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MOOC-V

(Brezplačni odprti spletni tečaj 

o varni rabi interneta in naprav)



1. Zakaj?



Predavanja o varni rabi interneta 
in sodobnih naprav

(C)  Arnes



MOOC – rešitev, ko povpraševanje preseže 
ponudbo, ti pa se ne moreš klonirati.



2. Kako?









Zaščita naprav, osebnih podatkov,
zdravja in okolja

(CC) dr.coop/Flickr

(CC) MADAKTARI/Flickr (CC) Maja Vreča



Zaključne delavnice



3. MOOC-V v številkah



(CC)Flickr/Andy Maguire

• 4000 udeležencev v petih izvedbah

• več kot 65 % udeležencev opravilo vse 
spletne aktivnosti

• 55 % udeležencev na srečanjih v živo         

• večina udeležencev iz šolske sfere

• vključene tudi vse tri pedagoške fakultete

• udeleženci pretežno iz Slovenije, a tudi s 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Makedonije in celo iz Argentine



4. Odzivi



Odg: Kaj smo odnesli s tega tečaja?

od Romina Umer - petek, 2. december 2016, 18:55

Veliko koristnih teoretičnih in praktičnih informacij, ki vodijo v razmislek 
o tem, kako novodobna tehnologija zavedno in nezavedno vpliva na 
naše vsakdanje življenje. Zelo pomembne in koristne informacije o tem, 
kako se izogniti težavam, ki so posledica neznanja o varni rabi 
interneta. 

Mislila sem, da veliko vem o tem, a sem se motila. V prihodnje bom 
vsekakor širila osvojeno znanje med šolsko mladino in med najdražjimi. 
Čestitke snovalcem in izvajalcem tečaja! 





N=581



0

50

100

150

200

250

300

350

(Tečaj je bil časovno
premalo zahteven - želim

si večjo obremenitev)

(Tečaj je bil časovno
ravno pravšnji)

(Tečaj je bil časovno
prezahteven - v

posameznih tednih mi ni
uspelo izpolniti vseh

obveznosti)

(Brez odgovora)

N=356



5. Pod črto



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)



V sodelovanju gradimo skupnost

(CC) AnthonyFine/Flickr





MOOC-V je učni poligon 

=> novi MOOC-i

(CC)Flickr/Pekka Nikrus



(CC) Paul Stainthorp/Flickr

mooc.arnes.si
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