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POVZETEK 

V naših predstavah je učenje običajno definirano precej ozko in sicer kot sedenje v šolski 

klopi s knjigo v roki. Toda vse pogosteje se v izobraževanju srečujemo z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, tako da lahko rečemo, da so uporaba računalnika, 

različnih računalniških aplikacij, interneta ter s tem povezana računalniška pismenost postali 

del našega vsakdana.  

Vse to je vplivalo tudi na razvoj novih, bolj naprednih metod učenja, ki vključujejo uporabo 

omenjene informacijske tehnologije. Med različne metode učenja spada tudi kombinirano 

učenje (angl. blended learning).  Kombinirano učenje je koncept učenja in poučevanja, pri 

katerem se spajajo in mešajo različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši učni 

pripomočki – od virtualnih do dejanskih. Kombinirano učenje daje prednost različnim učnim 

slogom. Na eni strani so v pouk vključene različne naloge in dejavnosti, na drugi strani pa se 

uporablja računalniška tehnologija, e-gradiva, interakcija med mentorjem in udeleženci oz. 

med samimi udeleženci učnega procesa. 

V začetnem poglavju diplomske naloge bomo najprej predstavili kombinirano učenje in 

omenjeno metodo učenja v primerjavi z e-učenjem in izobraževanjem na daljavo. V 

nadaljevanju se bomo osredotočili na strojno in programsko opremo, ki je potrebna tako pri 

izvajanju pouka kot pri samem učenju, če uporabljamo metodo kombiniranega učenja. 

Predstavili bomo tudi način priprave učne ure po metodi kombiniranega učenja, vlogo učitelja 

in modele, po katerih lahko razdelimo kombinirano učenje ter nabor programske opreme, 

primerne za izvedbo kombiniranega učenja. Na koncu bomo podali še prednosti in slabosti 

tega načina učenja ter nekaj obstoječih projektov, ki že potekajo v obliki kombiniranega 

učenja.  

Ključne besede: Kombinirano učenje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, učne 

metode 
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Information and communication technology in blended 

learning 

ABSTRACT 

We usually define learning very narrowly, namely as sitting in the school bench with a book 

in our hands. Yet more and more we are facing information and communication technology in 

our educational system. We can say that the usage of computers, various computer 

applications, the internet and related computer literacy has become a part of our everyday 

lives. 

All this has had an impact on the development of new, more advanced methods of learning 

which involve above mentioned information technology. Among them is also blended 

learning. Blended learning is the concept of teaching and learning where we merge and blend 

different learning styles and use wide variety of teaching aids – virtual and real. Blended 

learning gives priority to different learning styles. On one hand, we include different tasks and 

activities in our teaching. On the other hand, learning process consists of computer 

technology, e-learning materials and the interaction between the tutor and the participants or 

among the participants. 

In first chapter of this thesis we present blended learning itself and learning methods in 

relation to e-learning and distance learning. In addition, we focus on the hardware and 

software which is required during teaching and learning when we use the method of blended 

learning. We also present a way of preparing lessons, considering a blended learning method, 

the role of the teacher and models where we can see the division of blended learning and 

software suitable for the implementation of blended learning. Finally, we highlight the 

advantages and disadvantages of blended learning as well as some existing projects designed 

by the rules of blended learning. 

 

Key words: blended learning, information and communication technology, teaching 

methods. 
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1 Uvod 

Živimo v času, ko svetovni splet na vsakem koraku vpliva na naše življenje. Tudi pri učenju 

in izobraževanju je tako. Ko omenimo besedo učenje, si običajno predstavljamo sedenje v 

šolski klopi s knjigo v roki. Toda temu ni več tako, kajti uporaba informacijsko-

komunikacijske tehnologije je v izobraževanju vse bolj prisotna, tako da lahko rečemo, da so 

uporaba računalnika, različnih računalniških aplikacij, interneta ter s tem povezana 

računalniška pismenost postali del našega vsakdana.  

Posledično so se začele razvijati tudi nove, bolj napredne metode učenja, ki vključujejo 

uporabo omenjene informacijske tehnologije. Mednje spada tudi kombinirano učenje (angl. 

blended learning).  Kombinirano učenje daje prednost različnim učnim slogom: na eni strani z 

vključevanjem najrazličnejših nalog in dejavnosti v pouk, na drugi pa z uporabo računalniške 

tehnologije, e-gradiv, interakcije med mentorjem in udeleženci ter med samimi udeleženci 

učnega procesa. In ravno ta raznolikost različnih slogov v kombiniranem učenju pritegne 

učitelja k sprejetju novitet pri svojem pouku, posledično pa se nad novim načinom dela 

navdušijo tudi učenci. 

Za diplomsko delo, na temo informacijska – komunikacijska tehnologija v kombiniranem 

učenju, smo se odločili zaradi nepoznavanja takšnega načina učenja in poučevanja. Znanje, ki 

ga bomo pridobili tekom pisanja diplomskega dela, nam bo koristilo kot bodočim učiteljem, 

saj bomo tako lahko pri pouku vpeljali nove metode učenja in poučevanja.  

 

1.1 Cilji diplomskega dela 

Cilj diplomske naloge je predstaviti kombinirano učenje kot tako, njegove razlike od učenja 

na daljavo in e-učenja ter prednosti oz. slabosti takšnega načina učenja. Poudarek je tudi na 

izvajanju kombiniranega učenja, torej na učiteljevi pripravi  in uporabi ustreznih učnih oblik 

in metod, kar zajema tudi ustrezno izbiro strojne in programske opreme, ki igra pri 

kombiniranem učenju pomembno vlogo. 

 

1.2 Vsebina diplomskega dela 

V začetnem poglavju diplomske naloge bomo najprej predstavili kombinirano učenje in 

omenjeno metodo učenja v primerjavi z e-učenjem in izobraževanjem na daljavo ter se 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_tehnologija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_tehnologija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-gradiva&action=edit&redlink=1
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dotaknili tudi prihodnosti takšnega načina učenja. Nato se bomo osredotočili na pripravo 

kombiniranega učenja. Pogledali si bomo, kakšna je uporaba računalnika in interneta pri 

kombiniranem načinu učenja. Predstavili bomo način priprave učne ure po metodi 

kombiniranega učenja in vlogo učitelja. V nadaljevanju se bomo osredotočili na  strojno in 

programsko opremo, ki je potrebna tako pri izvajanju pouka kot tudi pri samem učenju, če 

uporabljamo metodo kombiniranega učenja. Sledi predstavitev treh različnih modelov po 

katerih lahko razdelimo kombinirano učenje in kriterijev za oblikovanje predmeta glede na 

modele kombiniranega učenja. V petem poglavju bomo podali prednosti in slabosti tega 

načina učenja, na koncu pa bomo pregledali še nekaj obstoječih projektov, ki že potekajo kot 

kombinirano učenje.  
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2 Kaj je kombinirano učenje? 

Poznamo različne oblike kombiniranega učenja, saj ne obstaja enotnega dogovora o njegovi 

definiciji. Kombinirano učenje združuje tradicionalne razredne metode (angl. »face to face«) z 

metodo uporabe računalnika in njegove integracije v pouk. Kombinirano učenje v primerjavi s 

tradicionalnim poukom pomeni, da se razred sestane npr. enkrat na teden, namesto običajnega 

srečanja trikrat na teden. Učne dejavnosti, ki bi sicer potekale v času predavanja, so tako 

premaknjene na delo preko spleta oz. na delo preko uporabe računalnika [36]. 

Izraz kombinirano učenje združuje različne metode poučevanja, kot sta sodelovalno učenje s 

pomočjo programske opreme, spletni tečaji itd. Prav tako se lahko uporablja za opis učenja, ki 

vključuje in prepleta tradicionalno učenje v razredu, e-učenje in samostojno učenje [24]. 

Kombinirano učenje je koncept učenja in poučevanja, pri katerem se spajajo in mešajo 

različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši učni pripomočki – od virtualnih do fizičnih. 

Učni slogi se nanašajo na številne različne načine, ki jih ljudje uporabljajo pri učenju. 

Kombinirano učenje daje prednost različnim učnim slogom: na eni strani z vključevanjem 

najrazličnejših nalog in dejavnosti v pouk, na drugi pa z uporabo računalniške tehnologije, e-

gradiv, interakcije med mentorjem in udeleženci ter med samimi udeleženci učnega procesa 

oz. tečaja [30]. 

Kombinirano učenje omogoča vključevanje številnih dejavnosti kot so npr. izmenjava nalog 

po elektronski poti, sodelovanje na forumih, uporaba informacij in e-gradiv preko spleta. Pri 

urah v razredu pa se razvija in ohranja osebni stik med udeleženci samimi kot tudi stik z 

mentorjem, kar je lahko pomemben motivacijski vpliv na učenje. 

Tečaji po metodi kombiniranega učenja udeležence spodbujajo k samostojnemu učenju, saj so 

številne spletne aktivnosti in vaje namenjene samostojnemu delu. Kontaktne ure v razredu pa 

so namenjene predstavitvi novih (težjih) vsebin, razjasnitvam težav, ki so se pojavile pri 

samostojnem učenju in spremljanju napredka v procesu učenja. Razmerje med samostojnim 

učenjem preko spleta in urami v razredu se lahko spreminja glede na potrebe tečaja oz. namen 

učenja [34]. 

Eden izmed klasičnih pristopov kombiniranega učenja je prikazan na sliki 1. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Dni_slogi&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Dni_pripomo%C4%8Dki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_tehnologija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-gradiva&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=E-gradiva&action=edit&redlink=1


Mojca Pirc: Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombiniranem učenju 

4 

 

Slika 1: Potek kombiniranega učenja [4]. 

Slika prikazuje potek predmeta in sicer učitelj na začetku z metodo tradicionalnega učenja 

izvede uvod v predmet, poda vsebino in poskuša motivirati učence za nadaljnje delo. Če so v 

tej fazi učenci vseeno prostorsko oddaljeni, učitelj izvede uvod preko konferenčne povezave. 

Nato sledi faza e-učenja preko spleta. Takrat vsak učenec samostojno glede na časovni okvir, 

ki je bil podan, pridobiva znanje preko elektronskih virov, če je potrebna pomoč učitelja ali 

ostalih udeležencev, se povežejo med seboj prav tako v elektronski obliki. Ko je učenja 

določene vsebine konec pridemo v zadnjo fazo kombiniranega učenja, kjer učitelj poda naloge 

za utrjevanje znanja ali pa končni izpit. Če je potrebno izdelke učitelj oceni [3]. 

Cilj kombiniranega učenja je torej združiti najboljše vidike obeh načinov poučevanja in 

posredovanja navodil, tako tradicionalnega učenja v razredu kot tudi spletnega učenja (angl. 

»online learning«). Čas v razredu je tako lahko uporabljen za motivacijo in pritegnitev 

pozornosti udeležencev za napredno interaktivno izkušnjo, medtem ko spletni del pouka 

udeležencem omogoča pridobitev in vpogled v multimedijsko bogate vsebine kadarkoli in 

kjerkoli želijo, le da imajo dostop do računalnika in interneta. To udeležencem omogoča večjo 

samostojnost in fleksibilnost [36]. 

