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1 Uvod 
Projekt OUTDOC je nastal z namenom prispevati k zaposljivosti doktorskih študentov v evropskih 

podjetjih, ki delajo v vzhajajočih sektorjih. V ta namen je bil razvit inovativen program 

usposabljanja na spletu, s katerim bodo pridobili nova znanja in kompetence, ki jih bodo 

potrebovali za dostop do teh delovnih mest v bližnji prihodnosti. 

V tem priročniku so opisane delovne metodologije za oblikovanje izvirnih vsebin in opis glavnih 

ciljev, h katerim si prizadevamo pri poučevanju tega programa. Vključuje tudi opis profila 

študenta in kratke opombe o možnostih ocenjevanja in spremljanja udeležencev programa s 

pomočjo tutorstva. 

Seznam kompetenc, ki jih obravnava ta program, je: 

1. Motivacija in pobuda 

2. Organizacija dela 

3. Odgovornost 

4. Fleksibilnost in prilagodljivost 

5. Ustna komunikacija 

6. Pisna komunikacija 

7. Kreativnost 

8. Skupinsko delo 

9. Reševanje konfliktov in sprejemanje odločitev 

10. Poklicna etika 

2 Poenotenje rdeče niti programa 
Pričujoči program usposabljanja je zasnovan na treh rdečih nitih, ki zagotavljajo skladnost in 

enotnost oblikovanih izobraževalnih vsebin. 

2.1  Osredotočenost na zaposljivost 
Prva nit je povezana s poudarkom na zaposljivosti, kar je končni cilj, ki je vplival na vse 

izobraževalne odločitve, sprejete pri pisanju izvirnih vsebin. Zaposljivost je tu opredeljena kot 

sposobnost prilagajanja osebnih in poklicnih okoliščin, naših sposobnosti, kompetenc in znanja 

potrebam trga dela v času, ko se lotimo postopka iskanja zaposlitve. 

Prvi vpliv na zaposljivost izhaja iz izbora desetih kompetenc, pridobljenih iz študije, v kateri je 

sodelovalo več kot 250 evropskih podjetij, ki delujejo v vzhajajočih sektorjih. Tako smo zagotovili, 

da so vsebine prilagojene zahtevam delodajalcev. 

Drugi vpliv se nahaja v ustvarjenih vsebinah, ki trdno temeljijo na strokovni praksi tukaj in zdaj. 

Vsi ljudje, ki so sodelovali pri ustvarjanju izvirnih vsebin, so strokovnjaki, ki nimajo samo 
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teoretično-praktičnega znanja, temveč so prispevali tudi nasvete, usmeritve in orodja iz lastnih 

strokovnih izkušenj, kar je dodalo pomembno dodano vrednost ustvarjenim vsebinam. 

Tretji in zadnji vpliv je povezan z vključevanjem tehnoloških virov in digitalnih orodij kot 

naravnega in bistvenega dela izobraževalnih vsebin. Nove tehnologije so sestavni del vseh 

sodobnih poklicev, zato jih morajo doktorandi uporabljati, da bi izboljšali svojo zaposljivost. 

2.2 Medsektorski pristop in indeksiranje vsebin 
Druga rdeča nit, ki je povezovala oblikovanje vsebin, je povezana z dvema konceptoma, ki sta 

tesno vezana na bistvo kompetenc: njihovo medsebojno naravo in indeksiranje. 

Po svoji naravi so kompetence medsektorska orodja in spretnosti, katerih učenje je mogoče 

uporabiti v vseh situacijah in okoliščinah, tako v osebnem življenju kot v poklicni praksi. Globalni 

cilj tega projekta je ravno pomoč doktorandom pri njihovem aktivnem iskanju zaposlitve, kar 

samo po sebi pomeni hibridizacijo obeh nastavitev - osebnih in poklicnih - do te mere, da mora 

biti to iskanje naloga za polni delovni čas. Kljub temu je ne označujemo za poklicno dejavnost, 

saj ni povezana z nobenim podjetjem ali ustanovo in ne prinaša dohodka. Ta vmesna faza, ki bi 

jo lahko imenovali "nikogaršnja zemlja", posledično vključuje potrebo po aktiviranju celotnega 

potenciala študentov. To bistveno lastnost smo želeli dodati vsebini s primeri in dejavnostmi, ki 

združujejo tako osebne kot poklicne situacije. 

