
 

Navodila za uporabo spletnega portala 

Historiana 
 

 

 

 

Historiana je okolje za e-učenje, ki so ga razvili učitelji zgodovine iz Evrope in 

drugod, z namenom pomagati svojim kolegom, da bi svojim učencem nudili 

inovativno in odgovorno izobraževanje o zgodovini. V teh navodilih je prikazano, 

kako deluje spletna stran Historiana. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support for 
the production of this publication does not constitute 
endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein." 
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Zgornji meni omogoča odstop do različnih razdelkov spletne strani: domače strani, 

razdelka o zgodovinskih vsebinah, razdelka o poučevanju in učenju, delavnice e-

aktivnosti in MyHistoriana.  

 

 
 

»Home page« (domača stran) izpostavlja vire, ki jih priporočajo ljudje, ki so 

razvili vire, prikazuje novosti na portalu Historiana in možnosti aktivnosti za 

uporabnike v skupnosti Historiana. 
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Razdelek »historical content« (zgodovinska vsebina) omogoča uporabnikom 

brskanje po portalu Historiana na osnovi zgodovinskih tem, zgodovinskih obdobij in 

vrst virov. 

 
 

Razdelek »teaching and learning« (poučevanje in učenje) omogoča uporabnikom 

brskanje po portalu Historiana na osnovi vidikov zgodovinskega razmišljanja, 

izzivov poučevanja in metod poučevanja. 
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Razdelek »select sources« (izberi vire) se lahko uporablja za iskanje zbirk virov na 

portalu Historiana, virov v digitalnih zbirkah izbranih arhivov, muzejev in knjižnic 

ter zbirke Europeana. Registrirani in prijavljeni uporabniki lahko shranijo vire, ki 

jih najdejo, in jih uporabijo za ustvarjanje ali urejanje lastnih dejavnosti za e-

učenje.   

 
 

 

 

 

Delavnica eActivityBuilder omogoča uporabnikom, da ustvarijo lastne dejavnosti 

za e-učenje v jeziku po njihovi izbiri.  
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Z gradniki v dejavnosti e-učenja lahko ustvarjate dejavnosti za e-učenje v 

delavnici e-dejavnosti. Vsak graditelj ima svojo funkcijo, lahko jih združujete ali 

povlečete v želeni vrstni red.  

 

 
 

Razdelek MyHistoriana je osebni prostor, ki je edinstven za vsakega uporabnika. 

Registrirani in prijavljeni uporabniki lahko naložijo svoje vire in poiščejo odgovore 

oseb, ki so že dokončale dejavnost e-učenja.   
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Indeksne kartice predstavljajo različne vire, ki so na voljo na portalu Historiana. 

Indeksna kartica vsebuje naslednje podatke o posameznem viru: vrsto vira, naslov, 

sliko, kratek opis in oznake, povezane s tem virom. S klikom na indeksno kartico 

boste odprli vire, ki jih predstavlja indeksna kartica.  

 

 
 

 

Indeksna kartica ima lahko naslednje ukazne gumbe:  

 

 
Dodaj/izberi 

 
Uredi 

 
Deli 

 
Kopiraj 

 
Izbriši 

 

Za pomoč pri organiziranju, združevanju in iskanju virov na portalu Historiana se 

uporabljajo oznake. Če kliknete na oznako, boste našli vse vire s to oznako.  
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Dodajanje in odstranjevanje oznak 

Če želite dodati oznake, v besedilno polje vnesite oznako, ki jo želite uporabiti, in 

pritisnite »enter«. Pojavila se bo oznaka.  

 

Če želite odstraniti oznake, kliknite na gumb za izbris oznake [ ]. Oznaka bo 

izginila. 
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Ustvarjanje, shranjevanje in urejanje dejavnosti e-učenja 

Če želite ustvariti dejavnost e-učenja, povlecite potrebne graditelje v delovni 

prostor delavnice e-dejavnosti in jih postavite v želeni vrstni red. Kliknite na gumb 

za urejanje [ ], da graditelje zapolnite z vsebino. Za večino graditeljev boste 

morali dodati vire, ki jih dodate tako, da kliknete »Add Sources« (Dodaj vire) [ ] 

 

Če želite shraniti dejavnost e-učenja, kliknite »back to builder« (nazaj v 

delavnico) in nato »save« (shrani). Sedaj lahko svojo dejavnost e-učenja najdete v 

razdelku MyHistoriana.  

 

Za urejanje dejavnosti e-učenja najprej poiščite dejavnost e-učenja v zavihku »My 

e-Learning Activities« (Moje dejavnosti e-učenja) v razdelku MyHistoriana, nato pa 

kliknite na gumb za urejanje [ ].  
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Uvažanje in izbris dejavnosti e-učenja 

Za uvoz obstoječe dejavnosti e-učenja pojdite v razdelek »Teaching and Learning« 

(Poučevanje in učenje), poiščite dejavnost e-učenja in kliknite na gumb za 

dodajanje [ ]. Nato boste videli potrditev, da je bila dejavnost e-učenja dodana. 

