E-listovnik Mahara
Učni stolpič – tehnična priporočila za uporabo orodja

Kratek opis
E-listovnik Mahara (https://mahara.org/) se lahko uporablja kot spletni portfelj, spletni dnevnik ali
orodje za oblikovanje življenjepisa. E-listovnik Mahara predstavlja zbirko materialov in učnih aktivnosti,
ki jih je študent pripravil skozi daljše časovno obdobje (npr. tekom izvedbe posamezne učne enote). S
pomočjo kronološko urejenih evidenc o študentovih aktivnosti, lahko ugotavljamo napredek in razvoj
kompetenc študentov na specifičnem področju izobraževanja.
E-listovnik pripravimo v odprtokodni aplikaciji, pri čemer je na voljo slovenska spletna verzija
https://listovnik.sio.si/ in namizna verzija https://mahara.org/.

Za uspešno delovanje se najprej na spletni verziji registriramo in prijavimo s svojim uporabniškim
imenom ter geslom. Prijava je možna tudi preko AAI, kjer uporabite identiteto um.si)

Opis elementov
Pred uporabo e-listovnika (https://listovnik.sio.si/) skrbno pregledamo nastavitve, do katerih
dostopamo s klikom na strani profila
v zgornjem desnem kotu brskalnika. V nastavitvah lahko
urejamo:
- splošne podatke, kot so: geslo, sprememba uporabniškega imena in URL profila,
- splošne možnosti računa, kot so: jezik, e-pošta, število ključnih besed v oblaku, žetone
za mobilno nalaganje in podobno.
Delovno okolje se nahaja v Nadzorni plošči (slika 1).

Slika 1: Naslovna stran Listovnika
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Posamezni zavihki v Nadzorni plošči (Vsebina, Listovnik in Skupine) nam ponujajo raznolike možnosti,
s pomočjo katerih urejamo delovno okolje in ustvarjamo vsebino.
VSEBINA. V zavihku lahko urejamo osnovne informacije o našem profilu
(O meni, Kontaktni podatki, Družabni profili, Splošno), preko katerih se
predstavimo ostalim uporabnikom. V splošnem profilu lahko dodamo
sliko, življenjepis (tudi v obliki Europass) ali datoteko, ki jo želimo
pokazati ostalim uporabnikom. Mahara omogoča shranjevanje datotek v
Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive, Picassa in Zotero.
Zasebnost kontaktnih podatkov je omogočena, dokler jih ne vključimo v
Pogled, ki ga delimo z drugimi (Listovnik > Pogledi in zbirke).

LISTOVNIK. Pogled je zbirka »dokumentov«, ki so na voljo v listovniku
(wordovi dokumenti, pdf dokumenti, multimedijske datoteke, slike,
potrdila iz izobraževanj …). Ustvarjenih imamo lahko poljubno število
Pogledov (npr. v pogledu 1 imamo življenjepis, dosežke na področju
izobraževanj za bodoče delodajalce). Dostop do posameznih Pogledov pa
lahko dodelimo določenim osebam.
V odseku Preobleke urejamo vizualni izgled dokumentov (dodajanje
ozadja, barv in oblik). Dokumenti se lahko izvozijo kot samostojna HTML
spletna stran ali v LEAP2A formatu. Format HTML ustvari samostojno
spletno stran, a tega ni mogoče ponovno uvoziti v e-listovnik Mahara.
Stran si lahko ogledate v običajnem spletnem brskalniku. Format LEAP2A
omogoča izvoz vsebine enega e-listovnika v drug kompatibilen e-listovnik
(npr. elgg.org).

SKUPINE: Izvajalci in študenti se lahko povezujejo v skupine ter delijo svoja
mnenja preko forumov, ki so razvrščeni po tematikah (Teme).
Vsak lastnik skupine določi način dostopa do skupine:
 odprto članstvo (vsak član Mahare lahko postane član skupine),
 nadzorovano članstvo (skrbnik skupine lahko uporabnike dodaja v
skupino brez njihovega soglasja in člani skupine ne morejo
zapustiti sami),
 zahtevano članstvo (uporabniki pošljejo zahtevo za pridružitev v
skupino; lastnik skupine odobri ali zavrne zahtevo),
 člani skupine lahko pošljejo vabila drugim uporabnikom za
pridružitev v skupino.
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Posebnosti
 E-listovnik Mahara lahko uporabljamo kot spletno ali namizno aplikacijo na dva načina:
- datoteke lahko iz spletne aplikacije prenesemo na osebni računalnik ,
- datoteke lahko shranimo v spletni verziji Mahare (t.i. »oblaku«) in do njih dostopamo
kjerkoli in kadarkoli.
 Za datoteke, ki jih naložimo ali ustvarimo v listovniku, je potrebna potrditev (slika 2) da imamo vsa
potrebna
dovoljenja
za
objavo.

Slika 2: Izjava

 O uporabi e-listovnika Mahara najdete tudi
https://video.arnes.si/portal/search.zul?q=Mahara.
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