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1. Kaj je cMOOC? 
cMOOC je množični povezovalni spletni tečaj. Gre za tečaj, ki poteka na spletu, 
katerega glavne značilnosti so: 

- odprt za vsakogar in brezplačen; 
- množičen, ker je odprt za ogromno število udeležencev iz vsega sveta; 
- povezovalen, ker temelji na načelih, kjer udeleženci izmenjujejo znanje in se 

povezujejo preko digitalnih medijev kot so blogi in družabna omrežja. 

 
Od večine drugih spletnih tečajev se razlikuje v tem, da veliko pozornost usmeri v: 

- udeležence, ki preko forumov in socialnih omrežij aktivno sodelujejo v debati in se 

- povezujejo z drugimi udeleženci. 

 2. Ali se moram registrirati za cMOOC? 
Da, registrirati se morate preko https://divetour.eu/register/ nato pa prosto in v svojem 
tempu sledite tečaju in se povezujete z drugimi udeleženci. 

3. Kaj, če pozabim geslo? 
 

 Sledite navodilom, ki jih boste prejeli na svoj elektronski poštni predal. 

 4. Ali moram imeti posebno predznanje za sodelovanje v cMOOC? 

Posebno predznanje ali veščine niso potrebne. Če ste študent/predavatelj poklicnega 
izobraževanja v turizmu ali vodja/delavec v MSP, ki se ukvarja s turizmom, imate 
najverjetneje odlično podlago, saj je tečaj prilagojen ravno takšnim potrebam. 

5. Kako bo potekal cMOOC ? 

Tečaj cMOOC bo potekal štiri tedne, od 16. januarja do 10. februarja 2023. Sestavljen 
bo iz dveh modulov s štirimi temami (dve za vsak modul), testnimi polami za 
samoocenjevanje, forumov za razprave in spletnih seminarjev. 
 

 

 

https://divetour.eu/register/


  

 

 

Več informacij boste našli v besedilu Koraki za usposabljanje preko povezovalnega 
MOOC tečaja, ki je rezultat projekta DIVETOUR. 

6. Kaj so forumi ? 

Forumi so eno od orodij s katerimi komunicirate in izmenjujete izkušnje z drugimi 
udeleženci in moderatorji cMOOC. Na voljo bo splošni forum z obvestili o trenutnih 
učnih temah in razpravah in specifični forum glede zaposlenih v turističnem sektorju, 
ki se pri delu srečujejo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

7. Kaj je webinar ali spletni seminar? 

Webinar (beseda je sestavljena iz web, kar pomeni splet in seminar) je spletni 
seminar, ki je običajno tudi sinhron, kar pomeni, da poteka v realnem času in da je 
komunikacija med udeleženci sočasna. Pri cMOOC bomo organizirali dva spletna 
seminarja, enega na koncu vsakega modula. To bodo enourni ZOOM sestanki, ki 
bodo potekali v živo in jih bo You Tube sinhrono predvajal. Prikazani pa bodo tudi 
na portalu cMOOC za ponovitev vsebin in za odgovore na vprašanja, ki ste jih 
postavili v forumih ali družabnih omrežjih. Dodatne informacije so na voljo v 
Smernicah za predvajanje in sodelovanje pri spletnih seminarjih. 

8. Kako lahko spremljam spletni seminar? 

Preprosto. Uporabite povezave, ki jih  najdete na portalu cMOOC in se povežite na 
ZOOM in YouTube. Na ta način lahko vprašanja postavite v živo. 

9. Kaj, če ne morem spremljati spletni seminar? 

Brez težav. Spletni seminar bo posnet in na voljo ob koncu vsakega modula. Ogledate 
si ga lahko kadarkoli in večkrat, če želite. 

10. Kaj pridobim, če uspešno zaključim spletno usposabljanje?   
 

Pridobili boste pomembna in uporabna znanja za svojo poklicno pot, ne glede na to, ali 
že delate v turističnem sektorju ali se še usposabljate za takšno delo. Spoznali boste 
možne strategije za okrevanje turističnega sektorja po pandemiji Covid-19 in drugih 
krizah, s poudarkom na pomenu in razvoju vključujočega turizma, ki bo bistven za 



  

 

okrevanje te panoge. Vključujoči turizem se posveti vsem gostom v enaki meri, poskrbi 
za tiste, ki imajo posebne potrebe po dostopnosti, kot so gibalno ovirane oseb, osebe z 
invalidnostjo, starejši, in druge skupine s specifičnimi potrebami. Spoznali boste torej 
glavna vprašanja in značilnosti dostopnega turizma. Dostopnost ni le vprašanje 
človekovih pravic, temveč tudi velika poslovna priložnost. Naučili se boste, kako ustreči 
strankam s posebnimi zahtevami glede dostopnosti in kako izboljšati dostopnost 
turističnih storitev in njihovo kakovost. 