 

2.1 Nastanek in razvoj 

Po celem svetu je najbolj znana in najstarejša metoda poučevanja tradicionalni pouk, ki 

poteka v učilnicah. Raznovrstne delavnice se seveda pripravljajo tudi v drugih ustrezno 

opremljenih prostorih, npr. laboratorijih. Problem te metode se je začel čutiti ob koncu 20. 

stoletja, saj se je zahteva po višji in bolj kvalitetni izobrazbi zelo hitro povečevala, 

tradicionalne šole pa temu niso mogle slediti tako hitro. Za rešitev tega problema so začele 
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univerze uporabljati metodo učenja na daljavo. Glavni cilj je bil spodbuditi udeležence, da 

sledijo pouku in predmetu s samostojnim učenjem, ki je večinoma zajemal učni material v 

pisni obliki, v nekaterih primerih pa je bil del tudi v avdio-video obliki. Ta metoda se je 

izkazala za zelo ekonomično in je omogočala izobraževanje tudi študentom, ki niso mogli 

obiskovati predavanj zaradi delovnega razmerja, ni pa bila v celoti uspešna pri pridobivanju 

kvalitete znanja in kompetenc. 

Z razvojem interneta in njegovim širjenjem do skoraj vseh domov, so se učni materiali 

preselili na splet. Novo tehniko učenja so poimenovali e-učenje, poleg tega so bile 

ustanovljene virtualne šole, ki kot glavno metodo uporabljajo omenjeno tehniko. E-učenje 

ponuja udeležencem samostojno učenje. Udeleženci se tako prijavijo na predavanje, 

seminarje, tečaje, ki so razdeljeni na posamezne sklope. Najprej predelajo zastavljeno snov v 

določenem sklopu in odgovorijo na vprašanja. Vse delo poteka preko spleta. Ko rešijo prvi 

sklop, lahko preidejo na drugi del oz. višji nivo. Čeprav je ta metoda učenja zelo uspešna in je 

pogosto uporabljena, ni najboljša. Predavanja niso dovolj zanimiva in motivacijska za 

udeležence, da bi vztrajali do konca in končali začeto. Pri tej metodi manjka socialni vidik in 

motivacija, kar je bilo delno odpravljeno z vpeljavo srečanj udeležencev v živo preko spleta. 

Pri tem pristopu ni potrebno, da učenje celotne skupine učencev poteka v realnem času. 

Obstaja možnost kombinacije samostojnega e-učenja (po svojih najboljših sposobnostih) s 

srečanji v živo preko spleta, kar ustvari napredno obliko virtualnega razreda. To udeležence še 

dodatno spodbudi, dobijo občutek pripadnosti razredu ampak z nekoliko svobode pri 

samostojnem učenju. Načini, kako vključiti izkušnjo e-učenja v živo, so npr. klepeti, 

skupinsko delo, skupinske razprave ipd. 

Prihodnost e-učenja torej leži v bolj praktičnem konceptu, imenovanem kombinirano e-

učenje. Toda tovrstna oblika ni vedno najboljša izbira. Znanstveniki menijo, da je npr. za 

izobraževanje kadrov, ki vključuje mehke ročne spretnosti (npr. inženir) in IT treninge še 

vedno najboljši tradicionalni pouk v razredu. Kako torej najti uporabo prave kombinacije 

tradicionalnega učenja in učenja preko tehnološko bolj razvitih metod, zaenkrat še vedno 

ostaja eno pomembnejših vprašanj [20]. 

Slika 2 nam prikazuje razvoj učenja s pomočjo tehnologije v zadnjih petdesetih letih. 
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Slika 2: Razvoj usposabljanj, ki temeljijo na tehnologiji [5]. 

 

Slika 2 nam prikazuje razvoj poučevanja oz. usposabljanja od prvotnega tradicionalnega 

učenja, preko začetne uporabe tehnologije pri učenju (računalniki, avdio-video material itn.) 

vse do razvoja kombiniranega učenja. 

Kombinirano učenje je tako danes že močno razširjeno in še vedno raste, predvsem na 

področju višješolskega izobraževanja. Raziskave so pokazale, da kar 93% profesorjev 

občasno uporablja strategije kombiniranega učenja na svojih predavanjih. Do leta 2013 pa naj 

bi se uporaba kombiniranega učenja razširila tudi v primarno in sekundarno izobraževanje 

[36]. 

 

2.2 Primerjava kombiniranega učenja z učenjem na daljavo in e-učenjem 

Če želimo primerjati kombinirano učenje s kakšnim drugim načinom učenja, je najprej 

potrebno pogledati obstoječe metode in jih preučiti. Tako bomo lahko ugotavljali enakost, 

podobnost ali različnost lastnosti posameznih metod in s tem naredili primerjavo. Najprej se 

bomo osredotočili na razlago dveh metod učenja pri katerih največkrat pride do njune 

zamenjave, nato pa jih bomo primerjali še s kombiniranim učenjem. 
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2.2.1 Kaj je e-učenje? 

E-učenje oz. e-izobraževanje je izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo 

sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta 

udeleženca praviloma krajevno in časovno ločena, vendar med njima obstaja komunikacija. 

Pravi pomen je e-učenje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov posredne in 

neposredne komunikacije preko interneta [28]. 

Pojavlja se v različnih oblikah, kot so: spletno učenje (angl. »web based learning«), virtualna 

učilnica, e-komunikacija, računalniško podprta interaktivna komunikacija ipd. Nanaša se na 

uporabo elektronskih medijev v različne izobraževalne namene, od uporabe IKT v klasični 

učilnici do komunikacije na daljavo [33]. 

Poznamo dve osnovni obliki e-učenja: sinhrono izobraževanje in asinhrono izobraževanje.  

Sinhrono izobraževanje (angl. Synchronous Shared Learning) pomeni istočasno interakcijo 

dveh ali več udeležencev v e-izobraževanju. Učeči so del vodenega razreda, ki ga vodi 

mentor. Njegova naloga je vodenje skozi e-izobraževalni proces. Učeči in mentor so istočasno 

prijavljeni v spletno e-izobraževalno okolje, zato komunicirajo v realnem času (istočasno), 

medtem ko so fizično (krajevno) ločeni. Primeri take oblike interakcije so klepetalnica, 

telefon, seminarji v živo, avdio in video konference, ki omogočajo neposredno živo sliko in 

zvok. Ta oblika izobraževanja omogoča, da sodelujoči postavljajo vprašanja, na njih 

odgovarjajo in sodelujejo v razpravi. Če ta način primerjamo s tradicionalnim 

izobraževanjem, je razlika v tem, da se sodelujoči v izobraževanju ne nahajajo v istem 

prostoru. Prednost takega izobraževanja je, da se lahko učenja udeležijo katerekoli skupine 

ljudi, ne glede na geografske omejitve. Tehnologija tudi omogoča snemanje vseh razgovorov 

in pogovorov. Sinhrono izobraževanje se uporablja predvsem pri manjših skupinah. Mentor 

poskrbi, da se vsi učeči aktivno vključijo v komunikacijo. 

Asinhrono izobraževanje (angl. Asynchronous Shared Learning) uporablja komunikacijo s 

časovnim zamikom, učeči in mentor pa sta tudi fizično ločena. Primer take oblike interakcije 

so e-pošta, forum in Wiki. Ta oblika je značilna za vodeno e-izobraževanje, kjer ima vsak 

učeči mentorja. E-izobraževalni proces je časovno določen in učeči se morajo držati vnaprej 

določenega časovnega okvirja. V tem roku morajo predelati izbrano učno gradivo. Največja 

prednost asinhrone oblike je, da lahko učeči študirajo gradivo, ko jim dovoljuje čas in ni 

potrebna prisotnost ob določenem času kot pri sinhroni obliki. Zaradi omejenih možnosti 

interakcije je pomembno, da ima učeči mentorja, ki spremlja njegov napredek v procesu e-

izobraževanja. Pomembno je, da tehnologija, ki se pri tej obliki učenja uporablja, omogoča 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijska_tehnologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikacija
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sledenje. Na ta način mentor spremlja delo učečega. Asinhrono učenje ne omogoča sočasnega 

skupnega sodelovanje udeležencev. Sodelovanje je omejeno na uporabo oglasne deske in 

elektronske pošte [29]. 

2.2.2 Izobraževanje na daljavo 

Izobraževanja na daljavo in e-učenja ne moremo enačiti. Izobraževanje na daljavo temelji na 

poučevanju učečih, ki so med seboj ločeni in ne komunicirajo direktno. Učeči in mentor sta 

torej ločena v času in prostoru. Učeči dobijo gradivo za učenje in se samostojno pripravljajo 

za izpite. Učna gradiva se posredujejo na daljavo s pomočjo različnih medijev v tiskani ali 

elektronski obliki. 

Pri klasičnem izobraževanju na daljavo (pred vključevanjem sodobne tehnologije) je znanje 

posredovano preko različnih medijev, za katere je značilno, da so med seboj kombinirani, saj 

je le tako dosežena učinkovitost in uspešnost poučevanja. Sem sodijo najprej pisna gradiva, 

potem avdio mediji (avdiokasete in radio), video mediji z videokasetami in televizijo in 

nazadnje še računalniki ter drugi mediji kot so telefon, telekonference itn. 

Sporazumevanje med mentorjem in učečimi poteka s pomočjo sistemov za komunikacijo, ki 

so posebej namenjeni izobraževanju in so se tekom razvoja tehnologije močno razvili in 

razširili (e-pošta, klepetalnice, video konference, forumi in spletne učilnice). 

Učeči v osnovi lahko izbirajo kdaj, kje, na kakšen način in kako hitro se bodo učili, da bo 

izobraževanje čim bolj usklajeno z njihovimi obveznostmi in interesi.  

Prednost izobraževanja na daljavo je lastna izbira časa in kraja učenja, učeči sam načrtuje 

urnik in tempo dela, o določenih vprašanjih ima več časa za premislek preden odgovori ipd. 

Slabost takšnega načina učenja je manjši nadzor nad učečimi (potrebna je samodisciplina). 

Med slabostmi je še pomanjkanje socialnih stikov, cena posameznih, za izobraževanje 

potrebnih pripomočkov in tehnologije, usposobljenost sodelujočih itd. [36]. 

Uporaba informacijske komunikacijske tehnologije v izobraževanju na daljavo preprečuje 

ločenost v času, saj lahko omogoča sinhrono komunikacijo med učečimi in mentorjem. 

Današnja tehnologija močno olajša izmenjavo gradiva in dodaja izjemno učinkovitost in 

interaktivnost. Učenje na daljavo brez e-učenja nima perspektive. Učenje na daljavo zato 

postaja bolj alternativa in dodatek institucionalnem izobraževanju [35]. 
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2.2.3 Kombinirano učenje v primerjavi z e-učenjem in izobraževanjem na daljavo 

 

E-učenje in izobraževanje na daljavo sta dejansko sestavni del kombiniranega učenja. Pri e-

učenju je celotno izobraževanje premaknjeno na splet, kjer se vse tudi izvaja. Udeleženci so 

krajevno ločeni, edina komunikacija med njimi poteka preko e-učilnic, spletnih klepetov, 

forumov, konferenc, Wikijev itd. Pri kombiniranem učenju pa udeleženci navežejo osebni 

stik, saj se v določenih časovnih intervalih srečujejo tudi na kontaktnih urah. Ta stik pritegne 

pozornost udeležencev za napredno interaktivno izkušnjo in spodbudi, da so takrat 

predstavljene nove ali težje vsebine oz. se razjasnijo težave, ki so nastale pri samostojnem 

učenju. Kombinirano učenje vsebuje torej tudi elemente tradicionalnega pouka, kar pa ni 

značilnost e-učenja. 