Poleg tega program usposabljanja zaradi medsektorskega povezovanja zagotavlja stalno 

indeksiranje vsebin. Tukaj definiramo indeksiranje kot organizacijo konceptov, ki jih je mogoče 

hitro in učinkovito najti v desetih kompetencah. Obstajajo sicer različne tehnike in metodologije, 

ki bi jih lahko uporabili, povezali in celo razširili različne kompetence. Za te primere udeležence 

spodbujamo k ogledu podobnih kompetenc, da bi še dopolnili svoje znanje. 

2.3 Perspektiva čustvene inteligence 
Tretja nit projekta je povezana s perspektivo čustvene inteligence pri pridobivanju in treningu 

kompetenc. 

Čustvena inteligenca je v tem priročniku opredeljena kot sposobnost prepoznavanja in določanja 

lastnih čustev in vedenja, kako jih upravljati in nadzorovati, da dajejo prednost - namesto da bi 

zakrivili ali celo blokirali - našo uspešnost in produktivnost. Čustva se prepletajo v našem 

vsakdanjem življenju in današnje delovno okolje zahteva strokovnjake, ki znajo nadzorovati in 

upravljati svoja čustva, tako osebno kot v medosebnih odnosih. 

Doktorandi vložijo ogromno časa v pridobivanje posebnega znanstvenega znanja. Izobraževanje 

o čustveni inteligenci tako dopolnjuje tehnično tvorbo, saj ustvarja popolne strokovnjake s 

prepoznavno dodano vrednostjo, ki lahko izstopajo med drugimi kandidati za službo. 

Upoštevajoč to resnico, izobraževalni poudarek tega programa obravnava potrebo po dostopu 

do trga dela z vidika čustvenega upravljanja, glede na to, da je to pozitivno ne le za udeležence, 

temveč tudi za skupine, v katerih bodo delali, in posledično za organizacije in ustanove, ki jih 

zaposlujejo. 
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3 Indeks kompetenc 
Spodaj je naveden indeks vsake od desetih kompetenc, s katerimi predstavljamo obseg 

obravnavane vsebine in prikazujemo nekatere povezane, ki obstajajo med njimi. 

3.1 Motivacija in pobuda  

1. Viri motivacije 

1.1. Vrste motivacije 

1.2. Teorije virov motivacije 

2. Analiza procesov motivacije 

3. Impulzi in pobude: koraki do akcije 

3.1. Elementi, ki sestavljajo pobudo 

3.2. Koraki za ukrepanje 

4. Pregled kazalnikov motivacije: KPI (ključni kazalniki uspešnosti). 

4.1. Značilnosti KPI 

4.2. Pregled in ocenjevanje KPI 

3.2 Organizacija dela 

1. Analiza delovnih obveznosti 

1.1. Prepoznavanje delovnih obveznosti 

1.2. Prioritizacija opravil/Eisenhowerjeva matrika 

2. Tatovi časa 

2.2. Najpogostejši tatovi časa 

2.2. Kako se izogniti vplivu tatov časa 

2.3. Pomembnost organiziranega delovnega okolja 

− Pisarna 

− Računalnik: hierarhično organiziranje map  

3. Strukturiranje opravil v bloke 

3.1. Orodja za strukturiranje in organiziranje dela 

− Upravljanje ekipe: Trello, Asana 

− Orodja za osredotočanje: Forest, Focus 

− Integracija e-pošte, koledarja, shrambe: Outlook, OneDrive 
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4. Upravljanje s časom s perspektive čustvene inteligence 

4.1. Dimenzije čustvene inteligence 

4.2. Ocenjevanje dela in upravljanje s časom 

4.3. Orodja za upravljanje s časom 

− Ustvarjanje seznama opravil.  

− Načrtovanje opravil v koledarju.  

− Zastavljanje SMART ciljev (specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni, časovno 

omejeni). 

− Časovnik Pomodoro. 

− Paretovo načelo (80-20%). 

− ABC metoda. 

