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1 Informacije o projektu 
1.1 Uvod 
Glavni cilj projekta je ustvariti samostojen kompleks šestih izobraževalnih tečajev na srednih 
tehniških šolah, ki so specializirane za elektrotehniko. Naslednji pomemben cilj projekta je izdelava 
metodoloških navodil za izvajanje the učnih pripomočkov v standardnem učnem načrtu. Ta 
metodična navodila učitelje, lektorje in mojstre poklicnega usposabljanja naučijo, kako voditi in 
motovorati dijake, da redno in aktivno  uporabljajo izobraževalne tečaje tako pri pouku in kot 
material za amoučenje. Izvajanje tega procesa je tesno usklajeno s sodelovanjem glavnih partnerjev v 
projektu v vsaki sodelujoči državi. 

1.2 Partnerji v projektu 
 Partnerske institucije Država 

1 Czech Technical University in Prague CZ
2 Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha CZ
3 Kybertec, s.r.o., Chrudim CZ
4 Slovak Technical University in Bratislava SK
5 University of Maribor SL
6 Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona ES
7 Siemens Program and System Engineering, s.r.o., Bratislava SK
8 Fredrika Bremer Gymnasierna, Haninge SE
9 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera, Bratislava SK

10 Stredná odborná škola, Banská Bystrica SK
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2 Opis tečajev 
2.1 Seznam tečajev in njihovih kurikulumov 

TEČAJ 1: ONG – OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE– IZBRANA POGLAVJA 

• Uvod v ONG in njihove osnove 
• DVB (Digital Video Broadcasting) tehnologija 
• MAN (Mobile Access Networks) technologije 
• IPTV (Internet Protocol Television) 
• HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)  
• CDN (Content Delivery Network) 
• Optične tehnologije – PON omrežja in WDM sistemi 

TEČAJ 2: VARNOST INFORMACIJ IN OMREŽJA 

• Uvod 
• Odkrivanje zlonamernih programov in intivirusni programi 
• Varnostne storitve in mehanizmi 
• Osnove kriptografije 
• Digitalni certifikati in upravljanje s ključi 
• Varnost omrežnih storitev 
• Obseg varnosti 
• Varnost na brezžičnih omrežjih 

TEČAJ 3: TEŽAVE NA OMREŽJIH IN INTERNETNI PROTOKOL VERZIJE 6 

• lastnosti IPv6 
• Format IPv6 datagrama 
• IPv6 naslovi 
• Protokol ICMPv6 
• Rariskovanje soseščine 
• Samonastavitev IPv6 naslovov 
• Brezpripadnostna samokonfiguracija 
• Protokol DHCPv6 
• DNS (Domain Name System) 
• Mobilnost naprav v IPv6 omrežju 
• Mehanizmi za prehod iz IPv4 v IPv6 

TEČAJ 4: MOBILNA OMREŽJA 

• Uvod 
• Mobilna telekomunikacijska omrežja – Osnove 
• GSM mobilno omrežje – 2. generacija mobilnih omrežij 
• UMTS mobilno omrežje – 3. generacija mobilnih omrežij 
• LTE(-A) mobilno omrežje – 3. in 4. generacija mobilnih omrežij 
• Začasna omrežja 
• Širokopasovni porazdelitveni sistemi – LMDS in MMDS sistemi 
• Storitve na enem mestu 
• Trendi v bodočem razvoju mobilnih komunikacij 
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TEČAJ 5: MULTIMEDIJA 

• Obdelava signalov 
• Časovna in frekvenčna predstavitev 
• Analogne in digitalne tehnologije 
• Komunikacijski kanal 
• Tehnike kompresije 
• Obdelava multimedije 
• MATLAB primeri 

TEČAJ 6: LOGČNI IN DIGITALNI SISTEMI – IZBRANA POGLAVJA 

• Uvod in terminologija 
• Izvedba logičnih in digitalnih sistemov 
• Kombinacijske logične funkcije in Boolova algebra, logčne tabele 
• Minimizacija logičnih funkcij (Karnaughove mape) 
• Sekvenčne logične funkcije, logični elementi, izvedba, primeri 
• Mehka logika 
• Nevronske mreže 
• Digitalni sistemi 