Pri e-učenju si torej udeleženci sami izbirajo čas, ki ga porabijo za študij in ga usklajujejo z 

ostalimi obveznostmi. Pri kombiniranem učenju pa so obenem vezani tudi na skupni čas, ko 

se sestanejo na kontaktnih urah. Pri obeh načinih učenja je začetni infrastrukturni vložek 

razmeroma velik, saj je potrebna strojna in programska oprema, namenjena za učenje preko 

spleta.  

Razlika med e-učenjem in kombiniranim učenjem se lahko kaže tudi v motivaciji. Oseben stik 

z mentorjem pri kombiniranem učenju nam ponudi motivacijske elemente in nas spodbudi k 

samodisciplini ter posledično discipliniranemu in sprotnemu usvajanju znanja, kar pa se pri e-

učenju lahko kaže kot primankljaj. 

 

Za izobraževanje na daljavo se po večini odločajo udeleženci, ki se iz različnih razlogov ne 

morejo udeležiti tradicionalnega izobraževanja. Na to izobraževanje zadnje čase močno vpliva 

e-učenje, saj nudi novejše modele neodvisnega učenja in tehnološko podporo, poleg tega pa 

med udeležencem in mentorjem tudi že poteka komunikacija in sicer preko elektronske 

tehnologije. Pri izobraževanju na daljavo gre kljub temu za izredno pomanjkanje socialnih 

stikov, saj sta mentor in udeleženec časovno in krajevno ločena. Mentor zgolj posreduje učno 

gradivo preko različnih medijev (tiskanih ali elektronskih) in tako ne igra posebne vloge pri 

poučevanju in posredovanju snovi. Udeleženec sam načrtuje urnik, tempo dela itd. Pri 

kombiniranem učenju pa kot že omenjeno mentor služi kot motivator na kontaktnih urah, vodi 

skozi refleksijo, nudi pomoč itd. 

 

Vidimo lahko torej, da se vse tri oblike izobraževanja med seboj močno prepletajo in 

pomenijo velik izobraževalni napredek v primerjavi s tradicionalnim poukom. Kljub temu pa 
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nove oblike učenja ne prinašajo zgolj pozitiven prispevek v izobraževalni proces ampak imajo 

tudi svoje slabosti: 

 Združljivost programske in strojne opreme z novimi potrebami. 

 Pomanjkanje osebnega stika in komunikacije tako z mentorjem kot tudi z drugimi 

učečimi lahko vodi v zmanjšanje socialnega in kulturnega sodelovanja.  

 Za uspešno uporabo e-učenja je nujna precejšna uporaba tehnologije. 

 Uporabniki so med seboj izolirani 

 Potreben je dostop do interneta. 

 Možnost pomanjkanja samodiscipline organizacije dela. 

 Preskakovanje študijskih gradiv. 

 Pojavi se lahko problem dostopnosti do medijev in gradiva. 

 

2.3 Prihodnost kombiniranega učenja 

Tradicionalni pouk se vedno bolj opira na računalniško tehnologijo. Ta nudi podporo pri 

dejavnostih poučevanja, pri pridobivanju informacij, zagotavlja komunikacijo med študenti, 

nudi prostor, kjer imajo študenti shranjene naloge in vsebuje vire ter navodila za uporabo 

računalniške tehnologije pri učenju. Meje med e-učenjem in kombiniranim učenjem 

tradicionalnega pouka z uporabo računalniške tehnologije so čedalje bolj zabrisane. 

Prihodnost temelji na digitalnosti, brezžičnosti in omrežju. V tej smeri je tako pričakovati 

logični preobrat, kar se tiče spletnega učenja in poučevanja.  

V preteklosti je bilo veliko predavateljev zadržanih in proti nadomeščanju tradicionalnega 

pouka s spletnim poučevanjem. V prihodnosti se predvideva, da bo sprememba potekala 

ravno v nasprotni smeri, kombinirano učenje namreč postaja pomemben način poučevanja. 

Prisotnost računalništva namreč bistveno spreminja način, kako se učenci učijo in učitelji 

poučujejo. Tradicionalni pouk, ki je odvisen od predavateljev, knjig in knjižnic se čedalje bolj 

zamenjuje z iskanjem informacij, podatkov, navodil na spletu. Nova t.i. digitalna generacija 

(angl. digital natives) je veliko bolj sposobna uporabljati splet za iskanje, prepoznavanje 

problemov in iskanje njihovih rešitev, poleg tega pa tudi za iskanje virov na spletu in 

vzpostavljanje novih socialnih stikov [11]. 

Očitno je, da bo tehnologija postala glavni pripomoček pri učenju v prihodnosti. 

Usposabljanje in izobraževanje, ki bo vsebovalo uporabo tehnologije, bo moralo biti 

prilagodljivo glede na čas in kraj učenja oz. poučevanja ter uporabljene metode učenja. In 
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ravno kombinirano učenje je tisto, ki ponuja to prilagodljivost. Izkorišča moč tehnologije, da 

lahko omogoča učenje kjerkoli in kadarkoli. Pri kombiniranem učenju tehnologija torej ni 

uporabljena kot izolirano orodje, ampak kot ključni del celovite rešitve za uspešno učenje oz. 

poučevanje. Spletno učenje se torej ne sme razumeti le kot sredstvo za izobraževanje, treba ga 

je upoštevati kot dodatek k celovitemu pedagoškemu procesu [24] Blended Learning at 

GrayHarriman.com. http://www.grayharriman.com/blended_learning.htm (11.3.2013) 

[25] Blended Learning Implementation Requires Cooperation, Blended My Learning. 

http://www.blendmylearning.com/2012/11/01/blended-learning-implementation-requires-

cooperation/ (11.3.2013) 

[26]. 
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3 Kako pripraviti kombinirano učenje? 

V tem poglavju bomo spregovorili o uporabi računalnika in interneta pri kombiniranem 

učenju, o pomembnosti dejavnikov pri oblikovanju samega učnega programa in samemu 

pristopu k vpeljavi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pozornost bomo namenili tudi 

vlogi učitelja pri raziskovalni metodi učenja ter poteku pouka pri kombiniranem načinu 

učenja.  

 

3.1 Uporaba računalnika in interneta pri kombiniranem učenju 

Za ustvarjanje strategij kombiniranega učenja je potrebno raziskati sposobnosti udeležencev, 

organizacijsko infrastrukturo, strojno in programsko opremo in dovzetnost udeležencev za 

nove načine učenja. V prvi fazi vpeljave kombiniranega učenja je potrebno dopolniti učne 

programe, bodisi tradicionalni način poučevanja ali pa samostojno učenje z elementi e-učenja 

in s tem podaljšati učni proces ter izboljšati vpeljavo e- učenja v delavno okolje.  

Za oblikovanje učinkovitega učnega programa, ki bo temeljil na strategijah kombiniranega 

učenja, se moramo zavedati različnih dejavnikov. Skupina udeležencev, ki bo poslušala 

predavanja, ima odločilno vlogo pri odločanju, kateri način poučevanja bo najbolj učinkovit 

pri doseganju našega cilja. Prav tako ima odločilno vlogo vsebina predmeta in finančna 

podprtost predmeta.  

Prvi dejavnik, ki nas v tem poglavju najbolj zanima, je dejavnik infrastrukture, saj lahko ovira 

pot do doseganja ciljev. Tradicionalni način učenja ima pogosto omejitev, kako hitro lahko 

mentor poučuje. V tem primeru je hitrost odvisna od načina govorjenja mentorja, hitrosti 

pisanja itd. Pri vpeljavi kombiniranega pouka v klasične načine poučevanja pa igrajo 

pomembno vlogo elektronske naprave, kot so prenosni računalnik, tablični računalnik, 

pametni telefoni itd. Pri teh napravah moramo upoštevati različne oz. ustrezne velikosti 

ekranov, programsko opremo, dostop do spleta. Pri vpeljavi kombiniranega učenja je torej 

treba paziti, da se uporablja e-tehnologijo, ki je splošno združljiva z obstoječo računalniško 

infrastrukturo. Seveda pri vsem tem pomembno vlogo tudi igra finančna zmogljivost [22]. 

Uvedba metod uporabe računalnika in njegove integracije v pouk je lahko težavna. Tudi 

mentorji, ki imajo usvojeno osnovno računalniško znanje, kot so recimo obdelava besedil in 

e-pošta, lahko ugotovijo, da morajo pridobiti še veliko znanja pred začetkom uporabe 

omenjene metode pri svojem poučevanju. Predvsem mora učitelj najprej ugotoviti, zakaj 
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sploh želi uporabljati računalnik in splet pri tradicionalnem načinu poučevanja. Med razlogi 

so recimo razpoložljivost virov preko spleta, kjer učenci hitreje pridobijo želene informacije, 

poleg tega pa premagajo strah pred uporabo računalnikov, kar jim omogoča razvoj novih 

veščin. Poleg tega lahko učitelj preko spleta spodbudi učence k večji samostojnosti in boljši 

fleksibilnosti odnosov.  

Eden izmed pristopov vpeljave uporabe računalnika in interneta pri kombiniranem učenju je, 

da učitelj začne z njuno uporabo med tradicionalnim načinom poučevanja in sicer na najbolj 

preprost možen način. Npr., učenci lahko med učno uro ali do naslednje ure uporabijo podatke 

s spletne strani ali zgoščenke ali na spletu najdejo spletno stran oz. forum na določeno temo. 

Predvsem je pomembno, da vsem učencem že na začetku zagotovimo svoj e- poštni naslov, 

preko katerega lahko med seboj komunicirajo oz. komunicirajo z mentorjem, kadar naloge 

izvajajo izven učne ure. To nam omogoča tudi izvajanje naloge, ki bo zahtevala razpravo ali 

znotraj razreda ali preko klepeta oz. preko e-pošte in bo na voljo povsod, ne glede na to, kje se 

udeleženci nahajajo. 

Drug pristop začetka uporabe računalnika in interneta je samostojno učenje, torej da učenci 

samostojno pridobijo dejansko izkušnjo z uporabo računalnika in spleta ter tako poskušajo 

razumeti, kako deluje. Izkušnje lahko učenci pridobijo tudi preko tečajev ali pa pri skupnem 

učenju z ostalimi sošolci. 

Ne glede na to, na kakšen način vpeljemo uporabo računalnika in spleta v poučevanje, je 

pomembno predvsem, da predstavimo kombinirano učenje na urejen način, ki daje učencem 

dovolj obvestil in pojasnil, kakšen je cilj pri takšen načinu poučevanja. 

 

3.2 Vloga učitelja 

Učitelj, ki želi vpeljati kombinirano učenje v svoj predmet, ima lahko veliko vlog. Učitelj ni 

zgolj nekdo, ki poučuje predmet, postavlja izzive, učne cilje, daje povratne informacije glede 

doseganja ciljev, spodbuja in motivira, odgovarja na vprašanja. Ampak je tudi mentor, ki z 

nasveti in pojasnili učenca usmerja in vodi. Npr. v primeru, ko imajo učenci omejene 

spretnosti pri uporabi elektronskih medijev in računalnika, je učitelj pomočnik pri uporabi 

računalniških aplikacij, računalnika in dostopa do interneta.  