3.3 Odgovornost 
1. Samozavedanje in razvijanje osebnih stališč 

1.1. Samozavedanje: poklicni interesi in motivacija 

2. Pomen čustvene inteligence na delovnem mestu 

3. Razvijanje občutka pripadnosti organizaciji 

4. Odgovornost za učinkovito upravljanje dela 

4.1. Odgovornost pri timskem delu 

4.2. Odgovornost in vodenje 

3.4 Fleksibilnost in prilagodljivost 

1. Neposreden odnos med fleksibilnostjo in prilagodljivostjo 

 1.1. Kaj pomeni biti fleksibilen in prilagodljiv 

 1.2. Razmerje med fleksibilnostjo in stresom 

2. Kako razviti fleksibilnost in prilagodljivost 

 2.1. Vpliv procesa zaznavanja 

 2.2. Prepričanja: naš vitalni motor 

 2.3. Občutki in čustva 

 3.4. Pozitivno zaznavanje delovnega okolja 

3. Socialne veščine v delovnem okolju. 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  9  OUTDOC Training Material Development 
 

 3.1. Asertivnost. 

 3.2. Posledice asertivnosti. 

4. Izkazovanje fleksibilnosti in prilagodljivosti. 

 4.1. Kako zaznati nizko stopnjo prilagodljivosti. 

3.5 Ustna komunikacija 

1. Splošni vidiki ustne komunikacije 

1.1. Besedni in nebesedni jezik 

1.2. Fizična in psihološka priprava: obvladovanje ustne komunikacije 

1.3. Prepričanja in čustva v ustni komunikaciji 

2. Elementi ustne komunikacije 

2.1. Cilj in namen ustne komunikacije 

2.2. Govornik: samokontrola in samozavest 

2.3. Občinstvo  

3. Učinkovitost ustne komunikacije 

3.1. Priprava in načrtovanje ustne komunikacije. Oblikovanje predstavitve in izvedba. 

3.2. Orodja in tehnologije, povezane z ustno komunikacijo. 

3.3. Upravljanje časa 

3.4. Obvladovanje stresa  

4. Vrednotenje rezultatov. 

4.1. Asertivnost 

4.2. Vrednotenje predstavitve in spremljanje rezultatov. 

3.6 Pisna komunikacija 

1. Pomen pisne komunikacije 

1.1. Pisna komunikacija v strokovnem kontekstu 

 - Življenjepis 

   - Motivacijsko pismo 

1.2. Seznanjanje s pisno komunikacijo 

2. Pisne zvrsti 

2.1. Znanstveni članek  

2.2. Esej 
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2.3. Kritika  

2.4. Poročila in predstavitev rezultatov  

2.5. Ustvarjanje preprostih besedil za splošno javnost 

- Sporočila za javnost 

- Članki za poljudne revije  

      2.6. Sposobnost pojasnjevanja zapletenih konceptov v preprostem jeziku 

3. Modeli citiranja in navajanja referenc 

3.1. APA 

3.2. MLA 

3.3. Orodja za diseminacijo v znanosti in humanističnih vedah 

4. Pisanje v digitalnem kontekstu 

4.1. Slog 

4.2. Plagiatorstvo  

3.7 Kreativnost v profesionalnem okolju  

1. Analiza disruptivnega mišljenja/Agilne metode dela. 

1.1. Disruptivno mišljenje. 

1.2. Ključne točke za razvoj. 

1.3. Agilne metode dela:  

1.3.1. SCRUM. 

1.3.2.KANBAN. 

2. VAK učni sistemi/Viri kreativnosti.  

2.1. Vizualni učni stil (videti): vizualno mišljenje.  

2.2 Slušni učni stil (slišati): podkast. 

2.3. Kinestetični učni stil (izvesti). 

3. Elementi za spodbujanje kreativnosti v delovnem okolju.  

3.1. Delovni prostor. 

4. Orodja za analizo kreativnega razmišljanja. Trening kreativnosti za izboljšanje učinkovitosti. 

4.1. Kreativna rutina. 
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3.8 Skupinsko delo 

1. Značilnosti delovnih timov 

1.1. Značilnosti delovnih timov: 5 C-jev 

1.2. Usposabljanje delovnih timov 

2. Komunikacija in timsko delo 

2.1. Pomembnost asertivnega komuniciranja pri timskem delu 

2.2. Komunikacijski stili 

2.3. Socialne spretnosti 

3. Vodstvene sposobnosti in čustvena inteligenca za timsko delo 

3.1 Vodstvene sposobnosti 

3.2 Čustvena inteligenca 

4. Sinergija v delovnih timih in med timi 

4.1 Sinergije 

4.2 Zrelost timov 

4.3 Odnosi med skupinami: reševanje konfliktov 

 