2.2 Avtorji posameznih tečajev 
 Ime tečaja Organizacija 

1 ONG – omrežja nove generacije – izbrana poglavja Slovak Technical University in Bratislava 
2 Varnost informacij in omrežja Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
3 Težave na omrežjih in IPv6 Czech Technical University in Prague 
4 Mobilna omrežja Czech Technical University in Prague 
5 Multimedija Slovak Technical University in Bratislava 

Siemens PSE, s.r.o., Bratislava 
6 Logični in digitalni sistemi – izbrana poglavja Kybertec, s.r.o., Chrudim

2.3 Dostopne jezikovne različice 
 Ime tečaja Jezikovna različica 

1 ONG – omrežja nove generacije – izbrana poglavja Angleško, Češko, Slovaško 
2 Varnost informacij in omrežja Angleško, Češko, Slovaško, Slovensko, Špansko, 

Švedsko 
3 Težave na omrežjih in IPv6 Angleško, Češko, Slovensko 
4 Mobilna omrežja Angleško, Češko, Špansko, Švedsko 
5 Multimedija Angleško, Češko, Slovaško, Švedsko 
6 Logični in digitalni sistemi – izbrana poglavja Angleško, Češko, Slovensko, Špansko 
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3 Učni materiali 
3.1 Vrste dostopnega materiala 
3.1.1 Elektronske knjige 
Elektronske klnjige oziroma e-knjige vsebujejo posamezne učne tečaje in so izdelane in oblikovane 
tako, da jih je mogoče prebirati z večino bralnikov e-knjig (ali tabličnih računalnikov), ki so trenutno 
na voljo na evropskem tržišču. Podprti so vsi formati odprih elektronskih publikacij EPUB in lastniški 
format AZWE. 

3.1.2 Elektronska predloga za tiskanje 
Elektronske predloge učnih tečajev za tiskanje ponujajo možnost izdelave učnega gradiva v 
standardni, papirni obliki in vsebujejo celotno vsebino, kot e-knjige. Glavni namen je podpora za tiste 
udeležence učnih tečajev, ki jim bralniki e-knjig niso na voljo ali jim je delo z bralniki e-knjig oteženo. 
V nekaterih primerih je uporaba tiskanega materiala bolj primerna za dijake (npr. zaradi možnosti 
dodatnih beležk in komentarjev v učni material) ali za učitelje med izdelavo priprav. Predloge so 
izvedene preko odprtega formata PDF, dokumenti so dimenzionirani na format strani A4. 

3.1.3 Dvojezični slovar in multimedijski tehniški besednjak 
Dvojezični slovar omogoča prevos pomembnih tehniških terminov, izbranih iz vsebine posameznih 
učnih poglavij. Možnost prevoda teh pojmov omogoča lažjo orientacijo v danem problemu in hkrati 
možnost pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti, ki jih dijak lahko uporabi pri nadaljnjem 
študiju. Hkrati se dijaku odpira možnost spoznavanja terminologije drugih jezikov na izbranem 
področju. Dvojezični slovar vsebuje osem jezikov – angleški, češki, slovaški, slovenski, španski, 
švedski, francoski in nemški. Poleg klasičnega prevoda omogoča (v vseh omenjenih jezikih) tudi 
razlago izgovorjave pojmov. Prav tako nudi podrobno obrazložitev izbranega strokovnega izraza, 
nekatere osnovne definicije in druge specifikacije (v vseh jezikih). 

3.1.4 Paket elektronskih vodičev 
Učni material vseh dostopnih učnih tečajev je izdelan v formatu paketa elektroskih vodičev (format 
SCORM), prilagojen za sistem LMS MOODLE. 