Vlogo učitelja bi najlažje strnili v štiri vloge. Je programski vodja (angl. »program manager«), 

ki skrbi za proračun, zagon in opravljanje programa in sprejema odgovornost za uspeh 
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programa. Druga vloga, ki mu jo lahko pripišemo, je vodja projekta (angl. project manager), 

kjer oceni projektne plane in določi časovni okvir trajanja projekta. Učitelj se pojavi tudi v 

vlogi učnega načrtovalca (angl. instructional designer). Kot nam že ime pove, oblikuje učni 

načrt, učne cilje, vsebino predmeta in odloča o kombinaciji učnega procesa. Učitelj je še 

predmetni strokovnjak (angl. subject-matter expert), ki vsebino predmeta dobro razume in 

nudi pomoč pri usposabljanju učencev. Kot spletni razvijalec (angl. web developer) pa je 

oseba, ki poskrbi, da so s tehnologijo uporabljene učne vsebine v skladu z učnim načrtom [3]. 

 

Vsaka od teh vlog zahteva različne vrste znanja in izkušenj, zato mora učitelj pred začetkom 

uvajanja kombiniranega učenja združevati čim več teh vlog in sposobnosti ter se po potrebi 

dodatno izobraževati. Le tako bo predmet celovit in dobro zasnovan, učenec pa bo imel tekom 

učnega procesa manj težav. 

Pri kombiniranem učenju gre za odmik učitelja od njegove dosedanje centralne vloge v učnih 

izkušnjah (slika 3). Mnogi učitelji to spremembo občutijo kot izgubo nadzora nad potekom 

izobraževanja, čeprav v resnici ne gre toliko za izgubo nadzora kot spremembo žarišča. 

Učitelj vse bolj postaja usmerjevalec in neha biti vodja, v središču pa se postavi učenec (slika 

4).  

 

 

Slika 3: Koncept tradicionalnega učenja [15]. 
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Slika 4: Koncept kombiniranega učenja [15]. 

 

Učitelj mora tudi izpostaviti in ustvariti pravo učno okolje. Kvalitetno učenje namreč običajno 

poteka v za to posebno pripravljenem okolju. Poleg tega lahko predhodni spomini na učenje v 

tem posebnem okolju spodbudijo druge, nove učne situacije. Eden pomembnejših vidikov 

kombiniranega učenja je torej tudi način, kako se učenci učijo [18]. 

 

2.2.3 Kako se udeleženci najraje učijo? 

Učenje pri ljudeh poteka na različne načine in tudi pri tem mora mentor paziti, da vključi v 

načrtovanje predmeta vse učne tipe. Obstajajo trije osnovni tipi učenja in posameznik 

običajno daje prednost enemu ali dvema pristopoma. 

Prvi tip učenja je vizualni tip (angl. visual learners), kjer je pretežni del informacij zaznan 

preko vida, zato je tudi zapomnitev na tovrsten način (slikovni material, grafi itd. pri 

poučevanju) precej boljša. Učenje poteka s pomočjo slik, diagramov, videovsebin in podobnih 

medijev tudi zapiski učne snovi so pri teh tipih večinoma slikovni – rišejo slike, diagrame, 

sheme. Glede na omenjene značilnosti lahko rečemo, da vizualnemu tipu e-učenje ustreza v 

polni meri. 
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Drugi tip je slušni tip učenja (angl. auditory learners). Učenje poteka skozi pogovor, razpravo 

s poslušanjem drugih ali samih sebe. Pri tem je oseba pozorna na glas predavatelja, njegov 

ton, barvo, hitrost itd. Običajno se uči na glas in pozorno posluša razlago. Pomnenje in 

razumevanje je učinkovitejše, če snov razlaga drugim in se o njej pogovarja ali pa vsaj na glas 

ponavlja.  

Tretji tip učenja je kinetični tip (angl. kinesthetic learners). Učenje v tem primeru poteka s 

pomočjo rok in telesa (npr. hoja po prostoru) ter različnih gibov nasploh. Med predavanjem si 

oseba takšnega tipa izdeluje zapiske, hkrati pa je pozorna na profesorja – na njegovo mimiko, 

gibe in gestikulacijo telesa. Vsak določen gib poveže z informacijo in ga poskuša posnemati 

doma. Za ta tip je značilno, da piše, ko se uči, tako da se tok misli in razmišljanj ujema s 

fizičnim gibanjem [3]. 

Ne samo, da mora mentor biti pozoren na tipe učenja, ampak mora slediti tudi vključevanju 

modelov učenja. Če je cilj učenja pridobiti čim višjo stopnjo mojstrstva, se pojavi vprašanje, 

katere principe, navodila in tehnike uporabiti. V nadaljevanju je predstavljen enostaven način 

k razumevanju tega problema, In sicer, na sliki 5 je prikazana hierarhija 6 modelov učenja, so 

ključ do visoke stopnje usvojitve znanja, v nadaljevanju pa sledi podrobnejša razlaga [3]. 

 

 

Najvišja stopnja 

obvladovanja 

 

 

 

 

Najnižja stopnja 

obvladovanja 

 

Pristop Uporaba tehnologije 

6. Poučevanje Mentorstvo, vodja asistence, spletno 

inštruiranje  

5. Učenje z delom Simulacije, vaje na delovnem mestu ali v 

laboratoriju, spletne interaktivne aktivnosti 

4. Opazovanje Demonstracije, inštrukcije, predvajanje videa, 

animacije 

3. Poslušanje Predavanja, razprave, spletni seminar 

2. Gledanje Grafika, slike, video 

1. Branje Spletne strani, knjige, dokumenti 

Slika 5: Prikaz modelov učenja [3]. 
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 Branje  

Očitno je najlažji način poučevanja, da damo učencem gradivo za branje. Ko imamo knjižno 

gradivo, ki je strokovno oblikovano, je branje zelo učinkovito pri vizualnih učencih. Branje 

gradiv v spletni obliki je manj dragoceno, kajti učenci ne bodo in ne morejo brati dolgih 

tekstov na spletu. Za učeče, ki niso vizualni tipi, predstavlja branje vir referenčnega gradiva in 

ne učenje. 

 Gledanje  

Naslednja tehnika v hierarhiji je "videnje". Tu vzamemo tekst, dodamo diagrame, fotografije 

in slike. Dobro vemo, da vizualne podobe dodajo ogromen prispevek samemu razumevanju 

učnih vsebin. V spletni obliki so lahko te podobe animirane, v gibanju, lahko pa je celo 

vključena interaktivnost (npr. uporaba interaktivnih gumbov). V mnogih primerih pa imamo 

zgolj statične diagrame in podobe, kar lahko poimenujemo kot spletno oblikovano knjigo in 

tudi predstavlja enega od možnih načinov pri tem modelu. 

 Poslušanje in opazovanje 

V naslednjem sklopu tehnik so dodani glas, gibanje in demonstracija. Vse te tehnike 

vključujejo predavanja učiteljev, demonstracije, video primere iz resničnega sveta in 

scenarije. 

Učenci se na tem mestu povzpnejo korak višje na učni lestvici, kajti sedaj lahko že vidijo in 

slišijo razlago oz. demonstracijo konceptov. Npr., učenec lahko izbere pripovedovalca, ki mu 

prebere tekst. Na tak način dodamo slušnemu učenju večje zanimanje za predmet, boljšo 

motivacijo in zapomnitev učnih vsebin. 

 Učenje z delom (Izkustveno učenje)  

Najvišja stopnja mojstrstva (usvojitve učnih vsebin) prihaja iz izkustvenega učenja: 

učenje z delom. Recimo agentu v klicnem centru naj prevzame klic v živo. Telefonistu dajmo 

telefon v popravilo, vse to so učne dejavnosti, ki ustvarijo visoko raven razumevanja, 

konteksta in shranjevanja v dolgoročni spomin. Večina učiteljev bo povedala, da nihče od njih 

resnično ne obvlada nekega predmeta, dokler ga ne poučuje in se ukvarja z njim neko daljše 

časovno obdobje. 

Kombinirano učenje mora tako stremeti k ustvarjanju izkustvenih aktivnosti. Največji trend 

izkustvenega učenja v pouku preko spleta je simulacija. Simulacije so posebne spletne oblike 

treninga in urjenja, ki omogočajo učečemu situacijo resničnega sveta. Obstaja več oblik 
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simulacije. Primer spletne simulacije je prikazana na sliki 6, kjer vidimo like, ki se obnašajo 

različno, odvisno od odgovora, ki ga učenec poda na določeno vprašanje. Seveda to ni edini 

način izkustvenega učenja, ampak obstaja še nešteto drugih aktivnosti, ki simulirajo situacije 

resničnega življenja. 

 

Slika 6: Prikaz spletne simulacije [3]. 

 Učenje preko poučevanja (angl. Learning by teaching)  

Daleč najbolj učinkovit način za usvojitev izbranih učnih vsebin nekega predmeta, 

je poučevanje le-tega. Po intenzivni pripravi in posredovanju učitelja, postanejo učenci 

odgovorni za svoje lastno učenje in poučevanje. Eden pogostih način izvajanja tega je s 

pomočjo dela v skupinah. Učenci so formirani v manjših skupinah, kjer dobijo gradivo in 

nalogo, da poučujejo oziroma podučijo celotno skupino o dani temi. Pri tem je pomembno, da 

učenci, ki so izbrani za poučevanje, posredujejo svoja sporočila občinstvu na razumljiv način 

[3]. 

Vsaka oseba ima svoj učni slog, večinoma pa gre za kombinacijo različnih zaznavnih tipov. 

Zato je nujno, da so e-izobraževalne vsebine ustrezno pripravljene in v čim večji meri 

zadostijo potrebam posameznega oz. vsem učnim tipom. Uporaba vizualnih multimedijskih 

elementov, ki so podprti z zvokom in omogočajo aktivno sodelovanje posameznika, je zato še 

posebej pomembna. V izobraževalnem procesu mora tako učitelj ugotoviti, kateri načini 
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učenja in poučevanja učencem najbolj ustrezajo ter jim prilagoditi svoje delo. Nekateri učenci 

imajo rajši pogovore z drugimi, ali z mentorjem, da vidijo pravilnost v svojih idejah, ali z 

nekom, ki je podobnega mnenja (npr. drugi učenci), ki jim pomagajo raziskovati njihove ideje 

in prepričanja še bolj v globino, sestavljati celotno sliko oz. preoblikovati njihov celoten vidik 

na določeno stvar. Mnogi se raje učijo z raziskovanjem v skupinah, kot pa s poslušanjem 

predavanj mentorja. Pomembno pa je, da se oblikuje povratna informacija, ne glede na način 

učenja. Tudi udeleženci, ki so do cilja prišli preko raziskovanja, želijo vedeti, ali so prišli do 

pravega cilja. Prav tako želijo med raziskovanjem komunikacijo z mentorjem, če jo 

potrebujejo. Učenje je ena najbolj osebnih in individualnih aktivnosti, ki se jih v življenju 

udeležimo, vendar se nas kljub temu večina znajde v učnih okoljih, kjer ni veliko možnosti in 

priložnosti za individualno poučevanje in podporo. Takšno okolje pa je težje za kreativne in 

inovativne ljudi, saj želijo vseskozi povratno informacijo, potrebujejo čas za refleksijo, želijo 

specifično vodenje mentorja, ki jim pomaga pri razvoju, pri tem, kar že vejo in kar še morajo 

vedeti. Za razliko od mnogih hočejo vedeti smisel učenja. Kombinirano učenje predstavlja 

velik korak pri uporabi raznolikosti učnih metod. Šolam in organizacijam omogoča napredek 

pri načinu dela, okolju in omogoča posameznikom svobodo pri odločanju [18]. 

