

 
 Pripravljeni na učenje 

 
 Pripravljeni na 

učenje 
Merila: Razredi 7-10 v dveh ocenjevanjih  Merila: Ocene od 7 do 10 pri končnem ocenjevanju 

   
MODUL 5   

 
Pripravljeni na 
komunikacijo 

 
 Pripravljeni na 
komunikacijo 

 Vse značke modulov so na voljo za individualni in 

skupinski način usposabljanja.  

Podelitev značke temelji na testu ali drugem orodju 

za ocenjevanje, vstavljenem v Coursevo.   

Merila: Ocene od 7 do 10 pri končnem ocenjevanju    

    

VSI MODULI (za skupine) 

 
Načrtovalec in koordinator, sodelavec, reševalec 

problemov, učenec 
Potrdilo 

Merila: Ročno ocenjevanje s strani trenerjev Merila: Razredi 7-10 v vseh petih modulih 

 

Imenovanja (časovne omejitve za izvedbo ukrepa). 

To ustreza rokom projektnih vaj, ki določajo, kdaj je treba opraviti določeno nalogo. Nagrade so točke/ocene, 

ki ustrezajo določeni misiji/projektni vaji. 

Odklepanje ravni: Postopen dostop do določenih materialov in dejavnosti 

Postopni dostop je omogočen za celoten tečaj glede na napredek v zaporedju dejavnosti tečaja 

(vidne/nevidne določene enote/lekcije) v razdelku "Struktura tečaja". Drug način je uporaba lastnosti 

vidnosti določenih elementov digitalne vsebine, s čimer se nadzoruje, kdaj so vidni učencem. 

 

Poleg zgoraj naštetih elementov igrifikacije program e-učenja z igro izkorišča mehanizem platforme za 

zaporedje dejavnosti v tečaju prek funkcije "Struktura tečaja". Takoj ko je za tečaj opredeljena struktura 

tečaja, lahko koordinator tečaja aktivira storitev zaporedja, tako da lahko učenci sledijo strukturi po korakih. 

Koordinator tečaja lahko spremlja napredek vseh učencev.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 

 

23 

Za igrifikacijo ocenjevanja učencev se ocenjevalna storitev platforme uporablja v kombinaciji z zunanjimi 

orodji, kot so učne aplikacije (http://learningapps.og) in interaktivni diapozitivi Google. Druge zunanje 

aplikacije, ki so predlagane izvajalcem usposabljanja in jih je mogoče vgraditi v platformo za usposabljanje, 

vključujejo Kahoot ( https://kahoot.com/ ) in h5p (https://h5p.org/content-types-and-applications).  

 

  

http://learningapps.og/
https://kahoot.com/
https://h5p.org/content-types-and-applications


 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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IV. UPORABA PROGRAMA E-UČENJA GAME IT. 

1. Registracija v platformi  

Za vstop v platformo za usposabljanje GAME IT in prijavo na tečaje programa usposabljanja morate imeti 

račun. Tega lahko ustvarite na spletni strani https://gameit.coursevo.com.  

 

Vsak uporabnik se lahko odloči, ali bo ustvaril lokalni račun ali pa bo za 

prijavo uporabil poverilnice Facebooka/ Googla. (Podrobna navodila so 

v Prilogi 3, ki je na voljo samo v angleščini). 

V programu Coursevo lahko opravljate različne vloge: 

Administrator spletnega mesta, 

Administrator tečaja, Uporabnik podpore, 

Uporabnik spletnega mesta, Gost spletnega 

mesta, Začasni uporabnik. 

(Spletno mesto in tečaj) Skrbniki lahko uredijo in prilagodijo vsebino 

tečaja, registrirajo uporabnike, nastavijo učilnice, ustvarijo sejne sobe 

itd. Dejanja skrbnika tečaja, povezana z vsebino in strukturo tečaja, 

mora odobriti skrbnik spletnega mesta.  

Za pridobitev vloge skrbnika tečaja se obrnite na ekipo za podporo 

Coursevo.  

Uporabniki (uporabnik spletnega mesta, gost spletnega mesta, začasni 

uporabnik) lahko prosto uporabljajo vsebino in storitve Coursevo ter se 

prijavijo na želene tečaje.  

2. Upravljanje skupinskega učenja v igranem načinu - splošna navodila  

Uporaba igrifikacije v procesu poučevanja in učenja običajno poteka po modelu petih korakov (Priloga 4, na 

voljo samo v angleščini).   

Vendar se način usposabljanja - e-učenje, usposabljanje v razredu ali kombinirano usposabljanje - razlikuje v 

fazi organizacije, izvajanja in celo ocenjevanja celotnega procesa.  

Izkoristiti program e-učenja za pripravo na mobilnost GAME IT v celoti v e-obliki je verjetno najtežja 

naloga. Čeprav bo udeležencem zagotovila nekaj udobja, bo zahtevala več truda pri organizaciji in izvajanju 

ter bo zagotovo izziv za spretnosti in motivacijo udeležencev.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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V pomoč so vam lahko naslednje smernice:  

FAZA ELEMENT 

USPOSABLJANJA 

SMERNICE/PRIPOROČILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA 

 

Časovni razpored 

Ključna je doslednost. Vsak dan (ali na primer vsako sredo) 

načrtujte vse seje ob istem času, kar bo učencem pomagalo 

strukturirati svoj čas in določiti urnik za ves dan. 

