NAVODILA ZA UPORABO E-UČILNICE
E-učilnica, ki je nastala in se redno posodablja z novimi vsebinami v okviru projekta
»Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«, na enem mestu
združuje uporabne informacije in strokovna ter učna gradiva s področja varnosti in zdravja pri
delu, pregled zakonodaje, inovativne ukrepe z obravnavanega področja, predloge za
prilagoditev delovnih mest ter stalno strokovno podporo.
Komu je namenjena?
Delodajalcem, strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu,
promotorjem zdravja na delovnem mestu in vsem drugim posameznikom, ki si želijo
nadgraditi svoje znanje na področju varnosti in zdravja pri delu.

Kaj je na voljo v okviru e-učilnice?
1. Stalna strokovna podpora in svetovanja
Na voljo so strokovna svetovanja v povezavi z izvajanjem aktivnosti na področju varnosti in
zdravja pri delu za organizacije, ki želijo s svojimi ukrepi presegati nujne zakonske obveznosti.
Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in
ekonomije.
2. E-izobraževanja
V e-učilnici bo moč brezplačno dostopati do e-izobraževanj iz aktualnih področij varnosti in
zdravja pri delu. Po vsakem e-izobraževanju lahko uporabnik izpolni kratek test in po
uspešnem preizkusu znanja prejme tudi potrdilo o opravljenem izobraževanju.
3. Izobraževalni posnetki
V e-učilnici bo objavljenih 5 izobraževalnih video posnetkov konkretnih prilagoditev delovnih
mest, zlasti starejšim od 45 let, v slovenskih delovnih organizacijah z manj kot 50 zaposlenimi
in iz petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu.
Izobraževalni posnetki bodo sistematično prikazovali proces od začetka do konca posamezne
prilagoditve delovnega mesta.
4. Strokovno-informativna gradiva
Uporabniki e-učilnice lahko dostopajo do različnih strokovno-informativnih gradiv in podpornih
orodij s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so članki, check-liste, vprašalniki, infografike
in nabor ukrepov, s katerimi si lahko pomagajo pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v
njihovi delovni organizaciji.

Ustvarite si svoj uporabniški račun!

1. PRVA STRAN
Do e-učilnice lahko dostopate na spodnji povezavi:

https://www.evzd.si/e-ucilnica/
Pred pričetkom ogledovanja vsebin si ustvarite svoj uporabniški račun s klikom na zavihek
»Moj eVZD«.
V tem zavihku se kasneje tudi prijavljate v e-učilnico z uporabniškim imenom in geslom.

Slika 1. Prva stan e-učilnice
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2. PRIJAVA/REGISTRACIJA
V primeru, da imate uporabniški račun že ustvarjen, se lahko v e-učilnico prijavite z
uporabniškim imenom ali e-poštnim naslovom ter geslom tukaj:

Slika 2. Prijavni obrazec e-učilnice

Če ste na e-učilnici prvič, si v spodnjem obrazcu ustvarite uporabniški račun (registracija)
tako, da v prazna polja zapišete uporabniško ime, ki si ga oblikujete sami, navedete svoj
elektronski naslov ter si ustvarite geslo, ki si ga boste lahko čim lažje zapomnili.

Slika 3. Obrazec za registracijo na e-učilnico
Po opravljeni registraciji svoje podatke vpišite v prijavni obrazec (Slika 2) in pričnite z
raziskovanjem vsebin e-učilnice.

3

3. OGLED VSEBIN
Z ogledom vsebin lahko pričnete tako, da odprete zavihek e-učilnica, pri čemer se bo odprla
prva stran e-učilnice (Slika 1). Če se pomaknete po strani navzdol, lahko dostopate do eizobraževanj, izobraževalnih posnetkov ter strokovne podpore in svetovanja.

3.1.

E-IZOBRAŽEVANJA

S klikom na gumb »Vsa e-izobraževanja« (Slika 4) si lahko ogledate vsa, ki so na voljo ter
izbirate med temami (Slika 5), ki vas najbolj zanimajo.

