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Povzetek 

Procesne specifikacije EUfolio (Rezultat 10) so bile predstavljene na delovnem 

sestanku partnerjev oktobra 2013 in dajejo celovito sliko in načrt procesa uvajanja e-

listovnika v okviru projekta EUfolio. Zgoščena različica je povzeta iz celotnega 

gradiva procesnih specifikacij EUfolio, ki so bile narejene konec leta 2013. 

Razširjeni povzetek prikazuje proces uvajanja v projektu EUfolio za tiste, ki želijo 

slediti razvitemu modelu v EUfolio. 

Procesne specifikacije vsebujejo opredelitev in analizo potreb, pomagajo razumeti 

proces uporabe e-listovnika (skupaj s funkcionalnimi specifikacijami EUfolio) in 

opisujejo učne cilje, koncepte za vsebine in didaktične koncepte in metode. 

Konzorcij EUfolio priporoča v učitelja usmerjeno uvajanje e-listovnika na pilotnih 

šolah. Dobro pripravljeni učitelji so razvili projektno delo oz. metode poučevanja, ki 

vključujejo e-listovnik v kurikulum. To pa pomeni, da morajo učitelji imeti polno 

podporo na vseh ravneh: strateška, institucionalna in tehnična raven, kot tudi 

zagotovljeno stalno usposabljanje in podporo. V učitelja osredotočeno tudi pomeni, 

da se učitelji naučijo razumeti pristop poučevanja „usmerjenost v učenca“ z e-

listovnikom. 

Pred pripravo uvajanja priporočamo uporabo vprašalnika EUfolio (glej prilogo) ali 

kontrolni seznam, ki ga je pripravila ustanov JISC za izvedbo e-listovnika (JISC 

2008/2013) - glej poglavje 5.1 in 5.2. 

Za namene vrednotenja je priporočljiva uporaba matrike AeP matura (Glej poglavje 

6). 
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Predgovor: Namen procesnih specifikacij 

Struktura procesnih specifikacij v bistvu usmerja na prilagoditev procesnega modela 

ISO/IEC19796-1 za učenje, izobraževanje in usposabljanje, ki "omogoča usklajen 

pristop upravljanja, zagotavljanja ali ocene kakovosti" (Pawlowski 2007: 7).  

Prilagajanje poteka na podlagi priporočil JISC "Šest korakov do učenja, ki temelji na 

e-listovniku", kar lahko pripomore k hitrejši in učinkovitejši uvedbi (JISC 2008: 36-37). 

1. Definicija: Namen in cilje pobude e-listovnika je treba opredeliti in določiti. 

Izziva sta obravnava ciljev kot potreba po podpori in da je narava učenčevega 

okolja jasna. 

Glavno vprašanje: 

"Katera orodja, sisteme ali pristope bi morali sprejeti." 

2. Razumeti: potencial e-listovnika za personalizirano in samostojno učenje ima 

vpliv na pedagoško in institucionalno prakso. 

Glavno vprašanje: 

2.1 Kateri učni dosežki so potrebni za uvajanje? 

2.2 Kakšne posledice ima to na osebje (učitelji/ praktiki, administrativno in 

tehnično osebje)? 

3. Pripraviti: delo z e-listovnikom se prepleta z vprašanji glede lastništva 

podatkov, identitete in upravljanju dostopa. Poleg tega so potrebne naložbe v 

usposabljanje osebja in podpore, kot tudi vrednotenje tveganj in koristi, 

dostopnost, avtorske in druga morebitna pravna vprašanja. 

Glavno vprašanje: Kdo bo pripravil podlage? 

4. Angažirati: Uvajanje e-listovnika vključuje praktike, osebne tutorje, upravno, 

tehnično in podporno osebje. 

Glavno vprašanje: Katere so najbolj učinkovite strategije za vključevanje in 

ohranjanje zavezanosti učiteljev in učencev? 

5. Uvesti: Uporaba e-listovnika je učinkovita le, če jo vodijo in spremljajo avtorji 

kurikulov, ekipe učiteljev in drugih praktikov (kot so izvajalci usposabljanj, 

tutorji in mentorji). Upoštevati je treba dobro prakso uspešnih uvedb. 

Vprašanja: Kateri dejavniki, kot so čas ali dobra praksa, vplivajo na rezultate? 