Čas seje mora biti primeren - ne prezgodaj in ne prepozno, da 

imajo udeleženci nekaj časa zase in za pripravo po 

jutranji/večerni rutini. 

Časovni razpored 
Časovna razporeditev srečanj mora upoštevati posebnosti 

učencev. Seje ne smejo biti predolge niti prepolne učnih 

dejavnosti. Omogočiti morajo čas, da učenci razumejo in 

absorbirajo predstavljeno ter postavljajo vprašanja.  

Okolje in viri Na splošno e-učenje zahteva le računalnik in dobro internetno 

povezavo. Vendar je treba ob upoštevanju posebnosti ciljne 

skupine pred začetkom usposabljanja preveriti, ali so ta 

sredstva na voljo.  

Okolje in viri Vsi udeleženci morajo imeti svoje račune v e-sistemu. Poleg tega 

morajo biti udeleženci vsaj v osnovi seznanjeni s sistemom in 

uporabljenimi orodji ter imeti možnost prehajanja iz ene 

dejavnosti v drugo.  

 

Okolje in viri 

Inštruktor mora pred sejami ustrezno pripraviti vsa potrebna 

orodja za učenje in usposabljanje, komunikacijo in interakcijo - 

to lahko vključuje učilnice, telekonference, Jam Boards itd.  

Čeprav je uporaba različnih orodij kot strategija za ohranjanje 

pozornosti učencev zelo mamljiva, je bolj učinkovito, da se 

držimo največ 3-5 orodij za celoten tečaj, saj se sicer lahko 

učenci izgubijo in so demotivirani.  

 

Udeleženci 

Udeleženci se morajo dobro zavedati cilja in ideje usposabljanja. 

Ni se jim treba bati neuspeha. Za motivacijo potrebujejo dobro 

kombinacijo notranjih in zunanjih spodbud.    

Zagotovitev podpore staršev, prijateljev ali drugih oseb vsaj na 

prvih srečanjih bi bila dobrodošla. Te osebe lahko udeležencem 

svetujejo in jih usmerjajo, kako naj bodo med sejami bolj 

učinkoviti.  

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Tečaj GAME IT je pripravljen za neposredno uporabo v 

popolnoma igrificiranem načinu. Vsebina in vrstni red gradiv za 

usposabljanje sta prilagojena splošnim potrebam skupine. 

Vendar se lahko inštruktor na podlagi ugotovljenih potreb in 

želja skupine, ki se bo usposabljala, odloči, da bo uporabil le del 

gradiv ali spremenil njihov vrstni red. To ne bo škodilo 

učinkovitosti tečaja, temveč bo zagotovilo več pozitivnih 

učinkov.  

Inštruktor mora izbrati nabor strategij učenja in usposabljanja, 

ki jih preizkuša med usposabljanjem, in izbrati najučinkovitejše. 

Nazadnje mora biti inštruktor odprt in pripravljen uporabiti 

prilagoditve in modifikacije v nastavitvah in vsebini tečaja, da bo 

dosegel končne cilje.  



 

 
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni, da podpira vsebino, ki odraža izključno stališča avtorjev, in 

Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije. 
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IZVAJANJE 

 

Časovni razpored 

Opomniki so lahko zelo koristno orodje. Uporabljajo se lahko 

skupinska sporočila in koledarska obvestila, vendar bodo osebni 

telefonski klici še vedno najučinkovitejši pri pridobivanju 

pozornosti učenca in preprečevanju razlogov za neudeležbo.  

 

 

Časovni razpored 

Hitrost tečaja je odvisna od uspešnosti skupine in posameznikov 

v njej. Če se večina skupine uči počasi, bo morda treba 

spremeniti časovni razpored, vsebino ali strukturo srečanj. 

Nasprotno, če učenci dobro sprejemajo informacije, lahko 

predavatelj predlaga nekaj samostojnega učenja in individualnih 

dejavnosti, da bi okrepil samostojnost učencev.  

 

Okolje in viri 

Inštruktor mora zagotoviti kratka in jasna navodila glede 

uporabe orodij - kako izklopiti/odklopiti zvok, kako prekiniti 

govor za vprašanja itd., da so vsi udeleženci obveščeni. 

Zahtevajte povratne informacije in preverite uspešnost 

posameznikov. Ne dovolite, da bi se učenci počutili nemogoče 

pri ravnanju z uporabljenimi e-orodji.  

 

 

Udeleženci 

Vsi udeleženci se morajo počutiti udobno - tako fizično kot 
čustveno. Na začetku tečaja je treba zmanjšati raven stresa, 
tesnobe in strahu pred udeležbo in neuspehom.  
Prijazno okolje je treba vzpostaviti že na samem začetku tečaja 
in ga ohranjati ves čas.  
Pridobivanju povratnih informacij je treba nameniti več časa, 
zlasti po prvih srečanjih. 
Za pomoč učencem je treba zagotoviti dodaten čas, podporo ali 
vire.  