3.9 Reševanje konfliktov in sprejemanje odločitev  

1. Konceptualizacija problema/Postopek analiziranja problema. 

 1.1 Problemi in konflikti v delovnem okolju. Identifikacija in analiza. 

 1.2 Vrste z delom povezanih konfliktov 

 1.3 Faze konflikta 

2. Veščine za preprečevanje in reševanje z delom povezanih problemov ali konfliktov 

 2.1 Koraki za preprečevanje z delom povezanih konfliktov 

 2.2 Veščine za reševanje z delom povezanih problemov ali konfliktov 

3. Sprejemanje odločitev in orodja za iskanje rešitev 

 3.1 Ključne točke za učinkovito reševanje konfliktov 

 3.2 Faze reševanja z delom povezanih problemov ali konfliktov 

 3.3 Na fazah temelječa orodja in tehnike za reševanje konfliktov 

4. Akcijski načrt, izvedba in ocena postopka reševanja konflikta 
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 4.1 Akcijski načrt in izvedba 

 4.2 Ocenjevanje postopka reševanja konflikta 

3.10 Profesionalna etika 
1. Poklicna etika in etične vrednote 

 1.1. Etika in etične vrednote 

 1.2. Odgovornost, vztrajnost, diskretnost 

1.3. Pravičnost, odkritost in zvestoba 

2. Vrste etike 

2.1. Osebna etika  

2.2. Poklicna etika 

2.3. Socialna etika 

3. Poklicna etika in njena uporaba v praksi  

3.1. Na kakšne načine se etika uporablja? Uradni etični kodeksi 

3.2. Osebni standardi, samoanaliza  

4. Kako razviti lastno etiko za svoje delovno mesto 

4.1. Vrline podjetnika 

4.2. Vrline zaposlenega. Najboljše prakse 

4 Cilji 
Globalni cilj projekta usposabljanja je prispevati k zaposljivosti doktorskih študentov na 

vzhajajočih področjih, kot so obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki, digitalni sektor, 

inovacije in tehnologija. 

4.1 Splošni cilji 

Splošni cilji programa so: 

- Udeležencem ponuditi najnovejše informacije in kakovostno usposabljanje o desetih 

kompetencah, opredeljenih kot najpomembnejše na prihodnjih trgih dela.  

- Usposobiti udeležence za opravljanje delovnih mest v podjetjih v nastajajočih območjih 

z usposabljanjem kompetenc, katerih namen je prilagajanje prihodnjim zahtevam 

zaposlovalcev. 

- Dati prednost interakcijam med udeleženci različnih evropskih univerz, ki sodelujejo v 

programu. 

- Spodbujati izboljšanje jezikovnih kompetenc, pri tem pa uporabiti angleščino kot delovni 

jezik konzorcija. 
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- Krepiti digitalne spretnosti udeležencev prek izobraževalnega sistema, ki temelji na 

tehnologiji e-učenja, s prilagojenim tutoriranjem. 

4.2 Specifični cilji 
Specifični cilji programa so: 

- Pridobiti in usposabljati na področju desetih izbranih kompetenc. 

- Usposobiti udeležence za delo v današnjem delovnem okolju, za katerega so značilne 

mednarodna mobilnost, delo na daljavo in stalne inovacije. 

- Udeležencem ponuditi panoramsko vizijo orodij, ki bi jih morali uporabiti za učinkovito 

izboljšanje svoje zaposljivosti. 

- Opremiti udeležence z metodologijami in praktičnimi ključi za uporabo, ki jih lahko 

uporabijo v dejanskih delovnih situacijah. 