6. Strokovni pregled: Treba je raziskati stališča tako učencev kot učiteljev. V ta 

namen so razvite smernice v okviru delovnega paketa 6 projekta EUfolio.  
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1. Opredelitev in analiza potreb  

1.1 Definicija 

Salzburški raziskovalni center (Salzburg Research Forschungsgesellschaft) v svoji 

študiji o e-listovniku pravi: "Nemogoče je govoriti o enem samem pristopu e-listovnika 

". Uporabljajo naslednjo definicijo: 

ePortfolijo je digitalna zbirka »lastnih« izdelkov (angl. »skillfully made works«  oz. lat. 

artefact) posameznika, ki želi dokumentirati in ponazoriti izdelek (učne rezultate) in 

proces (učno pot/rast) lastnega razvoja strokovnega znanja in izkušenj v časovno 

določenem obdobju in za določene namene. Posameznik je avtonomno izbral med 

artefakti in jih razporedil v skladu s cilji učenja. Kot lastnik ima popoln nadzor nad tem, 

kdo lahko pregleda in kdaj ter katere podatke iz e-listovnika. 

(Hornung-Prähauser e.a. 2007, prevedeno) 

Obstaja vrsta definicij e-listovnika, ki so povzete v gradivu EUfolio Pregled strategij in 

prakse. Pomembno se je dogovoriti o eni definiciji v okviru procesa uporabe e-

listovnika, saj mora biti skupna osnova za razumevanje e-listovnika. 

V okviru projekta EUfolio je bila izbrana naslednja definicija:  

E-listovnik je dinamično digitalno okolje (last učenca), s katerim lahko učenci beležijo  

vse o svojem učenju, idejah, določijo dostopnost do svojih zbirk, razmišljajo o svojem 

učenju in to delijo z drugimi, si zastavljajo cilje, pridobijo povratne informacije in 

predstavijo svoje učenje in dosežke. 

Ugotovitev (oz. opomba) glede definicije in pojasnilo o pogojih in vlogi različnih 

deležnikov: 

Digitalno delovno okolje pomeni digitalno okolje, v katerem se posameznik uči. 

Učenje zahteva aktivno vlogo posameznika. Nadalje, izraz »delovno okolje« 

pomeni tudi, da lahko posameznik uporablja portfolio na različne načine, npr. 

skupinsko. Sicer izraz »digitalno« izhaja iz področja programskega razvijanja, 

zato simbolizira okolje za začasno shranjevanje podatkov, vendar ta pomen ni 

uporabljen v predmetni definiciji delovnega okolja e-listovnik, čeprav e-listovnik 

lahko nudi okolje za začasno ali trajno shranjevanje podatkov.   

E-listovnik je last učenca, ki lahko:   

• upravlja z datotekami,  

• določa kaj in s kom deli informacije,  

• izbira, katera razmišljanja bo delil z učiteljem itd.  

Učiteljeva vloga pri delu z e-listovnikom ostaja pomembna, v nekaterih delih 

bistvena. Učitelj, na primer daje oporo učencu pri:   
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 opredelitvi in sledenju doseganja ciljev 

• načrtovanju načina doseganja ciljev 

• razvijanju kriterijev uspešnosti 

• zbiranju in beleženju izkazov učnega procesa   

• refleksiji in vrednotenju učnega procesa itd. 

Refleksija in dostopnost informacij o procesu učenja: 

Čeprav je -listovnik upravljan s strani učečega, to ni zasebni dnevnik. Dostopen je 

širšemu krogu kot so učitelji, sošolci in starši. Uporaba e-listovnika daje učitelju nove 

informacije o procesu učenja posameznika in mu zato omogoča, da uporabi širok 

nabor izobraževanih pristopov.     

1.2 Opredelitev namena 

E-listovnik je lahko odlično orodje za podporo pri uvajanju ali načrtovanju kurikularnih 

reformnih procesov. E-listovnik lahko služi poučevanju, ki je usmerjeno v razvijanje 

kompetenc in veščin ter pri vrednotenju in ocenjevanju. 

Do sedaj so e-listovnike v Evropi uporabljali predvsem na področju nadaljnjega 

usposabljanja učiteljev (»CPD - Continuous Professional Development«). Prihajajoče 

reforme pa ustvarjajo potrebo, da se uporaba razširi tudi med učence.  

Posebej je potrebno poudariti, da je uspešna implementacija uporabe e-listovnika 

odvisna tudi od javno-politične podpore (ang. »policy«). 