 

 

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Seje potekajo v videokonferenčnem okolju, kot je Classroom, 

kjer lahko predavatelji izvajajo skupne predstavitve in spletne 

videoposnetke na svojem zaslonu.   

Inštruktorji morajo neposredno pred začetkom učne ure podati 

zelo osnovno predstavitev predmeta. Pri tem se lahko oprejo na 

"Pregled", ki je vstavljen v vsako temo modula in je ponovno 

predstavljen prek funkcionalnosti skupnega zaslona. 

Glede na splošno razpoloženje v skupini lahko inštruktorji 

izkoristijo "ogrevanje" (vprašanja in razprave), da od učencev 

pridobijo predhodno znanje. Odvisno od vrste ogrevanja - 

vprašanja z več možnostmi izbire ali razprave - učenci delajo 

individualno ali razpravljajo na glas. 

Inštruktorji lahko podrobno ali na kratko pregledajo 

informacije, vključene v opombe "Konceptualno usposabljanje", 

da bi učencem zagotovili potrebno podlago za delo na 

praktičnem delu teme modula.  

Inštruktorji morajo uporabiti čim več praktično usmerjenih 

elementov usposabljanja, da si učno uro zapomnijo. Vendar je 

uporaba vseh teh elementov lahko zelo zamudna. Zato se lahko 

inštruktorji odločijo, da bodo na temo uporabili le en test 

situacijske presoje (saj so v nekaterih primerih predlagani 3-4), 

ki je najbližji pričakovanim izzivom udeležencev usposabljanja 

ali je povezan s položajem, ki naj bi ga imeli med mobilnostjo. 

Inštruktorji se lahko tudi odločijo, da izpustijo vaje za 

samorefleksijo/samozavedanje in se tako osredotočijo na 

skupinsko delo in razprave ali reševanje problemov, kot je 
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predlagano v Izzivih in vajah.  

Odvisno od posameznega primera se lahko pri izzivih in vajah 

uporablja skupna tabla , klepet, skupni zapiski. Za skupinske 

naloge so primerne tudi sobe za odmor.  

Na koncu morajo izobraževalci spremljati in ocenjevati 

napredek usposabljanja in posameznikov v celotnem tečaju. V ta 

namen je lahko koristno snemanje sej. 

Po potrebi lahko zmanjšamo raznolikost nalog ali zapletenost, 

vendar se raven usposabljanja ne sme preveč znižati.  

3. Obvladovanje tekmovalnosti med učenjem z igrami - posebnosti v primeru prikrajšanih 

učencev 

Tekmovanje kot tehnika za ustvarjanje zavzetosti in motivacije pri učenju se uporablja tudi v programu e-

učenja GAME IT. Izvaja se prek vgrajenih lestvic. 

 Kljub temu je treba upoštevati, da nekateri učenci (zlasti v prikrajšanih skupinah) niso navdušeni nad javnim 

tekmovanjem ali primerjanjem rezultatov. Nekateri učenci so lahko preveč tekmovalni, kar lahko celotno 

izkušnjo spremeni v strupeno močvirje za preostale člane skupnosti. Pri drugih lahko nezmožnost doseči vrh 

povzroči občutek razočaranja, kar lahko spodbudi željo po opustitvi tečaja.  

Ključno je, da je izkušnja v osnovi pozitivna, tako da učenci ne odidejo z negativnim občutkom o svojih 

tečajnikih ali o sebi.  

Tukaj je nekaj načinov za začetek:  

1. Spodbujanje učencev, da tekmujejo sami s seboj.  

Tekmovanje ne pomeni nujno premagati nekoga drugega ali biti boljši od nekoga. Lahko se nanaša tudi 
na vrhunske osebne dosežke. V središču pozornosti učencev bi zato moral biti njihov lastni napredek in 

pridobljeno mojstrstvo pri doseganju naprednejših učencev. To naj bi učencem pomagalo, da ostanejo 

opogumljeni, tudi ko razvijajo svoje spretnosti. 

2. Bodite pregledni glede uspešnosti konkurence  

Preglednost daje občutek poštene konkurence. Učenci morajo biti obveščeni, kdaj in kako se ocenjuje 

njihova uspešnost. Poleg tega, kdo je zmagovalec, bi morali dobiti tudi obvestilo o ocenah, ki jih je 

prejela njihova predstava. Tako lahko vidijo, kako blizu so bili uresničitvi svojega cilja, in to jim bo dalo 

idejo, kaj morajo storiti, da bodo naslednjič zmagali.  

3. Naj bodo tekmovanja več kot le osvojitev ene značke ali pokala. 

Učenci bodo imeli različne prednosti, pri skupinskih nalogah pa si bodo določili različne vloge in cilje. 

Inštruktorji lahko prizadevanja vsakega člana skupine, ki je prispeval k razvoju rešitve naloge, 

prepoznajo s podelitvijo dodatnih značk, dodelitvijo dodatnih točk itd., kar pa je še pomembneje - 

inštruktorji lahko in morajo zagotoviti povratne informacije o vrednosti, ki jo je vsak udeleženec 

dodal k razvoju rešitve.  