- Omogočiti doktorandom, da aktivno iščejo delovna mesta, ki ustrezajo njihovi stopnji 

študija in njihovim željam, prizadevanjem ter osebnim in poklicnim motivacijam. 

5 Metodologija ustvarjanja vsebin 
Ta spletni program usposabljanja je bil ustvarjen z upoštevanjem rednih smernic za oblikovanje 

vsebin za e-izobraževalna okolja. 

Učne odločitve so bile izpeljane iz ideje, da mora biti učenje doktorandov predvsem samostojno 

(self-learning). Tako so lahko funkcije mentorja, ki bo sodeloval z udeleženci na njihovem 

usposabljanju, povezane z vprašanji, ki niso izključno vezana na vsebino. Na primer, akcije, 

osredotočene na motiviranje udeležencev, vključitev delovnih predlogov za sodelovanje, kot je 

udeležba na forumih ali klepetih za tečaj ali skupinsko ustvarjanje znanja z možnostjo delitve in 

komentiranja novic. Tutorji bodo okrepili tudi teoretično pridobitev veščin s podporo 

praktičnemu izvajanje veščin. 

Proces oblikovanja tega tečaja je sestavljen iz petih ločenih faz, ki so podrobno opisane v 

nadaljevanju. 

5.1 Oblikovanje izvirnih vsebin  
Prvi korak je ustvarjanje izvirnih vsebin. Kot rečeno, so vsebino za deset veščin ad hoc ustvarili 

strokovnjaki za te teme. 

Ta začetna faza se je opirala na nasvete celotnega konzorcija, s čimer smo želeli doseči 

medsebojno soglasje o vsebini programa. Po določitvi indeksov vsebin je vsak izmed 

strokovnjakov predlagal vsebino. Nato so jih delili s preostalimi partnerji, ki so podali zanimive 

predloge za izboljšanje teh besedil. Po združitvi vseh prispevkov partnerjev je bilo pripravljeno 

končno besedilo. 

Vsebine so strukturirane okrog izobraževalnih vsebin: 

1) Definicija 

Definicijo vsake kompetence smo obravnavali z dveh strani: na eni strani v uvodu v veščino in na 

drugi strani pri ustvarjanju kratkih 2D animiranih videoposnetkov z doktorandom imenovanim 
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»Key«, ki udeležence seznani s tečajem na prijazen in dostopen način ter vsebuje natančno 

razlago veščine. 

2) Vsebine 

Vsebine predstavljajo večinski del programa in so predstavljene v neodvisni in interaktivni obliki. 

Udeleženci morajo prebrati vse vsebine, da lahko dokončajo posamezni modul. 

Te vsebine so bile oblikovane posebej za ciljni profil študentov in sicer za doktorande z evropskih 

univerz. S preprostim, vendar tehničnim jezikom je podrobno opisana teoretična in praktična 

pot za vsako od veščin. 

3) Aktivnosti 

Dejavnosti smo vključili v vsebino z namenom, da lahko študenti stalno opravljajo majhne 

praktične vaje za zagotovitev dveh temeljnih zadev: prvič, da je učenje zelo praktično in 

izkustveno, in drugič, da udeleženci ostanejo osredotočeni na program s pomočjo teh majhnih 

oddihov od vsebine. 

Obstajata dve vrsti dejavnosti: 

- Interaktivne aktivnosti: 

Pred nadaljevanjem je zahtevano, da udeleženci opravijo določene aktivnosti znotraj 

samega tečaja.  

- Neodvisne aktivnosti:  

Predlogi, ki jih udeleženci lahko naredijo sami, saj obravnavajo bolj reflektivna vprašanja 

ali pa potrebujejo več časa za dokončanje. 

4) Končni test 

Na koncu vsake kompetence je kratek zaključni test, s katerim lahko ocenimo, kako dobro so 

udeleženci osvojili teoretično-praktične vsebine. Test prispeva k temu, da imajo čas za razmislek 

o novih možnostih, ki jih ponuja tečaj glede na njihove možnosti zaposlitve. 

