1. Spremljanje učenja po urah in programih
Kako zabeležim kaj, kdaj in koliko časa se je
udeleženec/ka učil/a v središču za samostojno
učenje?

V glavnem meniju izberem povezavo
Spremljanje učenja po urah in programih.

Udeleženca/ko lahko
prikličem po številki,
imenu ali priimku,
naslovu in telefonski
številki. V polje
Zaporedna številka
udeleženca vpišem
številko, nato pa
pritisnem tipko Tab
na tipkovnici, ki se
nahaja nad tipko
Caps Lock.

Čez nekaj časa se izpišejo
podatki o iskanem
udeležencu/ki.

Udeleženca/ko lahko poiščem
tudi po imenu, tako da v prazno
okno pod zaporedno številko 2
vpišem ime. Računalnik ponudi
vpisane, ki ustrezajo mojim
iskalnim pogojem.

Ko izberemo iskano
osebo…

…se izpišejo tudi
ostali podatki.

Če želim poiskati želeno osebo
po priimku, pred iskano besedo
vpišem zvezdico (*), nato
pripišem priimek. Računalnik
ponudi vpisane, ki ustrezajo
mojim iskalnim pogojem.

Ko izberemo iskano
osebo…

…se izpišejo tudi
ostali podatki.

S pomočjo
menija izberem
datum obiska
udeleženca/ke v
središču za
samostojno
učenje.

Istočasno se izpiše
skupno število vseh
zabeleženih obiskov
izbrane/ga
udeleženke/ca.

Če je vpis ure in
minut smiseln,
računalnik sam
izračuna trajanje
učenja.

Izberem uro in
minute, ko se je
udeleženec/ka
začel/a ter nehal/a
učiti.

Nato izberem učno
mesto, učno vsebino
in naslov gradiva, ki
ga je udeleženec/ka
pri samostojnem
učenju uporabljal/a.

Če izberem hitri
gumb Knjiga, se
izpiše tabela z
natančnimi
podatki izbranega
gradiva.

Označim
vrsto
gradiva.

Ko vpišem vse podatke, vnos le-teh
potrdim z gumbom Vpiši.

Podatki so bili vpisani, če
se v nadaljevanju izpiše
rumena tabela z vpisanimi
podatki in sporočilo Obisk
je bil vpisan.

Podatke lahko
tudi spremenim,
vpišem nov obisk,
ali pa pregledam
vse obiske.

2.

Pregled, spreminjanje in brisanje obiskov
Kako lahko pregledam vse
zabeležene obiske, kako jih
spremenim ali celo izbrišem?

Če izberem povezavo Pregled obiskov…

…se na ekranu izpiše tabela, kjer so
zabeleženi vsi zapisi. Iz njih je razvidno, kdo
se je učil, kdaj se je učil, skupno število
njegovih obiskov ter čas, ki ga je uporabil za
učenje.

Če izberem posameznega/o
udeleženca/ko, se izpiše obrazec
SSU2 Spremljanje učenja po
urah, v katerem je zabeležen
točno določen obisk.

Tako lahko v primeru, da
sem se pri vnosu zmotil/a,
spremenim podatke.

Vnos spremenjenih podatkov
potrdim z gumbom Spremeni.

Podatki so bili
spremenjeni samo v
primeru, da se izpiše
rumena tabela s
spremenjenimi
podatki in besedilo
Podatki o obisku so
bili spremenjeni.

Tudi tukaj lahko izberem
povezavo Pregled obiskov.

3.

Izpis obiskov po kriterijih
Želim izpis vseh obiskov
vseh udeležencev/k v
določenem obdobju.

Če želim poiskati zabeležene obiske
udeležencev glede na določeno obdobje,
izberem datum vpisov (npr. od 1.5.2005
do 31.5.2005) in nato gumb Najdi.

Prikaže se zapis, ki ustreza
iskalnim kriterijem.

Želim izpis vseh obiskov
določene/ga udeleženke/ca.

Če želim seznam vseh obiskov
posameznega udeleženca/ke,
v iskalno polje Ime vpišem
udeleženčevo/kino ime in
izberem gumb Najdi. Zapise
lahko iščem tudi po priimku.

Tabela, ki se izpiše, ustreza mojim
iskalnim pogojem.

Posamezen zapis lahko tudi
izbrišem, če označim okence na
koncu zapisa in izberem gumb
Briši. Brišem lahko le zapise, ki
sem jih sam/a vnesla v bazo.

4. Dopolnitve obrazca SSU 2
4.1. Nove opcije v rubriki VRSTA GRADIVA

Pri vrsti gradiva boste lahko
izbrali naslednje opcije:
avdio gradivo
• video gradivo
• pisno gradivo
• DVD/CD / računalniški
program
• spletni vir
• spletna gradiva

4.2. Nove opcije v rubriki VRSTA GRADIVA

Praksa je pokazala, da se veliko udeležencev SSU večinoma
uči iste ali podobne vsebine, zato smo pripravili nov gumb
»Naloži prešnji obisk«, ki omogoča, da se podatki
prejšnjega obiska prednaložijo. Postopek:
• najprej poiščite vašega udeleženca;
• kliknite gumb »Naloži prejšnji obisk«;
• preverite podatke in jih po potrebi uredite;
• shranite podatke s klikom na gumb »Vpiši«.

Pripravila: Koordinacija Mreže središč za samostojno učenje
V Ljubljani, junij 2005, 2017, 2018