3.1.5 Delovni listi 
Za vse učne tečaje so na voljo delovni listi. Dostopni so tako v odprtem formatu PDF, ki je prilagojen 
za tiskanj, kot v formatu DOCX, v katerih lahko učitelji izvedejo določene spremembe ali dodajo 
določene informacije. Delovni listi so izdelani v dveh verzijah. Prva je za dijake in ne vsebuje rešitev, 
druga pa je namenjena le učiteljem in vsebuje rešitve. Tudi delovni listi za učence so na voljo v verziji 
za urejanje. 

3.2 Dostop do učnih materialov 
Ves zgoraj naveden učni material je na voljo brezplačno na spletnem mestu projekta IMProVET na 
spletnem naslovu http://improvet.cvut.cz v razdelku Tečaji. 
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4 Osnove uporabe bralnika e-knjig 
4.1 Program za upravljanje tečajev na bralnikih e-knjig 
Posamezne učne tečaje iz soletne strani projekta IMProVET se lahko enostavno prenese v bralnik e-
knjig s pomočjo programa, kot je npr. CALIBRE, ki je enostaven za upravljanje in na voljo brezplačno. 
Najnovejšo različico omenjenega programa lahko najdete na spletnem mestu http://calibre-
ebook.com. Program omogoča tudi pretvorbo starejših formatov učnih tečajev v druge, zahtevane 
formate ali prilagoditev tečajev v obliko, ki omogoča enostavno in lažjo uporabo. Potem, ko program 
namestimo, je potrebno opraviti nekatere osnovne nastavitve programa. To opravimo s pomočjo 
uvodnega vodiča. Nastaviti je potrebno jezik, lokacijo knjižnice, kamor bomo shranjevali material in 
tip bralnika e-knjig. 

Kot lahko vidite na priloženi sliki (glej sliko 4.1), je nadzor nad programom zelo intuitiven. 

 

Slika. 4.1 – Izvleček okolja programa CALIBRE 

Kontrolni elementi in gumbi so razporejeni v menijski vrstici v zgornjem delu programskega okna. 
Izbrano publikacijo lahko shranimo bodisi v t.i. knjižnico (gumb Knjižnica), kar pomeni, da shranimo 
publikacijo na trdi disk osebnega računalnika, ali pa prenesemo publikacijo na bralnik e-knjig (gumb 
Oprema). Vsebino knjižnice (ali bralnika e-knjig) prikazuje seznam, ki je postavljen v osrednji del 
programskega okna. Prikaz vsebine se osvežuje vsakič, ko se doda ali odstrani publikacijo (gumba 
dodaj knjige ali Odstrani knjige). Če se osvezi vsebina knjižnice in želimo imeti isto vsebino shranjeno 
tudi na bralniku e-knjig, potem ne smemo pozabiti klikniti na gumb Pošlji v opremo, preden 
zaključimo delo s programom. Tako osvežimo tudi vsebino na našem bralniku e-knjig. Če prenesemo 
izbrano publikacijo direktno v bralnik e-knjig, potem prejšnjega koraka ni potrebno izvesti. 

4.2 Upravljanje tečajev na bralniku e-knjig 
4.2.1 Delo s vsebinami tečajev 
Vsak učni tečaj je v uvodnem delu opremljen s strukturiranim interaktivnim kazalom vsebine, s 
pomočjo katerega se lahko učinkovito pomikamo do izbranih delov ali poglavij. Nekateri bralniki e-
knjig omogočajo uporabo kazala, ki se generira avtomatično v samem bralniku e-knjig. 
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4.2.2 Možnost povečevanja slikovnih elementov 
Pri povečevanju slikovnih elementov za vse tipe bralnikov e-knjig velja, da je osnovna omejitev 
velikost prikazovalnika. Ta omejitev je še večja, če prikazujemo slikovne elemente skupaj s tekstom. 
Če želimo doseči boljšo berljivost slikovnih elementov, lahko približamo izbrani slikovni element s 
pomočjo povezave “Povečaj”, ki se nahaja takoj pod tem elementom. Če te možnosti ni, se prikaže 
slika v njeni originalni velikosti. Za bralnike e-knjig tipa KINDLE velja, da ne omogočajo interaktivne 
povezave “Povečaj” (glej sliko 4.2). Povečevanje slikovnih elementov za tipe bralnikov e-knjig KINDLE 
je možno tako, da premaknemo kurzor na izbrani objekt. Ikona kurzorja se spremeni v lečo in izbrani 
objekt lahko povečamo preko potrditvenega gumba. S povečevanjem slikovnega materiala po 
celotnem prikazovalniku se berljivost bistveno poveča. Za povrnitev v originalni dokument 
uporabimo povezavo “Nazaj”, ki je nameščena na levi strani pod slikovnim elementom. Enak korak 
lahko izvedemo tudi s pomočjo vgrajenega gumba bralnika e-knjig, ki pa je na voljo le na nekaterih 
modelih. 