 

Opomba: Pri uporabi tečaja GAME IT in drugih metod učenja, ki temeljijo na igrah, pri poučevanju je 

treba temeljito upoštevati želje učencev in biti do njih občutljiv. 
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4. Ustvarjanje kulture navijanja in dobrega športnega vedenja 

Dobri sodelavci se medsebojno podpirajo in spodbujajo. Inštruktorji morajo deliti podporna sporočila 

in pozitivne povratne informacije ter spodbujati učence, da storijo enako. Inštruktorji morajo učencem 

odkrito povedati, kakšno okolje želijo ustvariti in zakaj. Pokazati morajo, kako lahko posamezniki 

prispevajo k temu okolju. V okviru tečaja GAME IT, kjer je posebna pozornost posvečena timskemu 

delu, je lahko zelo koristno označiti pozitivno moč, ki jo udeleženci ustvarjajo in delijo, zlasti kadar se 

nanaša na medsebojno podporo med učenci.  

  

Opomba: Tečaj GAME IT je pripravljen tako, da zagotavlja skupno število 9 značk - 5 za uspešno opravljen 

vsak modul (na podlagi uspešnega zaključnega testa/skupine tematskih testov) in 4 za učinkovito 

sodelovanje pri skupinskih nalogah (izzivih ali vajah).  

Te 4 značke se podeljujejo na podlagi točk, ki jih prejmete za sodelovanje pri izbranih vajah in izzivih iz 

vseh modulov. Merila za podeljevanje značk so razmeroma široka. Vendar jih je po potrebi mogoče 

spremeniti, da bi bolje ustrezala potrebam in profilom skupin.  

Nazadnje, Coursevo ponuja možnost ročnega razvrščanja. To pomeni, da lahko inštruktorji poleg 

ocenjevanja in podeljevanja značk, ki sta vgrajena v tečaj, prosto uvedejo vrsto dodatnih spodbud za 

učence.  
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V. IGRIFIKACIJA V RAZREDU 

Pripravo za mobilnost GAME IT lahko učinkovito uporabljate v razredu brez kakršnih koli kompromisov 

glede kakovosti ali učinkovitosti. Glede na posebnosti ciljnih skupin bo uporaba tečaja v takšni obliki in 

kontekstu zagotovila tisto osebno interakcijo med trenerjem in udeleženci, ki je precej potrebna. Pravzaprav 

bi bil to priporočljiv način v primeru skupin z višjimi potrebami, občutkom negotovosti in pomanjkanjem 

zaupanja. 

1. Igrifikacija v razredu - metodološke smernice 

FAZA ELEMENT 

USPOSABLJANJA 

SMERNICE/PRIPOROČILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA 

 

Časovni razpored 

Pri urah je treba upoštevati druge naloge in odgovornosti 

učencev, kot so druge dejavnosti v razredu itd.  

Ura srečanj mora biti primerna - ne prezgodaj in ne prepozno, 

tako da lahko udeleženci pridejo v učilnico vsaj 5 minut prej in 

se vrnejo domov, preden bo prepozno. 

Dejavnosti v učilnici lahko trajajo dlje kot spletne, saj zahtevajo 

dodaten čas, da se udeleženci poučijo, začnejo in razpravljajo. 

Inštruktorji morajo zelo natančno izbrati vsebino tem. 

 

Časovni razpored 

Časovna razporeditev srečanj mora upoštevati posebnosti 

učencev.  

Vsaj prva srečanja bi lahko bila razdeljena na manjše dele, kar bi 

učencem omogočilo, da informacije dobijo v manjših obrokih, da 

bi jih lažje razumeli in absorbirali.  

 

 

Okolje in viri 

Okolje v razredu je treba prilagoditi tako, da bo učenje 

omogočeno vsem učencem: 

- Poskrbite za urejen in predvidljiv prostor - za predstavitve 

in individualne vaje razporedite sedeže posamično, za 

naloge in izzive pa po skupinah, tako da bodo udeleženci že 

ob vstopu v prostor vedeli, kaj bo današnja učna ura 

vključevala;  

- Zagotovite tehnična sredstva - za ogrevanje in konceptualne 

predstavitve bo potreben velik televizijski zaslon, za večino 

vaj pa bodo nepogrešljive posamezne računalniške postaje. 

Za izzive in druge vrste vaj bo morda potrebno standardno 

papirno gradivo - listi papirja, samolepilni lističi, flipcart itd.  

- Objavite VIZUALNE opomnike o pravilih in postopkih.  

- Razmislite o oblikovanju prostora, ki ga lahko učenci 

uporabijo, če se počutijo preobremenjene zaradi dejavnosti 

v učilnici. Ta prostor naj bo večnamenski: v njem se lahko 

učenci usedejo in se umirijo ali pa se v njem nekaj časa 

gibljejo, če imajo težave z mirnim sedenjem. 

Okolje in viri 
Vsi udeleženci morajo imeti račune v e-sistemu. 

Udeleženci morajo biti vsaj v osnovi seznanjeni s sistemom in 
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uporabljenimi orodji. V zvezi s tem lahko prve vaje izvedete 

skupaj z inštruktorjem, da bodo udeleženci dobili jasno 

predstavo o postopku.  

