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  I  VSTOP IN PRIJAVA 

V Moodle platformo dostopamo neposredno https://ucilnica.sasainkubator.si/ ali preko 
platforme VPI-LES https://www.vpi-les.eu/MOODLE.php in dobimo ekran: 

 

Dobimo seznam predmetov, ki 
jih imamo na voljo in pri vsakem 
predmetu izvajalce. Desno je ob 
predmetu kratek opisni tekst 
oziroma vodilo (misel). 

V zgornjem desnem kotu ekrana 
je povezava Prijava, ki služi za 
izpis ekrana, kjer vnesemo ime in 
geslo uporabnika. 

Povezava Prijava se nahaja tudi 
skrajno spodaj na prvem ekranu. 

vklopi/izklopi 
levi drsnik 

https://ucilnica.sasainkubator.si/
https://www.vpi-les.eu/MOODLE.php
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Prijavni ekran ima naslednjo obliko: 

 

 Vnesemo ime uporabnika (v našem primeru gost.vpi) in geslo. Slednje je »skrito«. 
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II  IZBOR PREDMETA 

V e-učilnici VPI-LES imamo na izbiro tri predmete in s klikom na ime predmeta (npr. NAPREDNE 
TEHNOLOGIJE) izberemo želenega:  
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III  SESTAVA PREDMETA 

Predmet, npr. NAPREDNE TEHNOLOGIJE, ima štiri mapa (sklope) in sicer Splošno, GRADIVA – 
COWORKING DELAVNIC, PRAKTIČNE PRIMERE in VAJE:  
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Ko kliknemo na mapo GRADIVA – COWORKING DELAVNICE, dobimo seznam dokumentov, ki jih s 
klikom na ime (npr. TEHNOLOGIJA – UVOD) lahko odpremo:  

 

S klikom na mapo PRAKTIČNI PRIMERI (lahko tudi iz mape GRADIVA …) dobimo seznam 
dokumentov s primeri: 
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V mapi VAJE (dostopamo lahko tudi iz mape PRAKTIČNI PRIMERI) se nahajajo dokumenti z 
opredeljenimi problemi, ki jih lahko slušatelji rešijo sami ali pa skupaj na coworking delavnicah: 

 

V vseh mapah so dokumenti v PDF, DOCX, PPT obliki, lahko pa tudi video datoteke ali druge 
datoteke. Ko kliknemo na posamezen dokument, ga odpremo in potem lahko tudi prenesemo na 
svoj računalnik. 
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IV  POGLED Z LEVIM DRSNIKOM IN ODJAVA 

V kolikor na prvem ekranu (ob vstopu) v Moodle kliknemo na ikono omogočimo ali izključimo 
»levi drsnik«, ki služi kot povezava s posameznimi deli predmeta:  

 

 

 

 

 

 

 

Moodle platformo zapustimo z 
Odjavo (zgoraj desno ali spodaj) 