 

Slika. 4.2 – Primer grafičnega elementa z možnostjo njegove povečave 
Povezave “Zoom in” in “Back” 

4.2.3 Reševanje primerov 
Nekateri moduli z vajami vsebujejo primere, povezane s podanimi problemi in za katere je 
priporočljivo reševanje. Ti primeri so označeni s piktogrami in legendo Primeri. Za motivacijo dijaka je 
rešitev sama skrita (le na prvi pogled). Rešitev primera se po reševanju lahko preveri s pomočjo 
povezave “Rešitev”, ki se nahaja pod problemom primera. Za vrnitev iz rešitve v originalni dokument 
uporabimo povezavo “Nazaj”.  
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5 Osnove uporabe sistema LMS MOODLE 
Razdelek z vodičem skozi projekt IMProVET lahko najdemo na spletnem mestu z naslovom 
http://improvet.cvut.cz. Označen je z ikono sistema MOODLE in označbo Learning Part, ki sta 
nameščena na levem zgornjem delu strani. Klik na ikono nas preusmeri na vstopno stran, preko 
katere lahko pridobimo dostop do tečajev, ki nas zanimajo, izdelanih v LMS MOODLE sistemu. 

5.1 Uvod v sistem LMS MOODLE (samo za učitelje) 
Projekt IMProVET temelji na predpostavki, da ima vsak učitelj različne zahteve glede vsebine in 
strukture samih tečajev (npr. nek učitelj bo uporabil nekatea poglavja samo za bralnik e-knjig, ali pa 
bo zgradil svoj lastni sistem preverjanja znanja). Z drugimi besedami, vsak učitelj si želi prilagoditi 
tečaj glede na lastne potrebe in načrte. Splošno velja, da niti en tečaj ni enak za vse. Originalno je 
vsak tečaj, ki je na novo kreiran, enak, kot je vzorčni tečaj. Najenostavnejši način izvedbe nastavitev 
tečajev je preko spletne strani http://improvet.cvut.cz v razdelku Tečaji v zaznamku pod seznamom 
učnega materiala. Za nastavitev so potrebni so le identifikacijski podatki učitelja in šole (elektronska 
pošta). Po prejetju zahtevka za nastavitev tečaja, prejme učitelj dovoljenje za urejanje. Po prijavi 
lahko vsak učitelj prilagaja tečaje glede na svoj lasten koncept. Omogočen je tudi dostop do 
rezultatov dijakov in vseh različic delovnih listov vključno z rešitvami. 

Princip vključevanja dijakov v tečaje je izveden s pomočjo prijave v tečaj na osnovi varnostnega gesla. 
To geslo lahko učitelj periodično spreminja in ga nato posreduje dijakom. S tem se preprečuje prijavo 
nepooblaščenim osebam. 

Vzorčni tečaj je izveden tako, da je prosto dostopen za vse uporabnike, vendar iz povsem praktičnih 
razlogov ne vsebuje testov in rešitev delovnih listov. 