 

Udeleženci 

Močan odnos z učencem je izjemno pomemben. To bo zmanjšalo 

učenčev občutek negotovosti in mu omogočilo, da poda 

povratne informacije o usposabljanju in celo pove, če ima 

težave.  

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Strategije poučevanja in učenja je treba izbrati glede na posebne 

potrebe skupine. Redno je treba spremljati in ocenjevati 

napredek tečaja in razvoj učencev. Izobraževalci morajo biti 

pripravljeni uporabljati prilagoditve in modifikacije, da bi 

zagotovili učinkovitost usposabljanja.  

Izbrane strategije učenja in usposabljanja, ki se bodo 

uporabljale v okviru tečaja, morajo izkoristiti praktične izkušnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVAJANJE 

Časovni razpored 
Opomniki se vstavijo v koledarje vseh udeležencev.   

Časovni razpored Tempo tečaja določa splošna uspešnost skupine. Če se večina 

skupine uči počasi, bo morda treba spremeniti časovni razpored 

ali vsebino srečanj. 

 

 

Okolje in viri 

Morda bo treba prilagoditi okolje v razredu: 

- Nepozorni učenci (zlasti tisti z ADDH) morajo sedeti stran 

od večjih motečih dejavnikov, kot so vrata, brusilniki 

svinčnikov, drugi moteči učenci itd.  

- Dovoliti je treba starosti primerno in diskretno senzorično 

stimulacijo - stresne žogice, igračke itd. Te pomagajo 

zmanjšati večje motnje, kot so prevračanje na sedežih, 

nenehno vstajanje s sedeža itd.  

- Čepke za ušesa ali slušalke (brez vhodov/priključkov) lahko 

uporabite za preprečevanje hrupa iz ozadja med igranimi 

vajami, reševanjem testov in opravljanjem nalog v učilnici. 

 

Udeleženci 

Inštruktorji morajo zagotoviti prijazno okolje za vse udeležence. 

Vsak od njih ima svoje posebnosti, zato mora inštruktor druge 

spodbujati k razumevanju in spoštovanju različnosti. To je 

izhodišče in poudarek samega usposabljanja.  

 

Udeleženci 

Udeležence je treba spodbujati k pogovoru in medsebojnemu 

povezovanju. To bo prispevalo k njihovemu udobju med 

usposabljanjem, hkrati pa bo razvilo iskane komunikacijske 

spretnosti. 

 

Udeleženci 

Učenci, ki imajo največ težav, naj sedijo v bližini inštruktorja, kar 

bo inštruktorju pomagalo spremljati, ali so na pravi poti. 

Njihovo mesto mora biti oddaljeno od vrat, oken in morebitnih 

hrupnih tečajnikov.  

 

Strategije 

poučevanja in 

Inštruktorji lahko s pomočjo udeležencev pripravijo kratka in 

preprosta pravila v razredu, ki so lahko razumljiva. Pravila 

morajo biti oblikovana pozitivno - udeležencem je treba 

povedati, kaj inštruktor želi, da naredijo, in ne, česa ne želi.  
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učenja Vsa navodila in napotki morajo biti podani na poenostavljen 

način, pri čemer je treba poskrbeti za pogoste ponovitve.  

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Raznolikost nalog se lahko zmanjša, pri nekaterih nalogah pa se 

lahko dovoli podaljšanje, zlasti za učence, ki imajo težave. Za to 

vrsto učencev je lahko koristen tudi seznam korakov po korakih, 

kako opraviti določeno dejavnost.  

Inštruktorji lahko vzpostavijo sistem obveščanja udeleženca 

usposabljanja, da bo sledilo vprašanje zanj - inštruktorji se mu 

lahko fizično približajo, da se lahko psihično in čustveno 

pripravi na odgovarjanje na vprašanja. S tem se zmanjšajo stres, 

tesnoba in strah pred izbiro brez opozorila. 

 

 

 

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Vse dejavnosti potekajo v fizični učilnici. Inštruktorji 

neposredno pred začetkom učne ure podajo zelo osnovno 

predstavitev predmeta. Za pritegnitev pozornosti učencev se 

lahko uporabi očesni stik.  

Dejavnosti v razredu morajo temeljiti na redni rutini, ki ni nujno 

nekaj velikega in zapletenega, ampak so lahko preproste stvari, 

kot so struktura razreda, uporabljena oprema itd.   

Poleg tega lahko inštruktorji poskušajo pridobiti predhodno 

znanje učencev z "ogrevanjem" (vprašanja in razprave). Odvisno 

od vrste ogrevanja - vprašanja z več možnostmi izbire ali 

razprave - učenci delajo individualno na svojih računalniških 

postajah ali razpravljajo na glas s pomočjo inštruktorja ali brez 

nje. 

Inštruktorji podrobno ali na kratko predstavijo informacije iz 

zapiskov "Konceptualno usposabljanje", da bi učencem zagotovili 

potrebno podlago za delo na praktičnem delu teme modula. 

Predstavitev je na voljo tudi na televizijskem zaslonu, da bi 

pomagali učencem, ki se učijo s pomočjo vida. Učenci imajo na 

voljo papirje, barvne označevalce itd. 

