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Intelektualni 

rezultati

1

2

3

Učni izidi veščin dela na 

daljavo za odrasle

Učne enote REMSKA in 

prosto dostopni učni viri

Množični odprti spletni 

tečaj REMSKA

4
Ogrodje za samoevalvacijo in 

razvoj učnih poti 



MOOC REMSKA je sodoben in iz modulov sestavljen tečaj za

zaposlene in iskalce zaposlitve, ki želijo izboljšati svoje veščine, znanje

in kompetence, povezane z delom na daljavo. Udeleženci tečaja bodo

pridobili in razvili strokovne in mehke veščine, s katerimi se bodo lahko

odzivali na zahteve sodobnega delovnega mesta in uspeli na trgu dela.

Množični odprti spletni tečaj 

REMSKA



Lastnosti 

MOOC-a

REMSKA

Brezplače

n

111 lekcij

52 predstavitev

29 nalog

218 vprašanj izbirnega tipa

39 videoposnetkov

Na voljo je v 7 jezikih

Potrdilo o zaključku



Tečaj je sestavljen iz modulov, kar pomeni, da lahko udeleženci izberejo

enote in lekcije, ki jih najbolj potrebujejo. Udeleženec lahko napreduje

v lastnem ritmu in ni odvisen od vnaprej določenega urnika.

Množični odprti spletni tečaj REMSKA



Povezave na 

MOOC

REMSKA

NEMŠKA VERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-de

ANGLEŠKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all

FRANCOSKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-FR

GRŠKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-el

BOLGARSKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-BG

SLOVENSKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-SI

ITALIJANSKAVERZIJA

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-it

https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-de
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-FR
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-el
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-BG
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-SI
https://erasmusmoocs.thinkific.com/courses/remote-working-skills-for-all-it


3 tedni, v vsej jezikovnih 

verzijah

Približno 60 sodelujočih 

udeležencev, ki so tečaj 

preizkusil i in izpolnil i 

evalvacijski vprašalnik

Pre izkus funkc iona lnost i ,  ident i f ikac i j a  

š ibk ih in  močnih točk ter  pr i ložnost i  za  i zbol j šan je   

Pilotni 

preizkus 

MOOC-a

REMSKA



Pripomoček za 

samoevalvacijo 

in načrtovanje 

učenja

Nabor orodij za samoocenjevanje veščin, pripravljenosti 

in odnosa do dela na daljavo

Vodnik po najboljših praksah, ki zajema tehnološke 

in organizacijske vidike dela na daljavo

Nabor orodij, vključno s protokoli, smernicami in 

kontrolnimi seznami, ki omogočajo prakse in procese 

dela na daljavo



Pripomoček za 

samoevalvacijo

Uporabnikom (zaposlenim in bodočim

zaposlenim) omogoča, da ocenijo svoje

veščine, znanje, pripravljenost in odnos do

dela na daljavo.

Razdeljen je na 6 področij: (1) Delovni

prostor (2) Upravljanje podatkov &

varnost (3) Ustvarjanje vsebin(4)

Upravljanje s časom (5) Sodelovanje (6)

Osebnostna rast.

Na voljo je v angleščini, nemščini, grščini,

francoščini, slovenščini, bolgarščini in

italijanščini na naslednji povezavi:

Za vsako področje mora uporabnik

odgovoriti na nekaj kratkih izjav ali

vprašanj, na koncu pa dobi oceno in

skupno oceno.

https://friendly-davinci.88-99-160-141.plesk.page/index.html
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Vodnik po 

dobrih praksah 

dela na daljavo



Vodnik po dobrih 

praksah

Vk l j u ču j e  t ehno lo ške  re š i t ve  i n  

orod j a , k i  so  n a  vo l j o , t e r  

org an i z a c i j s ke

s p re j e t e  p r a k se .

Sestav l jen je  tako, da  je  uporaben 

za  de lavce in  de loda ja lce .
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Vsebina 

vodnika



zagotavlja vsem zainteresiranim 

podporo pri oblikovanju in 

izvajanju uspešnih rutin in praks 

dela na daljavo,

olajša uvajanje dela na daljavo 

pri zaposlenih in 

delodajalcih/podjetjih.

Vodnik po 

dobrih 

praksah, 

protokoli, 

smernice in

kontrolni 

seznami



Sofinancira program Evropske unije Erasmus+
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih
vsebuje.

PRIDRUŽITE SE NAM

RemskaP

Remskaproject

remote-working-skills-for-
all/

Obiščite spletno stran projekta in naložite 

intelektualne rezultate

www.remskaproject.eu
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