 

3.3 Priprava celotnega poteka predmeta 

Priprava predmeta z vpeljavo kombiniranega učenja ni težka, če ima učitelj sposobnosti in 

pravo znanje o tej metodi. Učencem mora ustrezno predstaviti pristop k novemu načinu 

učenja, da bodo s tem lažje prepoznali vse potenciale in prednosti tovrstnega načina. 

Načrtovanje in celotna izvedba kombiniranega učenja ni nekaj, kar bi lahko jemali zlahka. 

Potrebno je pravilno izpeljati vse postopke in cilje, ki si jih je učitelj zadal.  

Ključni elementi kombiniranega učenja so enaki ostalim metodam učenja in so v zaključku 

potrebni za evalvacijo celotnega pouka. Prepoznavanje ciljev, določanje časovnih okvirov in 

prepoznavanje različnih učnih slogov so osnovna načela, ki jih najdemo v vsakem načrtu dela. 

Racionalizacija pouka pride skozi izkušnje, ravno tako tudi določanje različnih primernih 

aplikacij pri pouku. 

Spletno okolje lahko pozitivno spodbudi odnose med učenci in učitelji ter med učenci samimi. 

Ko učenec izpostavi interakcijo na spletu, se pojavijo priložnosti za izmenjavo osebnih 

informacij in osebnih odgovorov. Učenec se mora zato najprej naučiti spoštovati svoje 

sošolce, učitelj pa mora dati jasna navodila, katere informacije so zaupne in katere si učenci 
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lahko delijo. Poleg tega naj bi učenci razumeli, da morajo uporabljati primeren jezik za 

sporazumevanje na spletu, brez uporabe slenga ali žargona. Učenci morajo prav tako vedeti, 

kako sprejeti, ponuditi povratne informacije na način, ki bo spodbujal učenje. Temeljna 

načela, ki gradijo pouk so [26]: 

 opredelitev namena predmeta,  

 trajanje,  

 obstoječi predpogoji, 

 učni cilji,  

 vsebina in učne dejavnost (za vsako vsebinsko postavko je potrebno natančno določiti 

potek komunikacije med učenci in učiteljem in časovni okvir postavke) in 

 uporaba in vrednotenje učne metode. 

Pri opredelitvi namena moramo podati izčrpen opis predmeta. Namen mora vključevati 

koncept učil in sredstev, s katerimi bomo podali informacije. Podana mora biti tudi količina 

oz. vsebina predmeta, ki se bo izvajala preko spleta oz. preko frontalnega načina učenja v 

razredu. Namen predmeta je ponavadi kratek opis, vendar je potrebno opredeliti celoten 

koncept predmeta. Pri oblikovanju kombiniranega učenja je vedno potrebno določiti ustrezen 

časovni načrt. Predmet mora biti načrtovan tako, da je ustrezno razmerje spletnih in razrednih 

aktivnosti primerno oblikovano znotraj podanih časovnih okvirov. Veliko učiteljev dela 

napake in od učencev zahteva preveč spletnih aktivnosti. Prevelik poudarek na eno od 

aktivnosti lahko privede do dolgočasnosti ali postane preveč obremenjujoče, kar zmanjšuje 

učni učinek. Pravo ravnotežje je težko doseči, vendar že sama narava kombiniranega učenja 

pomaga pri uravnavanju tega ravnotežja med spletnim in razrednim delom. Ob vsem tem 

mora učitelj poskrbeti še, da predmet vsebuje dovolj izzivov za napredovanje [26]. 

Dolžina trajanja predmeta mora biti podana pred začetkom pouka. Učitelj mora predvideti 

dovolj časa za dokončanje posamezne aktivnosti, kar nam omogoča skrbno načrtovanje 

časovnega okvirja. Priporočljivo je tudi, da učitelj načrtuje več aktivnosti za predmet kot 

premalo, da ne pride do nenačrtovanega predčasnega zaključka učnih ur. V primeru več 

aktivnosti lahko učitelj še vedno zmanjša delovne aktivnosti in jih prihrani za drugič [26]. 

Učitelj mora seznaniti učence s pogoji znanja, ki jih morajo doseči pri predmetu. Ponudi jim 

sestanek v razredu, da se lahko pogovorijo o novi temi in naredijo evalvacijo o že predelani 

snovi ter tako rešijo nastale probleme in posledično pripomorejo k manjšemu nastajanju 

problemov pri novi temi. Na teh srečanjih se ponudi tudi priložnost za učenje uporabe 
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tehnologije, ki jo učenci potrebujejo pri raziskovanju snovi predmeta. Tehnične spretnosti se 

tako naučijo skupaj z učiteljem in s tem dosežejo večjo učinkovitost predmeta, saj uresničijo 

zastavljene učne cilje in nimajo težav z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Tehnične 

spretnosti so namreč pomembne in morajo povečevati kvaliteto poučevanega predmeta, ne 

smejo pa motiti samega poteka predmeta in ciljev predmeta. 

Učni cilji so bistvo predmeta, saj učitelju pomagajo usmerjati učence skozi snov predmeta. Pri 

kombiniranem učenju je zato še toliko bolj pomembno, da učitelj ostane osredotočen na učne 

cilje in ne na tehnologijo, s katero bo poučeval. Potrebne tehnične sposobnosti za določen 

predmet morajo biti načrtovane v ciljih pouka. 

Vsebina in učne dejavnosti morajo biti predstavljene v načrtu predmeta. Zagotovljeno mora 

biti dovolj vaje za učence, saj je to bistvenega pomena pri razumevanju snovi. Pri evalvaciji 

posamezne teme predmeta je potrebno znati odgovoriti na vprašanja, kot so npr.: »Ali bo 

preizkus znanja temeljil na snovi, podani preko spleta, ali naj preizkus znanja vsebuje kratek 

pregled dela v razredu, ali bi bil kratek pregled dela preko spleta boljši za evalvacijo, ali naj se 

preizkus znanja izvede preko spleta ali v razredu v prisotnosti učitelja?« Seveda ima vsaka od 

možnosti svoje prednosti in slabosti. Testi preko spleta so npr. hitrejši in enostavnejši za 

učitelja, varnost takšnih testov pa je odvisna od programske opreme učitelja, ki jo uporablja. 

Testi, ki jih učenci pišejo v razredu v prisotnosti učitelja, lahko negirajo samo naravo 

predmeta, seveda pa je prisoten boljši nadzor nad samostojnim reševanjem. Najboljša 

evalvacija je mešana evalvacija. To pomeni, da del testa poteka preko spleta, del pa se piše v 

razredu.  

Najbolj ključni korak pri vsakem učenju je priprava na uporabo učnih strategij. Če učenci 

snovi določenega predmeta ne morejo uporabiti pri čem oprijemljivem v vsakdanjem 

življenju, potem se začnejo spraševati, kje je sploh smisel v učenju tega. Učitelj mora podati 

jasne cilje. Učni standardi morajo biti obravnavani, vendar je potrebno najti tudi pravo 

življenjsko situacijo za izboljšanje učenčevega razumevanja pri učenju vsebine predmeta. Ali 

so učenci dejansko usvojili učne cilje, je možno preveriti s ponovnim pregledom razrednih 

dejavnosti v novih situacijah in učiteljevo povratno informacijo. To mora biti storjeno še pred 

vrednotenjem strategij. Različne strategije običajno vključujejo tehnologijo kot pripomoček 

poenostavitve. Velikokrat se namreč učenci učijo preko spleta in tehnologija predstavlja 

njihovo glavno orodje. Učenci lažje spoznajo koncept predmeta, če je podan preko življenjske 

situacije in s pomočjo tehnologije, saj je bila snov podana bolj praktično, kar pomeni, da bodo 

učenci dlje ohranili informacije in veščine, pridobljene pri tem predmetu. 
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Pri uporabi spletnega ocenjevanja je potrebna previdnost. Če ta metoda ni bila nikoli 

uporabljena v razredu, v prisotnosti učitelja, se lahko učenec znajde v neprijetnem položaju, 

ko se preizkuša v testiranju. Namesto, da bi učenec posvečal čas za učenje netehničnih 

konceptov, se mora ukvarjati s seznanjanjem tehničnega orodja, ki ga uporablja pri izvajanju 

nalog. Npr. učenci, ki so končali srednjo šolo, morajo pred vpisom na željeno fakulteto 

opraviti test iz matematike in angleščine za razvrstitev v ustrezni razred. Če fakulteta pripravi 

spletni test in če se učenci niso še nikoli srečali s tovrstno metodo oz. nimajo ustreznih 

izkušenj, potem je razumljivo pričakovati nižje rezultate od realnega znanja, kar pomeni, da 

bodo učenci razvrščeni v nižjo raven razreda. Pred uporabo takšnega spletnega testa je tako 

bolje narediti preizkus in učence seznaniti s tehničnim delom oz. orodjem testiranja.  

Prepoznavanje možnosti za učenje s kombiniranem učenjem je enako kot prepoznavanje 

možnosti za učenje s katerokoli drugo metodo. Učitelji morajo preko svojih izkušenj in znanja 

izbrati in zagotoviti ustrezno metodo učenja za svoje učence pri uresničevanju učnih ciljev. 

Poleg cilja je pomemben tudi splošni namen predmeta. Učitelj mora biti namreč prepričan, da 

razume, kaj so cilji predmeta [26].  

 

4 Pripomočki in modeli kombiniranega učenja 

V tem poglavju si bomo pogledali kakšno strojno in programsko opremo potrebujemo pri 

izvajanju pouka kot tudi pri samem učenju. Kombinirano učenje bomo razčlenili na 

posamezne modele učenja, določili kriterije razčlenjevanja ter nato še poudarili katera 

programska oprema je primerna za posamezni model. 

 

4.1 Potrebna strojna in programska oprema 

Obstaja sedem osnovnih komponent učno tehnološke infrastrukture [3]. 

 Prva osnovna komponenta je sistem za upravljanje učenja - LMS (angl. Learning 

Management System).  

To so najbolj pogoste učne platforme. So sistemi, ki organizirajo in nudijo dostop do 

izoliranih spletnih učnih storitev za študente, učitelje in administratorje. Glavna 

funkcija sistema je administracija in vodenje učnega procesa, ureja podatkovno bazo 

učnih gradiv, spremlja individualni učni proces, nudi komunikacijo med udeleženci 

preko e-pošte ali forumov itd. LMS je osrednji sistem za upravljanje pri 
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kombiniranem učenju. Njegova naloga je, da ustvari bazo predavanj, omogoči 

udeležencem registracijo in vpis, sledi njihovemu napredku in rezultatom in je 

sredstvo za poslovanje glede na znanje [3]. 