Inštruktorji počasi preidejo na praktični del teme, tako da 

učence vključijo v hipotetično situacijo z realnim besedilom s 

pomočjo izbranih SJT. Učenci delajo na svojih računalniških 

postajah, nato pa lahko predstavijo in argumentirajo svojo 

odločitev.  

Vaje (če so izbrane) se izvajajo na računalniških postajah, 

medtem ko se za potrebe izzivov oblikujejo pari ali skupine, ki 

razvijejo rešitev in jo predstavijo pred razredom.  

Poseben del teh ur naj bo namenjen srečanjem z osebami, ki so 

že bile na mobilnosti. Z izmenjavo izkušenj iz prve roke lahko 

povečajo motivacijo skupine ter vplivajo na zmanjšanje stresa in 

strahov. 

Na koncu morajo izobraževalci spremljati in ocenjevati 

napredek usposabljanja in posameznikov v celotnem tečaju. Po 

potrebi se uvedejo prilagoditve in spremembe. 
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2. Vzorec igre vlog za pripravo na mobilnost - navodila 

Program GAME IT za učence CVET vsebuje tri igre z igranjem vlog, ki jih lahko uporabite za pripravo na 

mobilnost. Na podlagi teh vzorčnih iger lahko izobraževalci razvijejo nove. 

V nadaljevanju predstavljamo splošna navodila za organizacijo iger vlog. Posebna navodila za dve igri vlog, 

vključeni v program za pripravo na mobilnost GAME IT, so vključena tudi v uvodni del samih iger vlog.  

Razporeditev 

učencev v skupine 

za namen igre  

Včasih igre z igranjem vlog zahtevajo oblikovanje skupin (učenci npr. oblikujejo 

politične stranke ali klube in v scenariju igre sodelujejo kot skupine). Pogosteje pa so 

igre preprostejše in od posameznih igralcev zahtevajo, da igrajo določene "vloge". 

Vzorčne igre GAME IT spadajo med slednje. 

Tudi pri slednjih je treba učence razdeliti v skupine, tako da so vključeni vsi. Recimo, 

da igra pričakuje 5 posameznih igralcev, medtem ko je učencev 15. V tem primeru se 

lahko oblikuje 5 skupin po 3 osebe. Vsaka skupina bo izbrala "igralca", ki bo 

predstavljal skupino in opravljal dodeljeno vlogo. Vsak učenec v skupini bo sodeloval 

pri oblikovanju strategije ali scenarija, ki ga bo nato predstavil izvoljeni predstavnik. 
Vsaka skupina mora imeti na voljo dovolj časa za skupno delo, ki odraža zahtevnost 

vloge.  

Pospeševalci Vsako skupino mora voditi vsaj en član osebja. Odvisno od zahtevnosti nalog lahko 

en član osebja dela z več skupinami ali samo z eno skupino. Na podlagi tega je treba 

določiti skupno število moderatorjev. Usmerjevalci morajo poznati scenarij in 

naloge, povezane z igro, ter morajo priti pripravljeni z nasveti ali usmerjevalnimi 

vprašanji za skupine.  

Skupno trajanje  Velja pravilo, da je treba skupni čas, namenjen za igro vlog, načrtovati 

konzervativno in zagotoviti več časa, kot se zdi potrebno (tj. predvideti najslabši 

možni scenarij). To bi organizatorjem omogočilo obvladovanje nepričakovanih 

situacij brez povzročanja nepotrebnega stresa. 

Faze v igri Predvsem pri prikrajšanih učencih, pa tudi pri zahtevnejših igrah, je koristno 

scenarij razdeliti na faze. Naloge za vsako fazo je treba pojasniti, faze pa je treba 
časovno opredeliti. Časovni razpored faz je zelo odvisen od scenarija in igre. Pri 

delitvi celotnega razpoložljivega časa med različne faze je treba uporabiti zdravo 

pamet.  

Po vsaki fazi je treba dati petminutni odmor, da se učenci ne utrudijo in ne izgubijo 

pozornosti in motivacije. Pri kompleksnejših igrah, ki trajajo več ur ali zahtevajo 

intenzivne intelektualne napore, so lahko odmori daljši. 

Čas izvajanja vloge  V igri je več igralcev, ki morajo opravljati določeno vlogo. Čas, ki je dodeljen za 

vsako izvedbo, mora biti razmeroma enak, čeprav so lahko glede na pričakovanja za 

vlogo dovoljene razlike. Ideja je, da se izognemo situaciji, v kateri bi si posebej 

izrazit ali zgovoren igralec prisvojil čas, ki je v igri na voljo za nastope, in ne bi 

prepustil odra drugim. Moderatorji naj bi zagotovili pravične pogoje za vse igralce. 

Stres ali neuspeh 

udeležencev  

Čeprav to ni zelo verjetno, lahko nekateri izvajalci doživijo stres in ne opravijo svoje 

vloge. Če se to zgodi, je treba situacijo obvladati na občutljiv način. Moderatorji naj 

poskušajo izvajalca, ki se spopada s težavami, pomiriti, se pošaliti ali mu kako 

drugače pomagati, da bo nadaljeval svoj nastop. V skrajnih primerih, ko je nastop 

močno ogrožen ali ko želi izvajalec oditi, lahko moderatorji predlagajo, da skupina 
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izvoli drugega predstavnika. Moderatorji naj odvrnejo in po potrebi kaznujejo 

nesramne ali zaničevalne pripombe ali odnos drugih udeležencev.  