Končni test sestavljata dva dela: 

 - Samoocenitveni test: 

Pet vprašanj, s katerimi lahko udeleženci ocenijo svoje znanje teoretično-praktičnih vsebin. 

 - Kratka aktivnost: 

To je manjša aktivnost, pri kateri študentje razmislijo o pridobljeni veščini in se prek 

platforme obrnejo na svojega mentorja. Namen te dejavnosti ni toliko ocenjevanje 

znanja, ki so ga pridobili, temveč razmišljanje o tem, kako lahko s pridobljenimi 

kompetencami po zaključku tečaja izboljšajo lastno zaposljivost. 

5) Bibliografija in viri, če želijo izvedeti več 
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Na koncu vsake veščine je razdelek za bibliografijo in vire, ki jih zanimajo, tako da imajo 

udeleženci navedene vire za nadaljnje branje, pa tudi povezave in orodja za izvajanje tega, kar 

so se naučili. 

5.2 Oblikovanje navodil 
Druga faza je oblikovanje navodil oziroma postopek, s pomočjo katerega se ustvarja učno okolje, 

pa tudi potrebna gradiva, s ciljem študentom pomagati pri razvijanju potrebnih znanj in 

spretnosti, ki jih obravnava tečaj. Cilj je načrtovati in zasledovati izobraževalne vsebine na najbolj 

dinamičen in učinkovit način, da bi podprli asimilacijo učnih ciljev v okviru e-učenja. 

Za razliko od metodologije fizične učilnice, kjer breme poučevanja temelji predvsem na 

učiteljevem dejanju, se pri spletnem usposabljanju spreminjanje usmeritev, saj je veliko bolj 

odvisno od samostojnega dela učencev. Vsi udeleženci morajo dostopati do vsebin in 

napredovati med njimi z lastnim tempom, s svobodo, da sami načrtujejo v skladu s svojimi 

interesi in veščinami. 

V tej fazi so vsebine preurejene v sekvence tako, da je poudarek na ciljih spletnega učenja. 

5.3 Grafično oblikovanje 
Faza grafičnega oblikovanja se izvaja vzporedno z oblikovanjem navodil, saj so vizualni elementi 

in infografike bistveni za asimilacijo vsebine. 

Navdih smo črpali iz klasične družabne igre Trivial Pursuit za ustvarjanje grafične vizije projekta, 

kjer morajo igralci odgovarjati na vprašanja, da dobijo »koščke sire« in samo oseba, ki dobi vse 

koščke, lahko svoje učenje šteje za popolno. V nadaljevanju te ideje je za vsako od kompetenc 

značilna posebna barva in ikona. To omogoča vsestranskost pri grafičnem upodabljanju vsebin, 

mešanje tradicionalnega oblikovanja s fotografijami in podrobnostmi v stilu infografike. 

 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  16  OUTDOC Training Material Development 
 

5.4 Digitalizacija 
Naslednja faza postopka je digitalizacija vseh vsebin po končanem grafičnem in izobraževalnem 

oblikovanju, da je primerna za spletno platformo za učenje. Za ta postopek smo izbrali obliko 

SCORM, saj je univerzalna in lahko deluje s katero koli vrsto platforme LMS. To pomeni, da bo 

projekt združljiv s spletnimi učnimi platformami vseh evropskih univerz, saj temeljijo na tej 

tehnologiji. 

Dodana vrednost SCORM - glede na druge oblike izvoza izobraževalnih vsebin - je, da lahko 

ustvari celovita poročila o učnem procesu vseh udeležencev in/ali skupin, da se zagotovi stalno 

ocenjevanje in spremljanje. Ta poročila vključujejo informacije o času, porabljenem za 

posamezno vsebino, izvajanju dejavnosti, sodelovanju na delovnih forumih in klepetih, 

komuniciranju z mentorji prek sistemov za takojšnje sporočanje ipd. 

Digitalizacija se izvaja v dveh fazah: 

1) Ustvarjanje vsebine v paketih SCORM 

Digitalizacija se začne s pretvorbo začetne vsebine iz oblike slika-besedilo v interaktivno obliko z 

uporabo ustreznih digitalnih orodij. Po končani transformaciji se datoteke izvozijo v te pakete 

SCORM, ki lahko delujejo s platformo. 