1.3 Analiza potreb 

Potreba po uvedbi e-listovnika v učilnice izhaja predvsem  iz sprememb kurikula ter 

uvedbe novih didaktičnih pristopov, ki v ospredje postavljajo učečega.   

Za uvajanje e-listovnika v evropske učilnice je potrebna podpora z različnimi ukrepi. 

Najprej je potrebno oblikovati ustrezne politike na področju izobraževanja, nato 

izraziti podporo (kot odgovori na vprašalnik EUfolio) in narediti vzorčne primere 

uporabe e-listovnika, izmenjati izkušnje s partnerji, zagotoviti platformo za učitelje in 

izvajalce usposabljanj za učitelje ter realizirati potrebo po jasnih funkcionalnih 

specifikacijah (kar je zagotovljeno kot gradivo EUfolio funkcionalne specifikacije). 

1.4 Analiza ogrodja/analiza konteksta 

 

Večina raziskav o e-listovnikih se osredotoča na način uporabe v visokošolskem 

prostoru. Primer iz Poročila o avstralskem projektu uporabe e-listovnika (»Australian 
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ePortfolio Project AeP 2008«) 

Pregledani so ključni dejavniki, ki vodijo v vključevanje celotnega sektorja z e-

listovniki, strateško-vodena referenčna primera sta iz Kanade in na Nove Zelandije. Na 

globalnem področju izobraževanja so vprašanja tehničnih standardov in 

interoperabilnosti tudi kritični na področju potreb po podpori mobilnosti udeležencev na 

in med izobraževalnimi institucijami ter tistimi, ki izvajajo usposabljanja (APZ 2008, 

str.31). 

Leta 2010 je Evropska komisija predstavila »Evropsko strategijo 2020 za pametno, 

trajno in vključujočo rast« (»Europe’s 2020 strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth«). V okviru tega strateškega dokumenta so bile države članice 

pozvane, da npr.: 

 izboljšajo izide izobraževanja na vseh posameznih ravneh (predšolska, osnovnošolska, 

srednješolska, poklicna in terciarna) v okviru celostnega pristopa, ki vključuje ključne 

kompetence, in zmanjšanje osipa 

 okrepiti odprtost in pomen izobraževalnih sistemov z oblikovanjem nacionalnih 

okvirov kvalifikacij in izboljšati usmerjanje izidov izobraževanja k potrebam na trgu 

dela. (Evropa 2020, 13). 

Eden izmed ciljev iniciative Evropska digitalna agenda (»A Digital Agenda for 

Europe«), ki je bila predstavljena v zgoraj omenjeni strategiji, je »promocija 

internetnega dostopa in uporabe za vse evropske državljane, predvsem kot aktivnosti 

za dvig digitalne pismenosti in dostopnosti« (Europe 2020, 14).  

V Evropskem prostoru se glavne spremembe politik izobraževanja pojavljajo 

predvsem v obliki ogrodja kompetenc bazičnega oz. osnovnega izobraževanja (cf. 

EACEA 2012). Uvedba e-listovnikov v Združenem kraljestvu Velike Britanije in 

Severne Irske (po večini v visokošolskem prostoru) je pospremljena z »vodeno 

implementacijo« (JISC 2008ff). Na Nizozemskem je organizacija za sodelovanje v 

visokem šolstvu za preboj inovacij z IKT - SURF (the collaborative organisation for 

higher education institutions and research institutes aimed at breakthrough 

innovation in ICT”) pripravila dostopno poročilo o e-listovnikih v visokem šolstvu 

(“Stimulating Lifelong Learning: The ePortfolio in Dutch Higher Education“, 2007).  

Ključne kompetence, kot so opredeljene v evropskem referenčnem okvirju ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko učenje ali veščine 21. stoletja (pogosto uporabljeni kot 

sopomenki) vključujejo tudi IKT veščine. Poleg tega (bi) se lahko IKT uporablja kot 

orodje za poučevanje, učenje in vrednotenje. 

E-listovnik je omenjen v poročilu Eurydice (EACEA 2011) kot orodje le za 

vrednotenje. To ni dovolj širok pogled, saj se e-listovnik uporablja tudi kot refleksivno 



 9 

in razvojno orodje ter celo kot zbirka rezultatov (portfelj) lahko vsebuje elemente, ki 

so pomembnejši za identiteto učenca kot za njegovo ocenjevanje (vrednotenje).  