Čas za razpravo Po predstavah in zaključku scenarija je ključni element igre razprava. Približno 10 

do 20 minut lahko namenite razpravi o predstavah in "rezultatu" igre. Teme 

razprave bodo naravno izhajale iz scenarija in dinamike igre, glavni problem pa je 

običajno precej očiten iz opisa igre. Vse učence je treba spodbujati k sodelovanju v 

razpravi. Če je udeležba mlačna, je treba vsem skupinam dati 5 minut časa za 

pripravo in izbrati predstavnika, ki bo v kratki predstavitvi (omejeni na 2 do 3 

minute) predstavil njihov pogled.  

Čas za 

poročanje/refleksijo 

Če vam čas dopušča, je treba na koncu vaje nameniti približno 5 do 10 minut za 

poročanje ali razmislek. Učenci naj razmislijo o tem, kaj so se naučili in katera 

vprašanja ali problemi so se pojavili med igro, ki bi lahko zahtevali nadaljnjo 

razpravo ali učenje. Usmerjevalci bodo skušali fazo poročanja izkoristiti kot 

priložnost za pridobitev smiselnih in konstruktivnih povratnih informacij glede 

kakovosti učne izkušnje in možnosti za nadaljnje izboljšave. 

 

  

Opomba: Igre vlog so uporabno orodje, ki ga je mogoče učinkovito izvajati v učnih urah v razredu in pri 

kombiniranem učenju v okviru programa GAME IT.  
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VI. UPORABA PROGRAMA E-UČENJA GAME IT PRI KOMBINIRANEM UČENJU 

1. Smernice o učinkovitih načinih kombiniranja dejavnosti v učilnici in virtualnih dejavnosti - za 

vsak modul posebej, v skladu s konkretnim gradivom. 

Glede na posebnosti ciljnih skupin bi z uporabo tečaja v obliki kombiniranega učenja povečali prednosti 

obeh predhodnih oblik - igrane in v razredu. 

Logično je, da je treba tukaj uporabiti priporočila glede organizacijske faze obeh oblik. Tako morajo 

organizatorji oziroma inštruktorji ustrezno pripraviti tako spletno kot fizično okolje. Prav tako morajo 

določiti čas in vsebino srečanj v skladu z načrtom.  

FAZA ELEMENT 

USPOSABLJANJA 

SMERNICE/PRIPOROČILA 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA 

 

Časovni razpored 

Razdelitev vsebine usposabljanja na e-učilnico in dejavnosti v 

razredu mora temeljiti na dobrem načrtu. Posebno pozornost je 

treba nameniti trajanju seje in možnosti, da se vse dejavnosti 

umestijo v seje.  

Ponovno se držite konsistence. Osebna srečanja so lahko vsak 

ponedeljek zjutraj, spletna pa v sredo. Začetni čas je treba izbrati 

v skladu z drugimi dejavnostmi udeležencev usposabljanja.  

Dejavnosti v razredu so lahko daljše od spletnih. Natančno je 

treba izbrati elemente in vsebino vsakega od njih.  

 

Okolje in viri 

Tako spletno kot fizično okolje učilnice morata biti ustrezno 

urejena. Podrobna navodila najdete v prejšnjih razdelkih.  

Prepričajte se, da imajo udeleženci doma ali na svojem domu 

računalnik in internetno povezavo ter da so že ustvarili svoje 

račune v e-sistemu. 

Izvedite učno uro, na kateri se udeleženci spoznajo med seboj, se 

seznanijo z e-sistemom in učilnico.  

 

Udeleženci 

Močan odnos z učenci je izjemno pomemben. To bo zmanjšalo 

občutek negotovosti pri učencih in jih spodbudilo k podajanju 

povratnih informacij o usposabljanju ter celo k izmenjavi mnenj, 

če/ko se soočijo s težavami.  

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Strategije poučevanja in učenja je treba izbrati glede na posebne 

potrebe skupine. Redno je treba spremljati in ocenjevati napredek 

tečaja in razvoj učencev. Izobraževalci morajo biti pripravljeni 

uporabljati prilagoditve in modifikacije, da bi zagotovili 

učinkovitost usposabljanja.  

Strategije učenja in usposabljanja, izbrane za potrebe tečaja, 

morajo izkoristiti praktične izkušnje. 

 

 

 

Časovni razpored Opomniki se vstavijo v koledarje vseh udeležencev. Pred prvimi 

spletnimi sejami je priporočljiv osebni klic, da bi se izognili 

situacijam "neudeležbe". 

Časovni razpored Tempo tečaja določa splošna uspešnost skupine. Če se večina 

skupine uči počasi, bo morda treba spremeniti časovni razpored, 
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IZVAJANJE 

strukturo ali vsebino srečanj. 

Po potrebi omogočite podaljšanje, tudi individualno. 

