
 

 

ZNANJE.BIZ - SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 

Vsebina programa 

o Video: vsaj 20 minut video gradiva, vsaj 4 lekcije (lekcije lahko vsebujejo video gradivo, dokumente, 

drsnice, kvize, naloge, vprašanja za razmišljanje, ankete…)  
o HD kvaliteta videa 

o Kvaliteten zvok brez motenj 

 

Napovednik programa 

o Naslovna slika velikosti 1920 x 1080 px 

o Naslov programa, ki je zanimiv in privlačen za uporabnike 

o Kratek opis programa za naslovno stran (do 120 znakov vključno s presledki) 
o Daljši opis programa (450 – 500 znakov vključno s presledki)  
o Kaj bodo uporabniki s tem programom pridobili oziroma kaj se bodo naučili 
o Komu je program namenjen in ali je potrebno kakšno predznanje 

o Izvajalec programa (npr. Maja Novak, poslovna svetovalka, XYZ d.o.o.) 

 

Tehnična izvedba programa 

Kvaliteta videa 

o HD resolucija, 1080p,16 : 9, najmanj 24 fps 

o Priporočljiv format je .mp4 

o Če snemamo s telefonom, vedno snemamo v vodoravnem položaju (nikoli pokončno) 
o Uporabimo stojalo, da se slika ne trese 

o Slika naj bo jasna in ostra 

o Kvalitetna osvetlitev: snemamo pri naravni svetlobi oziroma podnevi 

o Tematiki primerno ozadje: pisarna, prazna stena 

o Poskrbimo za urejen in pospravljen prostor 

Kvaliteta zvoka 

o Brez šumov v ozadju (hladilnik, domače živali, promet…) 
o Posnetek naj bo dovolj glasen 

o Pazimo, da v prostoru ne odmeva 

o Vedno najprej posnamemo kratek testni video, da se prepričamo o kvaliteti zvoka  

Vsebina video posnetka 

o Brez mašil (hmm… um… ja…) 
o Tekst si lahko pripravimo vnaprej, da se izognemo neprijetnim premorom med govorom in mašilom 

o Pri snemanju samo ene osebe lahko uporabimo eno izmed aplikacij, ki nam na zaslonu med 

snemanjem prikazuje naše besedilo (npr. aplikacija Selvi Teleprompter Camera za telefon oziroma 

Teleprompter Pro za računalnik), da se teksta ne rabimo učiti na pamet 



 

 

o Za snemanje zaslona obstaja več možnih programov: zadosti dober, enostaven in poceni je npr. 
Screencastify 

o PowerPoint omogoča snemanje pripravljene predstavitve s predavateljem v enem vogalu 

o Zanimiv način govora, ki pritegne poslušalce (če uporabljamo teleprompter, naj ne izgleda, kot da 
beremo) 

o Jasen in razločen govor 

 

Vsebinski – didaktični nasveti 
o Vsak program naj vsebuje kratek uvodni video (2-3 minute), v katerem predstavimo kratek pregled 

programa in pojasnimo, kaj se bo v programu dogajalo, kako bo potekala izvedba, kaj se bodo 

naučili in podobno. Pametno je, da se v uvodnem videu predstavimo s sliko, da uporabniki vedo, 
kdo je njihov predavatelj 

o Program naj bo logično strukturiran  
o Program si lahko razdelimo na posamezna poglavja oziroma lekcije, lekcije lahko razčlenimo še na 

posamezna podpoglavja oziroma teme  

LEKCIJA 1 

 Opcijsko: TEMA 1 

 Opcijsko: TEMA 2 

LEKCIJA 2 

 Opcijsko: TEMA 1 

 Opcijsko: TEMA 2 

LEKCIJA 3 

o Vsaka tema oziroma vsaka posamična lekcija naj obravnava samo eno vsebino - en koncept – eno 

orodje ipd.  

o Priporočena dolžina video posnetkov je med 3 in 6 minutami, razen izjemoma na določenih 
področjih (po 6 minutah gledanja koncentracija namreč bistveno upade) 

o Priporoča se različne vsebine lekcij oziroma tem: video posnetki samega predavatelja, video 

posnetki gradiva v PowerPointu s predavateljem v enem vogalu, snemanje zaslona, teksti, 

preglednice, povezave na druge uporabne dokumente, vse vrste uporabnih materialov, o katerih 

govorimo znotraj programa, animacije… 

o Poskrbimo, da bo imel celoten program neko enotno strukturo posnetkov z enotno zunanjo 

podobo, da ne bo moteče za uporabnike 

o Lekcije oziroma teme lahko po želji vsebujejo tudi krajša preverjanja znanja v obliki kvizov. 

 

Nalaganje gradiva 

o Tekstovno gradivo (teksti, prosojnice, .pdf datoteke,…) se lahko naloži direktno na platformo 

o Video mora biti obvezno naložen na kanal Vimeo (nikoli na YouTube, ker se ga ne da učinkovito 
zaščititi pred nepooblaščenimi ogledi) 

o Kdor ima svoj plačljivi Vimeo kanal, lahko video gradivo naloži na svoj kanal 
o Kdor ga nima, lahko video gradivo naloži na Vimeo kanal portala, kjer se lahko gradivo primerno 

zaščiti pred kopiranjem 