V Evropi ne obstajajo jasne nacionalne politike na področju uporabe e-listovnika v 

šolah. Vendar pa obstaja več strateških pristopov, na primer na Nizozemskem, Angliji 

(»JISC« dokumenti) ali Škotski (»SQA 2012«).  

2. Zasnova in oblikovanje procesa uporabe e-listovnika 
(razumevanje) 

JISC (2008) opozarja: "Učenje z e-listovnikom ponuja prave možnosti za avtonomno 

in personalizirano učenje". JISC usmerja projektne skupine k vprašanju: "Katere 

vrste učnih izidov zahtevamo pri pobudi e-listovnika in katere posledice bo to imelo 

za naše praktike, administrativno in tehnično osebje?" 

Za začetek predstavimo procesni model e-listovnika: 

 
(Himpsl-Gutermann 2012: 262) 

Po procesnem modelu Klaus Himpsl-Gütermann (2012 
p.260-268) je opredelitev konteksta izhodišče za delo z e-
listovnikom v razredu (ne smemo zamenjati s poglavjem 2 
teh procesnih specifikacij).  
Po tem modelu opredelitev konteksta pojasnjuje namen in 
kontekst dela z e-listovnikom, v glavnem je izdelan s 
strani avtoritet (oblikovalci politik, učitelji) v sodelovanju s 
študenti. 
Opredelitev konteksta v začetku izobraževalnega procesa 
in končni prispevek ob koncu procesa sta, po tem 
modelu, dejavnosti v okviru temeljnega procesa, v 
katerega so večinoma vključene avtoritete. Poleg tega 
lahko povratne Informacije učenčevemu portfoliju dajejo 
ali avtoritete ali sošolci. Zato na sliki temno modre plasti 
ponazarjajo obdobja, v katerih so deli e-listovnika vidni 
sošolcem ali avtoritetam (učitelji, komisije za 
ocenjevanje), medtem ko svetlejša področja ponazarjajo 
dejavnosti, ki so jih v večini opravili učenci sami. 

V naslednjem modelu Klaus Himpsl-Gütermann prikazuje osnovno strukturo e-

listovnika na treh ravneh. Struktura je usmerjena na učečega in se začne z 

dejavnostjo posameznega učenca. Kasnejše dejavnosti predstavljajo učno 

dogajanje, ki je lahko, kot osnovna raven modela, poenostavljeno na faze "načrt - 

aktivnost - preverjanje" in ponavadi je za posledica izdelek učenca – artefakt (Himpsl-

Gütermann 2012, 269). Rezultat različnih dejavnosti učenja ja je zbirka artefaktov. Ti 

se zbirajo v skladišču (repozitoriju) in rezultati učenja. (Prosimo, upoštevajte 

korespondenco te ravni s korakom "zbiranje" v Himpsl-Gütermannovem procesnem 
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modelu).  

Raven proces učenja prikazuje načrtovanje, presojo in usmerjanje lastnega učnega 

procesa in samoevalvacijo izdelkov (artefaktov). Ta raven ustreza blogu, v katerem 

se odraža učni proces. Razmišljanja lahko odražajo trenutno stanje ("refleksija v 

akciji", 270), lahko pa tudi o prihodnosti, če so pričakovanja opredeljena ali načrti 

narejeni, in mnogi od njih so retrospektivni ("refleksija-na-ukrepanje").  

Vrhnja plast modela se imenuje Predstavitev učenja. Služi kot izložba učenja, 

čeprav vsa skupina oz. sošolci iz ciljnega občinstva ne dobijo enak pogled na 

primere, oziroma so ti ponavadi precej različni. Poleg artefaktov in komentiranih 

izdelkov, ki tvorijo dokaze učenja, je treba dodati tudi samoevalvacijo e-listovnika. 

Samoevalvacijo je mogoče storiti v obliki vpisa na blog, ki je lahko istočasno 

retrospektivna in perspektivna in mora vsebovati tudi razmislek o morebitnem 

nadaljevanju opravljenega dela. 