5.2 Ustvarjanje novega računa 
Ko vstopite prvič v razdelek s tečaji je potrebno ustvariti nov račun. Za to je potrebno izpolniti 
obrazec z vnosom osebnih podatkov. Povezava do obrazca se nahaja na vstopni strani (gumb “Ustvari 
nov račun”). Izpolniti je potrebno vsa zahtevana polja, ki so označena z zvezdico. Ko zaključimo je 
potrebno vnos potrditi s klikom na gumb “Ustvari moj nov račun”. Prejeli boste elektronsko pošto na 
naslov, ki ste ga vnesli v obrazec, v kateri so vsa navodila za uspešen zaključek registracije. Ko 
zaključite z registracijo, se lahko prijavite v sistem. 

Če se med postopkom ustvarjanja novega računa pojavijo težave, je potrebno kontaktirati skrbnika 
spletnega mesta projekta IMProVET preko elektronske pošte z naslovom improvet@fel.cvut.cz. 

5.3 Prijava v tečaj 
Pred pričetkom tečaja se je potrebno prijaviti preko veljavnega računa. Po prijavi se prikaže meni za 
različne učne tečaje. Prvi nivo menijev se razlikuje glede na različne jezike tečajev. Najprej izberemo 
ustrezni jezik tečajev in dobimo dostop do celotnega menija tečajev v izbranem jeziku. S klikom na 
učni tečaj se odpre spletna stran, kjer najdemo povezave na učni material z vsemi opcijami (material 
za tiskanje, delovni listi, testi, forum). 

5.4 Urejevalni način 
Urejevalni način aktiviramo s klikom na gumb “Vključi urejanje”, ki ga najdemo na desni zgornji strani 
delovnega okna vsakega učnega tečaja, vendar le, če ste prijavljeni s pravicami učitelja. Po aktivaciji 
urejevalnega načina se ob elementih, ki jih lahko urejamo, pojavijo skupine piktogramov. Preko teh 
piktogramov je omogočeno spreminjanje vsebine, premikanje vsebine po strani, vidnost/nevidnost 
vsebine za ostale udeležence. Delo s piktogrami je zelo intuitivno. S klikom na ustrezen piktogram se 
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aktivira ustrezen način urejanja in želena sprememba se izvede zelo enostavno. Izhod iz urejevalnega 
načina izvedemo s klikom na gumb “Izključi urejanje”. 

5.5 Shranjevanje datotek v sistemu LMS MOODLE 
V sistemu LMS MOODLE lahko shranjujemo datoteke preko elementa “Dodaj vir”, ki ga najdemo na 
koncu vsakega razdelka, če je vključen urejevalni način. Če izberemo element iz seznama “Povezava 
na datoteko ali spletno stran”, se odpre stran za shranjevanje, vendar se po zaključku shrani le 
povezava na datoteko ali spletno stran. Datoteka se lahko shrani tudi direktno na strežnik. Ko 
dodamo datoteko v sistem LMS MOODLE, gre ta najprej skozi uravitelj datotek (povezava “Datoteke” 
v glavnem meniju). Kot zadnjo možnost pa imamo uporabo ukaza “Naloži datoteko” v spletnem 
upravitelju datotek. 

5.6 Poročilo dostopov za SCORM pakete 
Poročilo dostopov udeležencev tečaja posameznih paketov lahko najdemo s klikom SCORM paketa. 
Če ste uporabnik, ki ima pravice učitelja, imate dostop do informacij preko povezave „Prikaži 
protokole za X uporabnikov“. S klikom na to povezavo in nato s klikom na število dostopov se 
prikažejo podrobni podatki o dostopu posameznih uporabnikov (čas prikaza posameznih strani 
učnega materiala). Učni sistem ima tudi druge rekapitulacijske ocenjevalne instrumente za ostale tipe 
materialov, ki so dostopni preko povezav “Razvrstitev” v razdelku “Upravljanje” na osnovni strani 
tečaja. 

5.7 Ustvarjanje testa 
Testi so dodatna kategorija učnih tečajev. Če želite ustvariti test, je potrebno vključiti urejevalni 
način, kot je opisano zgoraj. 

