Navodilo za spremljanje dela SSU na daljavo, v obrazcu SSU2
(aplikacija SSU)

Obveščamo vas, da smo nadgradili aplikacijo SSU tako, da boste lahko beležili ure samostojnega učenja
udeležencev, ki se učijo preko vašega SSU, ki v času pandemije deluje na daljavo. Beleženje bo
mogoče neposredno v obrazcu SSU2, ki ga že poznate.
Pri beleženju ur samostojnega učenja udeležencev na daljavo izberete (kliknete) na rubriko UČNO
MESTO in nato izberete novo opcijo tj. učno mesto izven SSU (Slika 1). To opcijo smo na novo dodali v
obrazec SSU2.
Slika 1: učno mesto izven SSU

Ko izberete (kliknete) opcijo »učno mesto izven SSU«, se vam v spodnjem delu obrazca SSU2 odpre
nova rubrika SVETOVALNA IN UČNA PODPORA PREKO MEDIJA, kjer imate na voljo več možnosti za
izbor orodij, ki ste jih uporabili pri nudenju podpore udeležencu SSU na daljavo:
a) spletna učilnica (npr. Moodle)
b) video/avdio konferenca (npr. Zoom, Skype, MS Teams)
c) socialna omrežja (npr. Facebook, Twitter)
č) e-pošta
d) telefon
x) drugo: _____________
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Če izberete opcijo x) drugo, potem vas prosimo, da navedete, katero drugo orodje ste uporabili.
V opombe lahko napišite še kakšne druge okoliščine, ki so nastale pri svetovalni in učni podpori
udeležencu SSU na daljavo in vam bodo morda v pomoč pri poročanju.
Še ena novost:
pri rubriki NASLOV
GRADIVA navedete naslov lastnega
gradiva, ki ga je udeleženec uporabil pri
učenju na daljavo. Šifrant se bo sam nastavil na opcijo Lastno gradivo, zato ni treba tega posebej
označevati.

V obrazec SSU2 lahko podatke vpisujete tudi za nazaj, in sicer za obdobje vse od vključno 13. 3.
2020 naprej, ko je bila v Sloveniji uradno razglašena pandemija.
Prosimo vas, da za lastno evidenco udeležence SSU zaprosite tudi, da vam po e-pošti ali preko sms
sporočila potrdijo katerega dne so se učili, koliko časa in katere učne snovi. Gre za evidentiranje
ur samostojnega učenja na daljavo, ki so zaradi tega povezane s podporo oz. s pomočjo
strokovnega delavca SSU.
Prosimo vas tudi za čim več povratnih informacij v komunikacijskem kotičku SSU, v kolikor imate
težave ali dodatna vprašanja. Zanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
Tim SSU na ACS: Anita, Franci in Margerita, 8. 4. 2020
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