Pomembna funkcija LMS je tudi rokovanje z administracijo. Potreben je, ko imamo 

več predmetov, več udeležencev in mentorjev, veliko procesov za upravljanje (npr. 

različni načini učenja, različno predznanje in programi, za katere potrebujemo 

certifikat). Iz stališča kombiniranega učenja potrebujemo LMS, ki lahko upravlja 

načrtovanje dogodkov v učilnici in preko spleta, nudi spletno literaturo, seznam 

literature knjig in naloge za samostojno učenje [3]. 

 

 Druga osnovni sestavni del je sistem za dostavo vsebin 

Ta sistem je pomemben, čeprav večkrat spregledan del kombiniranega učenja. Pri 

oblikovanju procesov se namreč vedno zgradi veliko strani in datotek z vsebino. Ta 

vsebina je urejena v poglavja ali podana kot literatura. Ko začne udeleženec 

uporabljati elektronske vsebine, moramo upoštevati, da mora prepoznati posamezna 

poglavja predmeta v LMS katalogu in se vpisati v sistem LMS. Nato pa mora sistem 

vseskozi voditi udeleženca skozi poglavja preko vsebin in literature, ki smo jo 

pripravili v pravilnem vrstnem redu. Na koncu udeležencu podamo še naloge in ocene. 

Ko udeleženec konča s poglavjem, mora biti celotno dogajanje zabeleženo v sistemu 

LMS kot zaznamek [3]. 

Vloga sistema za dostavljanje vsebin je torej shranjevanje in upravljanje vsebin ter 

beleženje rezultatov. Ključno pri tej komponenti pa je, da je potrebno zagotoviti dovolj 

veliko kapaciteto in zmogljivost za obdelavo obsega dela. Če imamo veliko število 

udeležencev, ki uporabljajo vsebine, moramo biti pripravljeni na obremenitev spletnih 

strani in na pretočne vsebine. Pri dostavi vsebin je potrebno poskrbeti tudi za varnost. 

Vsebino je potrebno zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, bodisi s skrivanjem pred 

predogledom ali z uporabo LMS kot edinim načinom za povezavo in dostopanje do 

vsebine. Treba je paziti, saj LMS lahko skrije dostop do kazala predmetov in kazala 

vsebin, ne more pa skriti vsebine, če ima uporabnik naslov do začetka vsebine [3]. 
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 Tretja osnovna komponenta je uporaba vsebine tretje osebe 

Pogosto se v kombiniranem učenju uporabljajo spletne vsebine, ki so ponujene od 

tretje osebe. To pomeni, da se nahajajo na gostujočih ponudnikih. To so tečaji ali 

drugi elektronski mediji, v katerih je za nas zanimivo bistvo literature, vendar pa ni v 

okviru naše organizacije oz. omrežja. Ti programi delujejo podobno kot je opisano v 

prejšnji točki, le da se tukaj vsebine nahajajo v LMS nekoga drugega in medsebojno 

delujejo v nezavarovanem omrežju. Ko zaženemo program z določeno vsebino na 

tujem LMS, se podatki shranijo tudi na naš LMS, kot da so v naši lasti. Računalniški 

administratorji morajo zagotoviti ustrezen prostor in tudi nastaviti pravilno povezavo z 

vmesniki. Torej je pri tem načinu potrebno paziti, da pride do pravilnega sledenja 

vsebine na gostujočem LMS in tako do pravilnega prenosa vsebin [3]. 

 

 Četrta in peta komponenta sta sistem za razvoj učnih vsebin in razvoj orodij  

Vsebinska infrastruktura je sestavljena iz dveh delov in sicer iz orodij, ki jih 

uporabljajo razvijalci vsebine in oblikovalci, in sistema za upravljanje učnih vsebin, ki 

ga imenujemo LCMS (angl. Learning content management system). Ta sistem je 

relativno nov del spletne infrastrukture za poučevanje, ki nam pomaga upravljati 

veliko število predmetov in ekipe za razvoj vsebin. Je skupek LMS in CMS sistemov 

in je za razliko od LMS fokusiran na učno vsebino. Učiteljem nudijo možnost 

učinkovitega kreiranja vsebin. Učitelji v tem sistemu oblikujejo posamezne enote in 

jih povezujejo med seboj. Razvoj orodij je bistvenega pomena pri kombiniranem 

učenju. Daje nam sposobnost za izgradnjo predmeta, kot smo si ga zamislili. LCMS 

deluje kot skladišče, saj lahko en razvijalec dela npr. na grafičnih objektih, medtem ko 

drugi dela na ocenjevanju. Točno določen izbor orodij, ki jih uporabljamo pri 

kombiniranem učenju si bomo pogledali v poglavju 3.3. Nekaj standardov, ki se 

uporablja, pa so HTML, Flash in pretočne multimedijske vsebine [3]. 

 

 Šesta komponenta je omrežje.  

Omrežje je eno izmed kritičnih točk naše infrastrukture. Vse elektronske vsebine 

vzamejo določeno količino pasovne širine za prenos. Znotraj omrežja imajo nekatere 

lokacije več pasovne širine kot druge. Če želimo nuditi nemoten prenos vsebin, je 

potrebno preizkusiti prenos na različnih mestih omrežja. Predvsem je potrebno biti 

pazljiv na to, kakšno povezavo bodo imeli udeleženci predmeta in tako prilagoditi 

vsebine različnim pogojem [3]. 

http://www.islovar.org/izpisclanka.asp?id=8770&oznaci=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_content_management_system
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Dobro je, da pred implementacijo predmeta s kombiniranim učenjem računalniški 

administratorji preverijo, koliko naprav je mogoče uporabljati sočasno s predlaganimi 

spletnimi programi. Pri izračunu je potrebno upoštevati število računalnikov, ki se 

hkrati uporabljajo v razredu, šoli oz. širšem območju. Ti izračuni pomagajo 

računalniškim administratorjem, da dobro pripravijo vse od strežnikov do požarnega 

zidu, filtrov, nadzornikov za brezžično omrežje, dostopne točke brezžičnega omrežja 

itd [25]. 

 

 Zadnja komponenta je učni portal 

To je vmesnik, preko katerega udeleženci dostopajo do predmeta. Portal ima 

pomembno vlogo, saj poenostavi postopek pri iskanju in uporabi ustrezne vsebine. 

Večina LMS sistemov omogoča kreiranje učnega portala, pogosto pa niso posebej 

fleksibilni za poudarjanje poslovnega videza, ki ga potrebujemo pri oblikovanju. 

Portal mora udeležencem nuditi informacije kdaj, zakaj in kako so se vpisali v 

predmet, ki poteka v obliki kombiniranega učenja in omogoča dodatne informacije 

(npr. katero programsko opremo potrebujemo, kakšni so standardi, kako izpostaviti 

povezavo z dogodkom v živo itd.) Portal igra tudi veliko vlogo pri pridobivanju novih 

udeležencev in njihovem vpisovanju k predmetu [3]. 

 

Poleg osnovnih komponent, ki smo jih našteli, so pomembne tudi pravilne nastavitve in 

uporaba standardov. Kljub sprejemanju industrijskih standardov, kot sta npr. AICC in 

SCORM, se ti standardi ne uveljavljajo v vseh proizvodih enotno. Zato je potrebno razviti 

nekaj notranjih standardov [3]. 

 

4.1.1 Standardi za osebni računalnik 

Pri kombiniranem učenju združimo več različnih območij družbe in sicer šolo, mentorje in 

udeležence. Tako dobimo široko paleto programske in strojne opreme osebnih računalnikov. 

Zagotoviti moramo, da bo naše učno okolje delovalo povsod, zato je potrebno uvesti nekaj 

tehnoloških standardov. To so: 

 Potrebna količina pomnilnika in hitrost centralno procesne enote. 

 Vrsta in različica operacijskega sistema ter brskalnika. 

 Velikost in ločljivost zaslona. 
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 Potrebna pasovna širina za internet. 

 Potrebna tehnologija za zvok in video (programi, kodeki za video in zvok itd.). 

Namen teh standardov ni, da bi ljudi silili v nadgradnjo računalnikov ampak da določimo 

minimalno konfiguracijo, ki jo lahko uporabimo za testiranje e-učnih vsebin. Mentor se mora 

pred začetkom poučevanja s kombiniranim učenjem posvetovati z računalniškimi 

administratorji in sicer o ustreznosti vsebine glede na standarde. Ti standardi morajo biti 

upoštevani pri razvoju vsebin [3]. 

Koliko učne infrastrukture potrebujemo? Velja, da je manj bolje. Prodajalci različne 

programske opreme znajo pritegniti, saj vsako leto dodajo več in več funkcij. Vendar npr. pri 

uporabi orodja LMS uporabimo le približno 20 % celotnega nabora funkcij, ki jih ima 

posamezni LMS. Najpomembnejše značilnosti za nas uporaben program so: 

 Enostavno, prilagodljivo in pregledno kazalo vsebine. 

 Enostaven uporabniški vmesnik za iskanje, vpisovanje in začetek učenja predmeta; 

 Zmožnost združevanja različnih predmetov glede na kurikulum. 

 Sposobnost načrtovanja in vpeljava kombinacije srečanja v živo in e-učenja v en sam 

predmet z vsebino za samostojno učenje. 

 Zmožnost vključevanja različnih drugih virov učenja kot npr. različne spletne strani, 

dokumenti itd. 

 Orodje za ocenjevanje. 

 Sistem za poročanje in analiziranje [3]. 

 

4.2 Modeli kombiniranega učenja 

Kot smo že pri definiciji nakazali, se med strokovnjaki pojavljajo različni pogledi na to, kaj in 

kako kombinirati. Podobna dilema se pojavlja tudi pri opredelitvi modelov. Pri pregledovanju 

literature smo našli kar nekaj različnih razdelitev modelov kombiniranega učenja, saj gre za 

preučevanje različnih programov, ki so bili zelo raznoliki glede na različne predpostavke kot 

so npr. predznanje udeležencev, vloga in pravila mentorja, načrtovanje, vrsta in način 

podajanja informacij itd. Predmeti se med seboj razlikujejo, zato je tudi manj verjetno, da bi 

čisto natančno kopirali določen model. Modeli samo poskušajo pomagati pri izboljšanju in 

lažjem načrtovanju posameznega predmeta. Katere vrste modelov in potem tudi kateri model 

povzame mentor, pa je odvisno od udeležencev predmeta in specifičnih učnih potreb. 
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Zavedati se moramo, da se ob razvoju tehnologije, razvijajo tudi novi modeli. Tukaj bomo 

predstavili več različnih kvalifikacij osnovnih pristopov. 

Pogledali si bomo tri vrste razvrščanja modelov kombiniranega učenja.  

4.2.1 Modeli po Heather Staker  

Avtorica je modele razdelila v šest skupin, ki se razlikujejo med seboj po različnih ravneh [8]. 

Model: Iz oči v oči 

Programi, ki se prilegajo temu modelu, ohranjajo elemente tradicionalnega pouka, ki so 

povezani z učiteljem. To je potrebno zaradi zagotavljanja doseganja učnih ciljev. 

Razredni učitelj razvije spletno učenje na osnovnih primerih, ki jih dopolnjuje. Pogosto 

se to dogaja v ozadju učilnice oziroma v kabinetu.  

1. Model: Vrtenje 

Značilnost tega modela je, da v nekem časovnem razporedu udeleženci rotirajo med e- 

učenjem in tradicionalnem pouku v učilnici z učiteljem. Ta model niha med 

tradicionalnim učenjem in e-učenjem, ker vsebuje razcep med tema dvema načinoma 

učenja, v nekaterih primerih pa gre celo za krajevno razmejitev. Učitelj pri tem modelu 

nadzoruje e-učenje.  