Slika 4. Predelek e-izobraževanj na prvi strani e-učilnice
Kadar ste se določenega izobraževanja že udeležili, vendar še ne dokončali, lahko v pasici »%
obdelano« spremljate tudi kolikšen delež snovi posameznega izobraževanja ste že obdelali.
Izobraževanje je sestavljeno iz poglavij in podpoglavij, kjer je vsebina obogatena z grafikami,
spletnimi povezavi, slikami ter videoposnetki. Z izobraževanjem pričnete s klikom na gumb
»ZAČNI Z IZOBRAŽEVANJEM« (Slika 5).

Slika 5. Zavihek vsa izobraževanja
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V zavihku e-izobraževanje si lahko ogledate posamezna poglavja (Slika 6). Za ogled teh lahko
uporabite funkcijo gumba »Razširi vse«. Poglavja, ki so označena z zeleno kljukico ste že
uspešno predelali.
S klikom na zavihek »Gradivo« si lahko ogledate vso gradivo, ki ga boste pri učenju
potrebovali.

Predelana
poglavja

Poglavja, ki še jih
niste predelali

Slika 6. Začetna stran izobraževanja

Z izobraževanjem pričnete/nadaljujete s klikom na prvi naslov, ki je označen z belim krogom.
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Ko končate s pregledovanjem vsebine v posameznem poglavju ali podpoglavju, ga ne
pozabite zaključiti z klikom na gumb »Označi kot dokončano«.
Na kateri koli točki si lahko ogledate tudi prejšnja poglavja in podpoglavja, s klikom na gumb
»Prejšnja podpoglavja«.

Slika 7. Poglavje e-izobraževanja

Na koncu vsakega izobraževanja opravite krajši preizkus znanja.

Slika 8. Preizkus znanja
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V primeru, da ga uspešno prestanete (dosežete vsaj 80 % točk), prejmete certifikat Potrdilo o
opravljenem izobraževanju.
Prenesete ga v pdf obliki tako, da kliknete na gumb »Natisnite certifikat«.

Slika 9. Prenos certifikata
Potrdilo bo izpolnjeno z vašim imenom in priimkom ter datumom in naslovom izobraževanja
(Slika 10).

Slika 10. Potrdilo o opravljenem e-izobraževanju
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Prav tako lahko s klikom na zavihek »Moj eVZD« spremljate vaš napredek in dosežke. S klikom
na gumb »Urejanje računa« pa lahko spreminjate uporabniške nastavitve.

Slika 11. Spremljanje dosežkov in urejanje računa

3.2.

IZOBRAŽEVALNI POSNETKI

V e-učilnici si boste lahko ogledali 5 izobraževanih posnetkov, ki bodo sistematično prikazovali
proces od začetka do konca posamezne prilagoditve delovnega mesta.

Slika 12. Predelek Izobraževalni posnetki na prvi strani e-učilnice
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3.3.

STROKOVNA PODPORA IN SVETOVANJE

V okviru e-učilnice so na voljo svetovanja in strokovna podpora v zvezi z uporabo e-učilnice ter
izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v vaši organizaciji, ki presegajo zakonske obveznosti.
Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področja medicine dela, varnosti in zdravja pri delu,
prava in ekonomije.

Slika 13. Predelek Strokovna podpora in svetovanje na prvi strani e-učilnice

Do svetovanj dostopate s klikom na gumb »Podpora« (Slika 13), kjer se prikaže kontaktni
obrazec, v katerem izpolnite prazna polja (Slika 14).

Slika 14. Predelek Strokovna podpora in svetovanje na prvi strani e-učilnice
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Primer vprašanja podjetja:

»Smo srednje veliko podjetje s 135-imi zaposlenimi in smo pričeli z izvajanjem ukrepa, ki se nanaša na razvoj kariere
starejših zaposlenih. Pripraviti moramo postopke in obrazce za izvajanje tega ukrepa. Zato nas zanimajo priporočila
strokovnjakov ter dobre prakse drugih podjetij, ki to izvajajo. Prosimo za kakšne usmeritve in izkušnje iz tega
področja, da bomo lahko ta ukrep izvajali bolj dovršeno.«

3.4.

NOVICE

Spremljajte tudi zanimive vsebine, ki se na e-učilnici objavljajo v novicah.

Slika 15. Predelek Novosti, dogodki in obvestila na prvi strani e-učilnice

10