 
(Himpsl-Gutermann 2012: 239) 

 

2.1 Učni cilji 

V vsakem izobraževalnem procesu je zelo pomembno določiti učne cilje. Proces 

učenja z e-listovnikom je posledica izkazane potrebe po reformi učnih načrtov, saj 

učni cilji spreminjajo in prehajajo z modela »na informacije usmerjeno poučevanje in 

učenje« na »spretnostno usmerjen pristop«. Zato lahko predvidevamo, da bodo 
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temeljne kompetence in spretnosti 21. stoletja postali glavni učni cilji.  

Učne cilje določi učitelj glede na pričakovane učne dosežke za določeno področje ali 

razred. Učenec in učitelj se lahko tudi dogovorita o učnih dosežkih in načinu, kako jih 

uresničiti. V tem primeru učenec s pomočjo učitelja določi učne cilje in poti. Od izida 

pogajanja so odvisni tudi učni dosežki, ki jih lahko učenci uresničijo s pomočjo e-

listovnika in ki jih lahko na koncu zberejo v e-listovniku, da jih posredujejo v 

preverjanje in oceno. 

3. Priprava podlag za izvajanje 

3.1 Vloge in dejavnosti 

Učitelji in učenci imajo na začetku podobni vlogi, saj se morajo oboji najprej seznaniti 

z e-listovnikom. Tako da lahko pričakujemo podobne procese, vendar s časovno 

vrzeljo. Ko se učenci seznanjajo z e-listovnikom, so učitelji že usposobljeni in imajo 

določene izkušnje tako s konceptom e-listovnika kot s programjem. 

Proces uvajanja e-listovnika za uporabnike (tako učitelje kot učence) je strukturiran v 

štiri faze. Vse faze imajo notranje in zunanje sestavne dele; v vseh fazah obstaja 

tveganje osipa. Predvidevamo, da je tveganje osipa večje v fazi usposabljanja 

učiteljev in v fazi, ko učitelji oblikujejo svoje e-listovnike. V šoli je tveganje osipa 

manjše, saj so učenci pod stalnim nadzorom (prim. Himpsl-Gutermann 2012a: 130). 

S poučevanjem, ki temelji na spretnostih in znanjih, ter uporabo na učenca 

usmerjenjih orodij, kot so e-listovniki, se učitelji dodatno soočajo s spremembo 

njihove vloge v zanki znanja. Nič več ne prenašajo samo informacij. V zadnjih letih so 

se že navadili na vlogo mentorja, sedaj pa se morajo navaditi še na vlogo kovča v 

učilnicah 21. stoletja (prim. Baumgartner 2004). 

3.2 Izvedbo e-listovnika zasnovati na usposabljanju učiteljev 

Rezultati študij primerov so pokazali, da več učiteljev, potem ko se seznani s samo 

idejo in programjem, hitro razvije didaktične koncepte za delo z e-listovnikom. 

Nekateri jih izvajajo tudi brez podpore in pomoči. Zato, če izvedbo »usmerimo na 

učitelja« in damo poudarek usposabljanju in podpori učiteljem, ki izvajajo e-listovnik v 

učilnici, lahko pričakujemo večjo uporabo e-listovnikov v učilnicah EU. Izvedbo lahko 

tako obravnavamo kot proces v treh korakih. 

1. Usposobiti izobraževalce izobraževalcev 
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Najprej usposobimo učitelje trenerje, ki morajo prepoznati in razumeti celovitost 

procesa e-listovnika in se znati vanj poglobiti (ustvariti svoje listovnike in sodelovati v 

skupnosti prakse prek eufolio.mahara.eu), znati razvijati ali proučevati študije primera 

in spremljati učitelja na poti e-listovnika. Najbolje je, če učitelji trenerji (kot tudi učitelji) 

sami postavijo svoj lasten e-listovnik. 

2. Usposobiti učitelje 

Usposabljanje je treba zasnovati tako, da učitelji pridobijo spretnosti in znanja za 

uporabo e-listovnikov v učilnici in da jih navdušijo za vodenje e-listovnika in da 

sprejmejo nov slog kovčinga svojih učencev, da ti osvojijo spretnosti in znanja. 

3. Uporaba e-listovnikov v učilnici 

Na usposabljanjih bodo učitelji osvojili zadostne spretnosti in znanja, da bodo lahko 

razvili svoj pedagoški pristop in izvajali e-listovnik v učilnici.  

Skozi vse faze izvedbe je treba učiteljem zagotavljati didaktično in informacijsko 

podporo prek nadzornikov, usposabljanj za nadaljnjo obravnavo ali prek prej 

omenjene skupnosti praks. Pomembno je, da skupnost praks vodi kovč ali 

nadzornik, ki v živo razpravlja in odgovarja s čim manjšim zamikom. 