2. Model: Prilagodljiv model  

Program ponuja spletno platformo, ki vsebuje večino elementov kurikuluma. Mentor 

zagotovi spletno podporo na prožen in prilagodljiv način, kot jo potrebujejo udeleženci in 

skupina skozi potek predmeta.  

3. Model: Spletni laboratorij  

Model spletnega laboratorija je najbolj značilen za programe, ki se zanašajo na spletno 

platformo kot mesto, kjer ponujajo celotno vsebino predmeta, vendar v popolnoma 

osnovni obliki brez posebnega grafičnega oblikovanja. Ti programi imajo spletne učitelje, 

vendar ponujajo malo znanja o vsebini, računalniški administratorji pa nadzorujejo delo. 

Pogosto udeleženci, ki sodelujejo pri vzpostavljanju spletnega laboratorija, sodelujejo 

tudi pri tradicionalnem načinu učenja tega in imajo običajne ure pouka. 

4. Model: Samostojno kombiniranje  

Skoraj najbolj razširjena različica kombiniranega učenja zajema udeležence, ki lahko 

izberejo enega ali več predmetov v obliki e-učenja, da dopolnijo svoj urnik, poleg 
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predmetov, ki se izvajajo v tradicionalni obliki. E- učenje poteka vedno na daljavo in se v 

tem razlikuje od prejšnjega modela. Šole ponujajo tak način učenja, da udeleženci 

postanejo samostojni pri kombiniranem učenju. 

5. Model: Spletni voznik  

Ta model vključuje spletno platformo in mentorja, ki nam poda celoten kurikulum. 

Udeleženci večino časa delajo na daljavo. Gre torej za tradicionalno kombinirano učenje. 

Sestanki v učilnici z ostalimi udeleženci in mentorjem so tako včasih neobvezni drugič pa 

nujni [8]. 

 

4.2.2 Modeli po Purnima Valiathan 

Avtorica razvršča modele kombiniranega učenja v tri kategorije [32]. 

1. Model glede na sposobnosti posameznika  

To je model kombiniranega učenja, ki spodbuja sposobnosti posameznika in samostojno 

vodeno učenje. Mentor spodbuja in razvija specifične sposobnosti in znanje ter 

zagotavlja, da se udeleženec ne čuti izoliranega. Komunikacija poteka preko več različnih 

orodij in uporabljeni so vsi tipi gradiv. Namen takega načina učenja je pridobitev 

elementov za samostojno učenje. Mentor nudi pomoč in odgovarja na vsebinska 

vprašanja, spremlja napredek udeleženca, ocenjuje njegovo delo preko spleta in podaja 

povratne informacije, izpostavlja in oblikuje virtualno skupnost udeležencev. Ta pristop 

je najbolj primeren za ljudi, ki se učijo novih znanj na različnih ravneh. 

 

2. Model glede na obnašanje posameznika  

To je model kombiniranega učenja, ki s pomočjo kombiniranja dogodkov in 

najrazličnejših medijev ter mentorja spodbuja specifično vedenje med udeleženci in 

odnose med njimi. Osnova je tradicionalno učenje, ki pa vključuje elemente 

sodelovalnega e-učenja. Za doseganje želenih rezultatov je nujna vključitev 

sodelovalnega učenja, ki poteka preko tradicionalnega načina učenja ali preko skupnih 

dogodkov in pogovor preko spleta. Ta pristop je uporabljen največkrat za poučevanje 

vsebin, ki zahtevajo, da udeleženci preizkusijo novo vedenje v netveganem okolju. 

 

3. Model glede na kompetence posameznika  
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Kombinirano učenje, ki spodbuja kompetence je kombinacija najrazličnejših orodij oz. 

medijev, ki jih potrebujemo za neko delovno mesto. Uspeh je odvisen od tega, kako hitro 

in ustrezno bo udeleženec sprejel določene odločitve. Medtem ko je del procesa 

odločanje, ki je vodeno iz dejstev in načel, obstaja tudi tiho znanje, ki ga imajo in 

uporabljajo strokovnjaki pri odločanju in to znanje je bistvenega pomena za uspešno 

delovanje na kateri koli nalogi. Udeleženci prevzamejo to tiho znanje z opazovanjem 

strokovnjakov in interakcije z njimi. Ta pristop se tako osredotoča na zbiranje in prenos 

tihega znanja preko mentorstva in vključuje tudi mešanico spletnih orodij [32]. 

 

4.2.3 Modeli po Josh Bersinu 

Avtor je kombinirano učenje razdelil na pet specifičnih modelov kombiniranega učenja [3]. 

1. Samostojno e-učenje  

Ta model se odlično prilagaja za programe, ki zahtevajo širok krajevni doseg in nimajo 

kulturnih in socialnih ciljev. Uporablja se za distribucijo informacij in gradiv večjemu 

številu poslušalcev. Samostojno učenje omogoča, da se udeleženci učijo, kadar imajo čas. 

Za zagon takšnega načina učenja je potrebno vzpostaviti dobro podporo, saj lahko 

udeležencem, ki niso vešči računalnika, povzroča kar nekaj težav. Navsezadnje se jim 

takšen način učenja zdi neoseben in nezanimiv. Mentor mora poskrbeti, da bodo lahko vsi 

udeleženci dostopali do učnih gradiv. Prednost tega modela je, da udeleženci nimajo 

potnih stroškov, tempo in čas učenja si prilagodijo sami, pri predmetu pa lahko sodeluje 

večje število udeležencev. 

 

2. Voden program s strani mentorja v kombinaciji s samostojnim e-učenjem  

Učilnica je še vedno najboljši način za razvijanje novih spretnosti, znanja in 

ozaveščenosti za manjšo skupino ljudi. Kadar ustvarjamo kulturne spremembe, je 

usposabljanje v učilnici bistvenega pomena. Tako se najbolje izpostavi interakcija med 

udeleženci. Ta model je najbolje uporabiti pri manjši skupini ljudi, kjer je e-učenje 

uporabljeno pred srečanjem ali se uporablja sočasno. Največji izziv je uskladitev urnikov 

učilnic. Udeleženci morajo nameniti točno določen čas za srečanje. Prednosti tega modela 

so, da je mentor na voljo fizično na srečanjih, udeleženci se med seboj poznajo in tako 

lažje sodelujejo ter si pomagajo. 
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3. Model e-učenja z dodanimi elementi drugih medijev  

E-učenje v živo je dejansko elektronska oblika učenja pod vodstvom mentorjev. 

Udeležencem omogoča, da slišijo in vidijo mentorja v živo preko spleta. Udeleženci si 

tako lažje zapomnijo obravnavano učno snov zaradi tona glasu mentorja, interaktivnosti 

in gibanja vključenega v predavanje. Model je zelo učinkovit pri distribuciji informacij in 

gradiva večjemu številu poslušalcev. Mentor lahko predavanje posname in ga nato 

arhivira in ponudi za samostojno učenje. Takšno predavanje je lahko kot predpogoj za 

izobraževanje v razredu. Za udeležence je pomembno, da se takšnih spletnih srečanj 

udeležujejo. Pri tem pa je potrebno paziti na raznolikost hitrosti internetnih povezav. Ta 

model je najlažji način za vpeljavo e-učenja, saj ima nizke stroške, razvoj je enostaven, 

uvedba pa relativno preprosta.  

 

4.  Osredotočenost na delovno mesto 

Ta model se nanaša na vaje, treniranje, razprave in druge aktivnosti, ki se pojavljajo pri 

predmetu in jih običajno vodi mentor. Namen tega modela je, da postavi usposabljanje v 

neposredno delovno okolje in simulira izkušnje realnega sveta. Vključevanje mentorja 

prinaša kar nekaj prednosti kot so npr. tesno sodelovanje v učnem procesu posameznega 

udeleženca in posledično razumevanje njegovih potreb. Prednosti tega modela so, da 

izboljša motivacijo in samozavest udeležencev, vsebuje in vključuje vodenje, udeleženci 

se učijo iz gradiva povzetega iz realnega sveta.  

 

5.  Simulacije in laboratorij 

Simulacije in laboratoriji dajo udeležencem možnost, da se učijo delati v varnem okolju. 

Najpogostejši način uporabe simulacij v IT izobraževanju je za usposabljanje aplikacij 

ipd. Izraz laboratorij se nanaša na okolje v katerem udeleženci lahko testirajo svoje 

znanje v realnem svetu. Takšni laboratoriji so npr. za konfiguriranje in testiranje različne 

strojne opreme. Prednost tega modela je, da se udeleženci učijo iz izkušenj. Problem je 

lahko cena simulacij, ki lahko včasih krepko naraste, ko pa je enkrat razvita, ne 

predstavlja večjega stroška kot navadno učenje [3]. 
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4.3 Kriteriji za oblikovanje predmeta glede na modele kombiniranega učenja 

Dobro je, da se pred oblikovanjem predmeta, ki bo potekal v obliki kombiniranega učenja, 

mentor seznani z modeli. Tako bo prihranjen čas in denar pri izbiri orodij, infrastrukturi in pri 

razvoju vsebin. Na splošno ni najboljšega modela za določen predmet ali težavo znotraj tega, 

lahko pa si pomagamo s primeri v posameznem modelu. Vsak model je torej po svoje 

unikaten, saj se preprostemu modelu dodajajo zahteve posameznega mentorja, skupine s 

čimer ustvarimo kompleksnost. Potrebno je tako izbrati pravo kombinacijo medijev in 

aktivnosti, ki jih bomo izvajali pri predmetu. Preden si bomo pogledali kriterije za posamezni 

model, bomo navedli osem kriterijev, ki si jih moramo postaviti, preden začnemo razvijati 

vsebino in oblikovati program [3]. 

 Prvi kriterij je pravilna izbira tipa programa. Poznamo štiri tipe programa. Prvi tip 

programa je način podajanja informacij. Problem se lahko pojavi pri večjemu številu 

udeležencev. Drugi tip programa je, da znamo kritično podajati gradivo in preveriti 

ali so udeleženci pravilno razumeli. Tretji tip programa je razvoj spretnosti in 

kompetenc. Mentor mora poskrbeti za razvoj sposobnosti in kompetenc udeležencev, 

ki jih potrebujejo za nadaljnjo delo. Četrti tip programa je ocenjevanje in potrjevanje 

znanja in spretnosti, pridobljenih s tretjim tipom. Udeleženci morajo dosegati 

standarde, ki jim jih je pripravil mentor. Tip programa bo ustvarjalcu programa 

pomagal pri ugotavljanju stopnje znanja, ki ga želi doseči, kot tudi pri vrednotenju 

rezultatov. Pri prvem in drugem tipu lahko npr. razvijemo program tako, da ne 

potrebujemo vrednotenja in ocenjevanja. V ostalih dveh tipih pa je to bistvenega 

pomena [3]. 