2) Oblikovanje e-tečaja na platformi 

Ko so vse vsebine ustvarjene in zbrane v paketih SCORM, jih namestimo na platformo in jih 

primerno razporedimo ob upoštevanju izobraževalnega načrtovanja za vsako od veščin. To 

končno strukturo bodo udeleženci videli, sestavljena pa je iz zgornjih razdelkov: definicija, 

vsebina, aktivnost, končni test in bibliografija. 

5.5 Interaktivnost in gamifikacija 
Interaktivnost in gamifikacija nista fazi sami po sebi, ampak sta del celotnega procesa 

oblikovanja tečajev. Vendar pa si zaslužijo ločeno omembo glede na njihovo pomembnost, saj 

sta ta dva koncepta gonilo, ki udeležence motivirata v tečaju. Gre za delovni metodologiji, 

značilni za digitalne vsebine, kjer se študentom predlaga niz majhnih izzivov in ciljev, da bi jih 

motivirali in jim preprečili, da bi tečaj opustili. 

Interaktivnost, kot je opisana zgoraj, je povezana z dejstvom, da želimo pritegniti pozornost 

udeležencev, kar pomeni, da jih potisnemo proti določenim aktivnostim: naj pritisnite gumb, 

sestavijo meni, izberejo gumb pravilen odgovor, izberejo pravilni/napačni odgovor in tako 

naprej. Zaradi teh majhnih nalog so učenci ves čas budni in aktivni. 

Gamifikacija je sestavljena iz vključevanja mehanike in dinamike, ki je značilne za igre, v 

nezabavna okolja, kot je trening. To je zelo zanimiva možnost in rezultat novih učnih 

metodologij. V tem primeru je gamifikacija zastavljena iz zasnove celotnega izobraževalnega 

projekta, kot je igra v slogu igre Trivial Pursuit, kjer morajo udeleženci opraviti vse teste, 

potrebne za pridobitev desetih značk, kar je reprezentativno za izpolnjevanje 10 veščin znotraj 

ustaljene časovnice in metoda. Ta pristop odpira zanimive možnosti za poučevanje na tečaju, saj 

se lahko oblikujejo uvrstitve, skupaj z izzivi in aktivnostmi za motiviranje udeležencev. 
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6 Profil študentov 
Ciljni profil tega izobraževalnega projekta so doktorski študenti in/ali doktorandi z evropskih 

univerz. V tem pogledu gre za študente z visoko stopnjo izobrazbe, ki so običajno navajeni delati 

z novimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Ta profil študenta je običajno 

konkurenčen in ima intrinzično (notranjo) motivacijo. Tako se pričakuje, da bodo lahko ne le 

uspešno prestali različne izobraževalne akcije, ampak to storili izkustveno, pri čemer bodo 

vsebino in orodja prenesli v realno prakso v svojih postopkih premestitve. 

Tečaj na ta način prispeva k premagovanju tradicionalnih predsodkov do akademikov, saj te 

študente oskrbuje s praktičnimi veščinami, da bi svoje znanje lahko resnično implementirali ter 

tako postali strokovno usposobljeni. 

7 Sistem ocenjevanja znanja 
Sistem ocenjevanja je neprekinjen. V programu s temi značilnostmi ni pomembna oznaka, ki jo 

udeleženci pridobijo, temveč raven znanja, ki so ga pridobili, skupaj z internalizacijo teoretično-

praktičnih vsebin za neposredno uporabo pri njihovem profesionalnem nastopu. 

V tem pogledu predlagamo kvalitativno spremljanje učenja namesto kvalitativno ocenjevanje, 

kar pomeni spremljanje njihovih procesov za pridobivanje in učenje vsebin. 

Vendar pa je glede na dejstvo, da se program nahaja na visokošolskih ustanovah neizogibno, da 

ga moramo meriti. V ta namen bosta potekali dve zaključni ocenjevalni aktivnosti, ki sta bili 

opisani zgoraj: kratek zaključni preizkus in majhna dejavnost, ki temelji na osebnem premisleku 

o tem, kako bi študentje lahko te kompetence uporabili za svoj nadaljnji poklicni razvoj. 