To pomeni, da lahko svojo dejavnost e-učenja najdete v razdelku MyHistoriana.  

 

Za izbris dejavnosti e-učenja v razdelku MyHistoriana poiščite dejavnost e-učenja, 

ki jo želite izbrisati in kliknite na gumb za izbris [ ]. Nato potrdite, da želite 

izbrisati dejavnost.  

 

 
 

 

Opomba: Če ste z učenci uporabljali dejavnost e-učenja, se bo z izbrisom 

dejavnosti e-učenja izbrisalo tudi njihovo delo.   
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Dodajanje dejavnosti e-učenja v skupno rabo 

Če želite dejavnost e-učenja dodati v skupno rabo, kliknite na gumb za dodajanje 

v skupno rabo [ ]. Dejavnosti e-učenja lahko delite s svojimi učenci ali z drugimi 

prek skupne povezave. Skupne povezave, ki jih ustvarite za druge, omogočajo 

uporabnikom, ki kliknejo na povezavo, da kopirajo, urejajo ali komentirajo 

dejavnost e-učenja. Skupne povezave, ki jih ustvarite za učence, omogočajo 

učencem, ki kliknejo na povezavo, da sledijo zaporedju, ki ste ga ustvarili, in 

odgovorijo na vprašanja. Če dodate oznake (leto, razred), preden dejavnost e-

učenja dodate v skupno rabo z učenci, boste lahko pregledali le odgovore učencev, 

ki so uporabili to povezavo.  
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Pregledovanje odgovorov učencev 

Za pregledovanje odgovorov učencev odprite razdelek MyHistoriana in kliknite na 

»MyShares«. Tukaj lahko vidite pregled skupne rabe posamezne dejavnosti e-

učenja. Z oznakami in prostim iskanjem besedila lahko najdete del, ki ga iščete.  
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Izbiranje in nalaganje virov 

Če želite izbrati vire, v razdelku MyHistoriana odprite »MySources«. Uporabite 

prosto iskanje besedila. Nato uporabite gumb za izbiro [ ], da izberete želeni vir. 

V kolikor ne izberete vira za graditelja, ki je namenjen uporabi z enim virom, je 

mogoče izbrati več virov.   

 

 
 

 

 

Za nalaganje virov kliknite na »Upload sources« (Naloži vire), povlecite vire z 

računalnika v območje, ki je označeno z »Drop sources here« (Odloži vire tukaj), 

kliknite »upload« (naloži) in dodajte ali uredite informacije, ki se vam zdijo 

potrebne. 
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Graditelj »text« (besedilo) je namenjen za predstavitev informacij za učence, brez 

nadaljnje interakcije. Učenci bodo videli besedilo, ki ste ga navedli tukaj. 

Graditelj »text« (besedilo) je zelo primeren za navedbo informacij, ki jih učenci 

potrebujejo za razumevanje dejavnosti e-učenja, za dodajanje več informacij po 

končani dejavnosti in za pomoč učencem pri razumevanju povezave med različnimi 

deli dejavnosti e-učenja.  
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Graditelj »question« (vprašanje) ima enako funkcijo kot besedilno polje, poleg 

tega pa učencem omogoča, da vnesejo odgovor. Dodajte vprašanje in po potrebi 

več informacij. Učenci vidijo vprašanje in druge informacije ter v besedilno polje 

vnesejo svoj odgovor. Odgovori učencev se shranijo in do njih lahko dostopa 

učitelj, ki je delil povezavo z njimi.  
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Graditelj »embed« (vdelaj) je namenjen za dodajanje informacij, ki so na voljo 

izven portala Historiana, na primer video posnetkov, časovnih načrtov ali spletnih 

strani. Če želite dodati te informacije, kopirajte URL ali vdelajte kodo spletne 

strani na ustrezno mesto. 

 

 
 

Opomba: Vdelava deluje le, če so povezave in vdelane kode aktivne.  
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Graditelj »sorting« (razvrščanje) omogoča uporabnikom, da izberejo ozadje, 

izberejo in odstranijo vire in dodajo ali urejajo spremna besedila. Učenci lahko 

preberejo besedila in vire premaknejo v ozadje. Pri odločanju, kam postaviti 

posamezni vir, morajo učenci uporabiti svoje znanje in/ali presojo.   
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Graditelj »prioritising« (prednostno razvrščanje) omogoča uporabnikom, da 

izberejo in odstranijo vire ter dodajo ali urejajo spremna besedila. Učenci lahko 

premaknejo vire, preberejo spremna besedila in prilagodijo velikost posameznega 

vira.  

 

 
 

 

 

 

Razvoj okolja za e-učenje portala Historiana in izdelavo teh navodil sofinancira 

program Erasmus+ Evropske unije. 