11. Kakšne so zahteve glede prisotnosti na cMOOC? 

Vi se odločite za tempo in število ur, ki jih boste porabili za tečaj. Svetujemo, da si 
ogledate videoposnetke, preberete priročnike, ki so na voljo za vsak modul in 
označeno literaturo. Potem pa lahko nadaljujete v smeri, ki vas posebej zanima. 
Povežete se lahko z drugimi udeleženci in dobite informacije, izmenjate stališča in 
mnenja o različnih temah. 

12. Kakšna raven znanja angleškega jezika je potrebna za uspešno 
sodelovanje na cMOOC? 
Pri oblikovanju tečaja so bili pozorni na jezik in pripravili cMOOC tako, da ga je možno 
nemoteno spremljati s povprečnim znanjem angleščine kot drugega jezika. 

13. Kako sem lahko prepričan, da so avtorji cMOOC res strokovnjaki na 
področju dostopnega turizma? 

Povezovalni cMOOC so razvili partnerji, ki sodelujejo pri evropskem projektu 
DIVETOUR, in ga sestavljajo profesionalci in strokovnjaki s področij turizma, 
dostopnosti, inovativnosti in novih digitalnih okolij. Partnerstvo (ki vključuje dve 
evropski mreži, tri ponudnike PIU v turizmu, dve MSP in eno socialno podjetje) lahko 
preverite na spletni strani projekta www.divetour.eu 

14. Kakšne so tehnične zahteve za uporabo cMOOC? 
Za navigacijo po cMOOC potrebujete le internetno povezavo. Priporočljivo je, da 
imate svoj Facebook, če želite spremljati Facebook GROUP of DIVETOUR, in 
pohvalno je, če ustvarite svoj blog ali pišete blog in tvitate o #DIVETOURMOOC v 
realnem času predvajanja cMOOC. Tako si izmenjujete informacije o učni izkušnji z 
drugimi udeleženci. 

http://www.divetour.eu/


  

 

15. Kako lahko sam ocenim svoj napredek pri usposabljanju?   

Ob koncu vsakega modula bo na portalu na voljo test. Test ni obvezen, je pa učinkovit 
način za ocenjevanje svojega napredka. Test lahko večkrat ponovite, dokler ne dobite 
želenega rezultata. 

16. Kaj, če se testa ne udeležim? 
Test ni obvezen, še naprej lahko spremljate tečaj, gledate videoposnetke, berete 
priporočene tekste ter se povezujete z drugimi udeleženci. Testi so namenjeni 
samoocenjevanju. 

Če želite prejeti potrdilo o udeležbi cMOOC, je opravljanje testov obvezno, pri čemer 
morate doseči najmanj 70 % pravilnih odgovorov (glej spodaj). Teste lahko večkrat 
ponovite, dokler ne dobite želenega rezultata. 

17. Kaj je rezultat udeležbe cMOOC in opravljenega testa? 
Potrdilo/diploma? ... od katerega združenja/ institucije? …kdo podpiše 
diplomo? 
Ob koncu tečaja udeleženci cMOOC ne prejmejo nobenega uradnega priznanja, ker 
to ni namen cMOOC. Prejmete lahko potrdilo o udeležbi, podpisano s strani 
projektnega partnerstva DIVETOUR in izdano na vašo zahtevo, če ste uspešno 
opravili teste (glejte zgoraj). 

18.  Ali bo vrednotenje mojih učnih dosežkov anonimno? Kdo bo imel 
dostop do mojih rezultatov? 
Rezultate učnih dosežkov boste videli samo vi, prikazani bodo na samo na vašem 
računu. 

19. Ali lahko večkrat sodelujem na cMOOC? 
Povezovalni cMOOC je dogodek in ne imenik učnega gradiva, saj boste med trajanjem 
tečaja imeli možnost deliti svoje izkušnje, dvome in ideje s svojimi vrstniki na spletu in 
z moderatorji tečaja. Kakor koli že, portal in ponujeno učno gradivo bosta ostala 
brezplačna in dostopna do oktobra 2028. 