 

 

Okolje in viri 

Pri dejavnostih v razredu so lahko koristne naslednje prilagoditve 

okolja:  

- Nepozorni učenci (zlasti tisti z ADDH) sedijo stran od 

večjih motečih dejavnikov, kot so vrata, brusilniki 

svinčnikov, drugi moteči učenci itd.  

- Dovoljene so starosti primerne in diskretne senzorične 

stimulacije - stresne žogice, igračke itd. Te pomagajo 

zmanjšati večje motnje, kot so prevračanje na sedežih, 

nenehno vstajanje s sedeža itd.  

- Čepke za ušesa ali slušalke (brez vhoda/priključkov) 

lahko uporabite za preprečevanje hrupa iz ozadja med 

igranimi vajami, reševanjem testov in opravljanjem nalog 

v učilnici. 

 

V okviru spletnih dejavnosti lahko k učinkovitosti prispevajo 

naslednji ukrepi: 

- Kratka in jasna navodila za uporabo vgrajenih orodij 

(telekonferenca, skupni dokumenti itd.) se lahko pogosto 

dajejo, da udeleženci ne bi imeli težav; 

- Za preverjanje uspešnosti posameznika se zahtevajo 

redne povratne informacije; 

- Dodatna podpora je zagotovljena vsaj na prvih srečanjih, 

tako da so učenci opremljeni z nekaterimi 

instrumentalnimi in organizacijskimi nasveti.  

 

Udeleženci 

Inštruktorji morajo zagotoviti prijazno okolje za vse udeležence. 

Vsak od njih ima svoje posebnosti, zato mora inštruktor druge 

spodbujati k razumevanju in spoštovanju različnosti. Spoštovanje 

nima meja in ga je treba izvajati tako na spletu kot na kraju 

samem.  

 

Udeleženci 

Udeležence je treba spodbujati k pogovoru in medsebojnemu 

povezovanju. To bo prispevalo k njihovemu udobju na 

usposabljanju, hkrati pa bo razvilo iskane komunikacijske 

spretnosti. 

 

Udeleženci 

Učenci, ki imajo največ težav, naj sedijo v bližini inštruktorja, kar 

bo inštruktorju pomagalo spremljati, ali so na pravi poti. Njihovo 

mesto mora biti oddaljeno od vrat, oken in morebitnih hrupnih 

tečajnikov.  

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Inštruktorji lahko s sodelovanjem udeležencev določijo kratka in 

preprosta pravila za usposabljanje, ki so lahko razumljiva. Pravila 

morajo biti oblikovana pozitivno - udeležencem je treba povedati, 

kaj inštruktor želi, da naredijo, in ne, česa ne želi.  

Vsa navodila in napotki morajo biti podani na poenostavljen 

način, pri čemer je treba poskrbeti za pogoste ponovitve.  

Strategije 

poučevanja in 

Glede na splošni tempo skupine lahko naloge zmanjšate ali 

povečate. Ta oblika usposabljanja zagotavlja, da se udeleženci 

usposabljanja, ki dosegajo boljše rezultate, vključijo v dejavnosti 
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učenja samoizobraževanja za razširitev svojih spretnosti in znanja. 

Samostojno učenje se lahko zagotovi učencem, ki so manj uspešni, 

da bi dohiteli druge iz skupine. V tem primeru je lahko zelo 

koristna dodatna podpora ali seznam po korakih, kako opraviti 

določeno dejavnost.  

 

 

 

 

Strategije 

poučevanja in 

učenja 

Pri tej obliki usposabljanja lahko inštruktorji upoštevajo 

naslednje smernice:  

- Učne dejavnosti so razdeljene glede na njihov značaj. V 

razredu potekajo pregledi, ogrevanje in predstavitve 

zapiskov "konceptualnega usposabljanja". SJT, vaje in vaje 

za samorefleksijo potekajo v e-okolju. 

- Izzivi se začenjajo v igranem načinu s podporo 

funkcionalnosti sob za odmor. Razprave in predstavitve 

možnih rešitev potekajo v razredu, kjer lahko inštruktor 

podpira učence. V primeru zelo sramežljivih oseb v 

skupini se lahko naredi izjema, da se zagotovi udobje 

udeležencev. 

- Različne predavatelje, ki so uspešno sodelovali v 

mobilnosti, je treba povabiti, da med dejavnostmi v 

razredu delijo svoje izkušnje iz prve roke, da bi povečali 

motivacijo učencev.  

Posebno pozornost na spletni strani pri usposabljanju CVET 

namenjamo igram vlog. Navodila in priprava ali igra lahko 

potekata prek spleta. Predstavitev poteka v razredu, da se 

zagotovi mnenje drugih udeležencev. 

Na koncu morajo izobraževalci spremljati in ocenjevati napredek 

usposabljanja in posameznikov v celotnem tečaju. Po potrebi se 

uvedejo prilagoditve in spremembe. 

 

2. Smernice za izvajanje in ocenjevanje vsake vaje ali izziva. 

Poleg zgoraj predstavljenih priporočil so v Prilogi 5 na voljo podroben opis in navodila za izvajanje in 

ocenjevanje vsake vaje in izziva, ki so na voljo samo v angleščini. 
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