Dragocene informacije o konceptih za e-listovnik so zbrane v publikaciji AeP: 

»ePortfolio concepts for information technology and teaching and learning support 

staff« (»Koncepti eListovnika za podporne delavce s področja informacijske 

tehnologije ter poučevanja in učenja«) (2009). 

4. Razvoj/izvedba (vključiti) 

Proces se nanaša na oblikovanje e-listovnika znotraj platforme (npr. 

http://mahara.eufolio.eu ali Microsoftova platforma) in ustrezne načina, kako lahko do 

e-listovnika dostopajo deležniki. Opis večine načinov, kako vključiti deležnike, je v 

konceptualnem delu (3. poglavje), zato je to poglavje krajše. 

4.1 Vsebinska realizacija 

Najbolje je, če vsebino pripravi uporabnik. Za izvedbo EUfolio e-listovnika je na voljo 

vsebinski model za učiteljev stalni profesionalni razvoj, nato učitelji trenerji sami 

razvijejo svoje učne listovnike. Na tej osnovi učenci ustvarijo svoje lastne listovnike, 

na podlagi učnih izidov, ki jih določi učitelj. 

http://mahara.eufolio.eu/


 13 

4.2 Oblikovna realizacija 

Oblika učnega načrta in pouka mora temeljiti na izkušnjah iz dela z e-listovniki. 

Oblika tega podprocesa je tako odvisna od učnega načrta za določeno obliko šole, 

starostne skupine in samih možnosti uporabe e-listovnika za doseganje določenih 

učnih ciljev. 

V zvezi s platformami in oblikovanjem e-listovnika:  

- Maharo za e-listovnik je možno oblikovno prilagoditi (do določene mere). 

- Microsoftova platforma za e-listovnik temelji na programju MS Office Suite in 

zato omogoča široko paleto oblikovnih funkcij. 

4.3 Medijska realizacija 

Za izvedbo e.listovnikov v učilnicah EU v okviru EUfolia sta na voljo dve rešitvi: 

odprtokodna platforma (Mahara) in Microsoftova rešitev za učenčev e-listovnik. 

Želene funkcije so opisane v gradivu EUfolio tehnične specifikacije.  

Za pravilno uporabo medijev morajo imeti učenci in učitelji naprave (prenosnike) in 

dostop do interneta, da lahko dostopajo do platform e-listovnika. Najbolje je, če je 

dostopnost urejena tako v učilnici kot doma. 

4.4 Tehnična realizacija 

Šole in učilnice je treba opremiti z ustrezno tehnično infrastrukturo (dobra 

širokopasovna ali internetna WLAN povezava, prenosniki …) in prvovrstno podporo.  

5. Uvajanje 

Za izvedbo se je treba pripraviti. V projektu EUfolio se pripravijo prek vprašalnikov 

(glej prilogo). Vprašalniki EUfolio temeljijo na kontrolnih seznamih, oblikovanih za 

eUčenje in e.listovnik. Za nadaljnjo uporabo priporočamo, da uporabite kateri koli 

vprašalnik EUfolio (»splošne zadeve« in »institucionalne zadeve« ali »kontrolni 

seznam za izvedbo e-listovnika JISC« (2008/2012). 

 

6. Pregled za pridobitev dokazov in evalvacijo izidov 

Zrelostni model e-listovnika AeP (2008) je dobro orodje za evalvacijo, saj zajema 

vprašanja, ki zadevajo institucije, delavce in učence. Če matriko uporabimo pred in 

po izvedbi, lahko spremljamo napredek. 
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7. Smernice za sodelujoče 

Smernice za pilotne partnerje projekta EUfolio so v gradivu EUfolio Procesne 

specifikacije (rezultat št. 10) in med viri stalnega profesionalnega razvoja (CPD), ki jih 

je za EUfolio pripravil CPI iz CIpra. Primer: Avraamidou/Economou (2013). EUfolio – 

EU classroom ePortfolios. Trainers’ booklet (EUfolio gradivo za usposabljanje, 

rezultat št. 16).  
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Priloga: vprašalnik za partnerje EUfolio, ki sodelujejo v pilotni 
izvedbi (avtor Danube University Krems, Avstrija) 

Vprašalnik je bil poslan naslovnikom in odgovori so bili zbrani junija/julija 2013. 