Ko je aktiviran urejevalni način, lahko vstavite svoj individualno oblikovan test v vsak učni material 
preko menija “Dodaj aktivnost…” Za vsak učni tečaj je na voljo datoteka s vprašanji, ki so jih oblikovali 
avtorji tečaja in so na voljo v različnih jezikovnih verzijah. Vprašanja so razdeljena na dve kategoriji. 
“B” predstavljajo kategorijo osnovnih oziroma pomembnih (bazičnih) vprašanj za določeno temo ali 
problem, “O” pa predstavlja kategorijo dodatnih vprašanj, preko katerih lahko preverjamo bolj 
poglobljeno znanje udeležencev tečaja. Obe kategoriji vprašanj sta povezani z učnim gradivom v vsaki 
temi. Vprašanja za test lahko oblikujemo glede na osebne nastavitve obeh kategorij. Možno je 
dodajati tudi nova vprašanja, vendar je za to potrebno poglobljeno znanje o delu s sistemom LMS 
MOODLE. 

5.8 Rezultati testov 
Do rezultatov testov lahko pridemo, ko odpremo učno vsebino. V zgornjem delu delovnega okna se 
nahaja meni, med katerimi najdemo element “Rezultati”. S klikom na element se prikaže tabela 
povzetkov z rezultati vseh udeležencev. Nadaljnje urejanje je možno preko ročnega označevanja 
(“Ročno označevanje”) oziroma, če želimo dostopati do rezultatov že zaključenih testov z ukazom 
“Opomba”. Element za analizo (“Item analysis”) je neodvisno poglavje, ki omogoča statistično 
vrednotenje testov. Če želimo prikaz testa določenega dijaka, kliknemo datum in čas začetka in 
zaključka testa v grafu povzetka. 
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6 Povratne informacije 
6.1 Vprašalnik 
Namen namestitve vprašalnika je omogočiti uporabnikom učnega tečaja povratne informacije. Na eni 
strani bodo povratne informacije omogočile ustvarjalcem tečajev preverjati stanje trenutnih 
zmožnosti dijakov, ki so v kontaktu in na drugi strani lahko dijaki opišejo svoja mnenja o sodobnem 
konceptu učnega materiala. Na voljo sta dve varianti vprašalnikov. Ena je za dijake (vprašalnik DIJAK) 
druga pa je za učitelje (vprašalnik UČITELJ). Obe varianti sta na voljo preko spletnega mesta projekta 
IMProVET, konretno na naslovu http://improvet.cvut.cz v razdelku Tečaji. Vprašalniki so za vsak tečaj 
ločeni. 

Izpolnjevanje vprašalnika je lahko v obliki elektronskega obrazca ali pa se shrani v obliki PDF formata 
in se ga izpolni v tiskani obliki. Izpolnjene vprašalnike pošljemo na naslov: CTU in Prague, Faculty of 
Electrical Engineering, Department of Telecommunication Engineering, Technicka 2, Prague 6, 166 27, 
Czech Republic. 

6.2 Seznam dijakov 
Pri ustvarjanju tega projekta smo predvidevali, da se bo pilotskega projekta udeležilo določeno 
število dijakov. Da bi lahko izvedeli natančno število dijakov, vas učitelje prosimo za sodelovanje. Na 
spletnem mestu projekta IMProVET, na naslovu http://improvet.cvut.cz v razdelku Tečaji lahko 
najdete prazen seznam dijakov v projektu IMProVET. Prosimo, da ga izpolnite, potrdite, poskenirate 
in pošljete preko elektronske pošte na naslov improvet@fel.cvut.cz. Udeležba v pilotskem projektu 
pomeni uporabo (tudi delno, tudi nekaj delov je dovolj) nekaterih učnih materialov. Hvala za vaše 
sodelovanje. 
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7 Kontakt 
Partnerji v projektu iz Češke (CTU v Pragi) oziroma izbrani ustvarjalci učnih tečajev se lahko 
kontaktirajo preko elektronske pošte projekta IMProVET: improvet@fel.cvut.cz. 

Ostale informacije se lahko najdejo na spletnem mestu projekta IMProVET na naslovu: 
http://improvet.cvut.cz. 


