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MOOC-V – včeraj, danes, jutri 
 
 
(MOOC-V  =  Brezplačni odprti spletni tečaj  
 o varni rabi interneta in naprav) 
 
 



1. Zakaj? 



(CC) LSE Library's photostream/Flickr 



 

  SI-CERT 

       SAFE.SI 

            VarniNaInternetu 

(CC) Bala/ Flickr 



Predavanja o varni rabi interneta 

in sodobnih naprav 

(C)  Arnes 



(CC) Dan Foy/Flikr 

MOOC – rešitev, ko povpraševanje 

preseže ponudbo, ti pa se ne moreš 

klonirati. 



2. Kako? 





 



 



<Digit@1ne kompetence> 
  

Področje 4 - Varnost 

 
 

NA DIGCOMP MENIJU: 
 

1. Zaščita naprav 

2. Zaščita podatkov in identitete 

3. Zaščita zdravja in okolja 

cc: RenAce S@flikr 



 Vsebine po tednih 



 Dodatna gradiva 



MOOC-V 
junij 2014 – pilot 

november 2014 

marec 2015 

november 2015 

…se nadaljuje 



3. MOOC-V v številkah 



 (CC)Flickr/Andy Maguire 

 

• preko 2300 udeležencev v treh izvedbah 

• več kot 65 %  udeležencev dobilo značko 

„Pametni…“ (november 2014 in marec 2015 ) 

•  55 % udeležencev na srečanjih v živo          

• večina udeležencev iz šolske sfere 

• vključene vse tri pedagoške fakultete 

• udeleženci pretežno iz Slovenije, a tudi s 

Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 

Makedonije in celo iz Argentine 



4. Odzivi 



od Damjana Modrijan - petek, 13. marec 2015, 09:26 

 

Po pravici povedano, se verjetno ne bi vključila, če se ne bi za 

to odločili vsi v kolektivu. Ko pa sem poslušala uvodna 

predavanja, sem ugotovila, da sem storila prav. Tudi sama sem 

že velikokrat dobila sporočilo, ki je imelo znake prevare. Ker so 

bili znaki zelo očitni, nisem nasedla. Vemo pa, da so prevaranti 

vedno bolj zviti, zato je prav, da vemo, kje so pasti. 

 



 



N=581 





5.  MOOC-V do zdaj 

    in pogled naprej 



MOOC-V je ves čas „v delu“  

• stalne nadgradnje in prenove vsebin 

• sodelovanje zunanjih strokovnjakov 

• pri pripravi vsebin  

• v forumih 

• dodajanje novih funkcij in preoblikovanje 

obstoječih 

• na osnovi odzivov udeležencev 

• na osnovi izkušenj (kaj se obnese) 



(CC) flicr/Brian Kennedy 

  

Plani MOOC-V 2016 

• kompletne prenove osnovnih vsebin 

• kompletne prenove gradiv za pouk 

• še več zunanjih strokovnjakov 

• „peer rewiew“  

• Stalni forum – „Ko imam problem“ 

• … 



V sodelovanju gradimo skupnost 

(CC) AnthonyFine/Flickr 



 

 

 MOOC-V je učni poligon 

      

    => novi MOOC-i? 

(CC)Flickr/Pekka Nikrus 



6. Pod črto 



Vsak MOOC stoji ali pade na  

ekipi ali posamezniku, ki ga izvaja. 

Tehnologija sama po sebi ni rešitev. 

Če izvajalci izgubijo stik s prakso,  

bo MOOC postopno odmrl. 

Vsak MOOC je le podaljšana roka  

izvajalca. 

(CC) Flickr/Jerry H. 



(CC) flickr/Matthias Ripp 

Vprašanja? 