Procesne in tehnične specifikacije EUfolio 
 

Delovni paket 04   |   Pilotna oblika 
 

[ 1. del ] Najpomembnejša vprašanja, o katerih je treba razmišljati pred pilotno 

izvedbo 
 

V nadaljevanju je seznam vprašanj za pomoč pri snovanju nacionalnih projektov e.listovnika. Pri načrtovanju 

pilotne izvedbe boste gotovo morali razpravljati in odgovoriti na več odprtih vprašanj.  
 

Pomnite: ni treba na vsa vprašanja podrobno odgovoriti. Samo seznanite nas, o katerih od teh vprašanj že imate 

jasno vizijo oziroma cilj. Več informacij bomo zbrali, bolj verjetno je, da bomo razvili procesni model za uporabo e-

listovnika, ki bo zajel specifične zahteve vaših pilotnih projektov.  
 

Seveda se boste soočali še z drugimi težavami in vprašanji. O njih se bomo lahko pogovorili »online« oziroma 

individualno na sestankih za nadaljnjo obravnavo.    
 

Splošno 

  Svoje dogovore vpišite sem. 

 Kako trenutno uporabljate e-listovnike (na 

nacionalni ali šolski ravni)? 

 

  

 Za kaj bi jih želeli uporabljati v prihodnosti (na 

nacionalni ali šolski ravni)? Zakaj? 

 

  

 Kakšno pomoč oziroma podporo bi 

potrebovali, da bi lahko zvišali raven 

izvajanja? 

 

  

 Kako bi morali e-listovnike povezovati z 

nacionalnimi politikami ali definicijami 

kompetenc? 

 

  

 Ali nameravate vključiti uporabo e-listovnika v 

politike nacionalnega preverjanja znanja? 

 

  

 Ali obstaja priporočen model e-

listovnika/pobuda v državi? 

 

  

 

Institucionalne zadeve 

  Svoje dogovore vpišite sem. 

 Kakšen je namen e-listovnika v vašem pilotu 

ali pilotih?  

 

  

 Na kakšen način naj učenci reflektirajo v e-

listovniku?  

 

  

 Do katere mere e-listovnike že uporabljajo 

pilotne institucije? 
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 Na kateri ravni naj se izvede 

(oddelek/institucija/više)? 

 

  

 Ali obstajajo razlike v načinu, kako uvesti e-

listovnike v različne discipline/šole? 

 

  

 Kateri vidike in vrste e-istovnika je treba 

preveriti in oceniti preverijo in ocenijo ter na 

katerih ravneh?  

-> glej taksonomijo eP (Baumgartner, Peter (2011). 

Izobraževalni scenariji z e-listovniki – taksonomija 

vzorcev uporabe: http://peter.baumgartner.name/wp-

content/uploads/2012/12/SCO2001-eportfolio-

taxonomy.pdf) 

 

  

 Kako verjetno je, da bodo učenci oziroma 

učitelji sprejeli in uporabljali sistem e-

listovnika? 

 

  

 Ali bi morali ohraniti e-listovnike dalj časa (npr. 

po končanju šolanja) in kako lahko to storimo?  

 

  

 Ali so spretnosti IKT ter izkušnje učiteljev in 

učencev zadostne za pilotno izvedbo?  

 

  

 Kdo bo pokazal učencem, kako uporabljati 

sistem e-listovnika?  

 

  

 Kdo vse mora sodelovati pri izvedbi? 

 
  

 

Tehnični vidiki 

  Svoje dogovore vpišite sem. 

 Kakšna tehnološka infrastruktura in 

sodelovanja bosta potrebna za pilotno 

izvajanje? 

 

  

 Katere tehnologije bodo v razredu na voljo za 

izvajanje e-listovnika?  

 

  

 Ali bo na voljo infrastruktura za ustrezno 

usposabljanje učiteljev trenerjev in učencev? 

 

  

 Katere pedagoške značilnosti (funkcije) 

pričakujete, da jih bo imel e-listovnik?  

 

  

 Kako bo zaščitena intelektualna lastnina, 

uporabljena v e-listovniku? 

 

  

 Kdo bo »lastnik« artefaktov v e-listovniku? 

 
  

 Ali že uporabljate sisteme e-listovnika? 

Katere? 
  

 