 Drugi kriterij so kulturni cilji programa. Pri tem mislimo na kulturo kot skupno rabo, 

prepričanje, vrednote in vaje v skupini. Včasih ima lahko kultura večji vpliv na 

vedenje kot spretnosti in kompetence. Kultura torej vpliva na posameznega 

udeleženca na način, kako se obnaša takrat, ko je še nevešč in brez nadzora. V 

programih je cilj kulture predstaviti udeležencem, kako vzpostaviti stike, povezave in 

kako deliti vrednote. Najbolj priljubljen način za doseganje tega cilja so srečanja v 

živo in projektno učenje. Tako se udeleženci med seboj najlažje spoznajo. Mogoče bi 

pričakovali, da pri vsem tem potrebujemo tradicionalni način pouka, vendar lahko za 

doseganje teh ciljev uporabimo spletno tehnologijo [3]. 

 Tretji kriterij je občinstvo. Pri občinstvu so pomembni številni vidiki. Eden izmed njih 

je velikost skupine, ki sledi programu. Treba je paziti na kakšen način bo mentor 
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podajal gradivo in informacije. Pri večjih skupinah je bolje uporabiti gradivo v 

elektronski obliki in pogosto kot samostojno učenje. Za manjše skupine pa lahko 

uporabimo učilnice ali virtualne učilnice. Naslednji vidik je struktura udeležencev 

(zaposlenost študentov, sektorji, v katerih so zaposleni itd.). Struktura nam pove, 

koliko dnevnih obveznosti imajo udeleženci, kakšne so časovne omejitve, njihova 

pričakovanja in raven sodelovanja med njimi. Pri skupini udeležencev je potrebno 

tudi paziti na njihovo že doseženo stopnjo izobrazbe. S tem bomo lažje izbrali 

ustrezno programsko opremo, npr. ali gradivo podati v pisani verziji ali ga podati v 

obliki video in audio medijev. Eden izmed vidikov je tudi predznanje udeležencev. 

Potrebno je preveriti, kakšno je njihovo poznavanje informacijsko komunikacijske 

tehnologije in ali mogoče znajo uporabljati internet. Pri vsaki skupini udeležencev kot 

tudi pri posamezniku je pomembna motivacija za učenje. Še najbolj je pomembna pri 

samostojnem in e- učenju. Mentor mora poskrbeti, da bodo udeleženci motivirani za 

delo. Kot smo že omenili, je treba biti pozoren tudi na čas, ki ga imajo na voljo 

udeleženci predmeta in dostopnost do računalnikov ter omrežja. Če mentor poda 

gradivo preko elektronske oblike, udeleženci potrebujejo dostop do vsebin. Če je 

hitrost omrežja zelo slaba, je mogoče dobro, da mentor poda gradivo še na kakšnem 

drugem mediju. Potrebno je razumeti, kakšna infrastruktura je na voljo [3]. 

 Četrti kriterij je proračun. Pri vsaki vpeljavi novega programa igra pomembno vlogo 

denar. Proračun zajema sredstva za izgradnjo samega programa in njegovih vsebin. 

To je običajen strošek in je fiksen. Drug del proračuna gre za programsko opremo in 

infrastrukturo. Tretji del proračuna pa je treba načrtovati za delovanje programa. S 

tem denarjem tako zagotovimo osnovni material in potrebna gradiva [3]. 

 Peti kriterij je sodelovanje različnih strok pri predmetu. Ko razvijamo predmet, 

moramo razmisliti tudi koga vse potrebujemo za pomoč pri gradnji in izvajanju 

predmeta. Mentor je eden izmed pomembnejših členov predmeta. Njegova vloga je 

vpeljati kombinirano učenje v predmet, ga oblikovati in predstaviti vsebino, postaviti 

cilje predmeta, na koncu pa tudi ocenjevanje in vrednotenje dela udeležencev. Pri tem 

se moramo vprašati, ali bi mentorju ponudili dodatno pomoč pri oblikovanju in 

izvedbi vsebine in učnega načrta ali pa mogoče potrebuje nekoga, ki mu bo pomagal 

pri oblikovanju same spletne strani oz. spletne učilnice in razvijal spletno vsebino. Pri 

spletnem razvijanju mora biti oseba vešča različnih orodij za ustvarjanje spletnih 

vsebin [3]. 
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 Šesti kriterij je čas. Časovna vprašanja lahko močno vplivajo na programski načrt. 

Najprej je treba narediti časovni plan in razdeliti čas na del, ki ga bomo porabili za 

razvoj in na del namenjen za samo izvedbo programa. Pri celotnem programu je tako 

potrebno postaviti časovne roke, da je lahko vse narejeno v nekem času [3]. 

 Sedmi kriterij je učna vsebina. Ko gradimo kombinirano učenje, je pomembno, da 

vemo kakšna bo zahtevnost in kompleksnost vsebine predmeta. Poskrbeti je treba tudi 

za interaktivnost vsebine, vendar pa je treba paziti že na prej omenjene kriterije. Npr. 

za prvi in drugi tip programa, ki je bil omenjen pri prvem kriteriju, je cilj izključno 

podajanje informacij in gradiva, ne zanimajo pa nas sposobnosti in kompetence, ki se 

bodo razvile [3]. 

 Osmi kriterij je tehnologija. Pri pripravi predmeta je potrebno razmisliti, kakšno 

tehnologijo bomo uporabili in kakšna tehnologija nam je že na voljo. Znotraj vsake 

institucije smo že delno omejeni glede tehnološke infrastrukture, saj mogoče učilnica 

ali laboratorij ni opremljen popolnoma po naših željah. Pri tehnologiji je torej 

potrebno paziti na pasovno širino interneta, saj vsi udeleženci nimajo enake širine 

dostopa. Temu je potrebno prilagoditi tudi medije in velikost gradiva in navsezadnje 

tudi čas, ki ga bodo porabili za delo preko spleta. Dobro je, če so lahko vsebine oz. 

gradivo dostopno tudi brez povezave. Pri tehnologiji je potrebno biti pozoren tudi na 

programsko opremo, ki je lahko plačljiva ali brezplačna. Seveda je to odvisno od 

vrste udeležencev pri predmetu in ali je vsebina predmeta vezana na določen 

program. Eden izmed večjih vprašanj pri tehnologiji je varnost in druga območja 

tveganja, ki se lahko pojavijo pri sami izvedbi predmeta [3]. 

 

4.4 Tehnologija pri kombiniranem učenju 

V tem podpoglavju si bomo pogledali programsko in strojno opremo ter spletna orodja, ki jih 

lahko uporabimo pri uri predmeta, ki je oblikovana po načinu kombiniranega učenja. Gre za 

okvirni vpogled v trenutno obstoječo tehnologijo, ki bi jo lahko uporabili za podporo pri 

kombiniranem učenju. Vsebina je podana v tabeli 1. 
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Tabela 1: Tehnologija pri kombiniranem učenju [3]. 

Orodja Opis Primeri Primer uporabe v 

izobraževanju 

Strojna oprema  

Naprave za 

učenje 

Vsaka naprava, ki je 

povezana v učnem okolju 

in pomaga udeležencem in 

mentorju, da se povežejo z 

drugimi učnimi okolji in 

lahko z njimi ustvarimo 

produkte našega znanja. 

računalnik,  

prenosni 

računalnik, 

računalniki na 

dotik,  

pametne table,  

mobilni telefoni. 

Šola kupi računalnike 

za manjši laboratorij, 

kjer na vsakega 

udeleženca pride en 

računalnik. Udeleženci 

izvajajo projekte in s 

tem sodelujejo med 

seboj. 

Interaktivna 

tabla 

Interaktivna tabla je velik 

interaktvni zaslon povezan 

na računalnik in projektor. 

Projektor projecira 

računalniko sliko na 

interaktivno površino 

table. Po tabli lahko 

pišemo s priloženimi 

aktivnimi pisali oz. s 

svojimi prsti. Interaktivna 

tabla je praviloma 

nameščena na steno ali na 

stojalo. 

Smart,  

Promethean,  

Hitachi. 

 

Šola opremi učilnice z 

interaktivno tablo in jim 

omogoči dostop do 

spleta, do različnih 

elektronskih virov. 

Dosežemo lahko bolj 

zanimivo podajanje 

vsebine, dopolnitev 

klasičnemu učnemu 

procesu in aktivnost 

udeležencev. 

Video 

konference 

Videokonferenčna 

tehnologija omogoča, da 

se lahko ljudje na dveh ali 

več lokacijah vidijo in 

slišijo, si po potrebi 

izmenjujejo podatke ali pa 

MeetingPoint, 

Microsoft 

NetMeeting, 

CuseeME, 

iVisit. 

Na ta način lahko v šole 

in druge izobraževalne 

ustanove »pripeljemo« 

strokovnjake, ki bi se 

sicer zaradi svojega 

dela težje odzvali 
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hkrati uporabljajo 

računalniško programsko 

opremo, nameščeno na eni 

ali več lokacijah. 

 

našemu povabilu. 

Takšne povezave 

omogočajo še npr. 

razne sestanke med 

podjetji na različnih 

lokacijah, posvetovanja 

med strokovnjaki, kadar 

je to potrebno. 

Lahko pa seveda s 

pomočjo 

videokonference 

preprosto pripravimo 

učno uro na dveh ali 

več lokacijah »hkrati«. 

Pri takšnem pouku 

udeleženci aktivno 

sodelujejo. 

Vhodne 

naprave 

Vhodne naprave 

omogočajo posredovanje 

informacij računalniku v 

njemu razumljivi obliki. 

Vhodne enote so torej tiste 

naprave, ki omogočajo 

interakcijo med 

uporabnikom in 

računalnikom ter jih 

uporabljamo v povezavi z 

učnimi pripomočki za 

povečanje splošne učne 

izkušnje. 

Pametni svinčnik, 

Grafična tablica,  

Optični čitalec,  

mikrofon. 

Pametni svinčnik lahko 

uporabimo pri 

izobraževanju na 

daljavo, saj svinčnik 

zabeleži vse kar 

pišemo, se 

pogovarjamo, 

računamo, lahko pa tudi 

preverja in pretvarja. 

Podatke lahko 

prenesemo na 

računalnik in jih 

posredujemo naprej.  

Izhodne 

naprave 

Izhodne naprave 

omogočajo prikaz 

informacij iz računalnika 

Tiskalnik, 

DVD 

predvajalniki, 

Preko izhodnih naprav 

si lahko udeleženci 

shranijo in 
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in jih lahko shranijo za 

kasnejšo uporabo. To je 

vsaka naprava, ki jo 

uporabljamo v povezavi z 

učnimi pripomočki za 

povečanje splošne učne 

izkušnje. 

 

zvočniki ali 

slušalke.  

dokumentirajo svoje 

delo. Preko uporabe 

slušalk lahko predelajo 

gradivo, ki je bilo pred 

tem posneto preko 

mikrofona ali 

pametnega svinčnika. 

Digitalne 

naprave za 

zajem slike 

Naprave, ki udeležencem 

in mentorju omogočajo 

snemanje fotografij, video 

posnetkov ali avdio 

posnetkov ter jih nato 

uporabijo v procesu učenja 

oz. poučevanja. 

Digitalni 

fotoaparat, 

digitalna kamera, 

diktafon,  

digitalni 

mikroskop. 

Mentor poda za nalogo 

fotografiranje različnih 

oblik in barv v naravi. 

Udeleženci preko 

fotoaparata ali kamere 

zajamejo slike. Tako 

lahko opravijo nalogo 

in dokumentirajo svoje 

ugotovitve. 

Sistemi za podporo učenju in sistemi za upravljanje z vsebinami  

Sistem za 

podporo učenju 

(angl. Learning 

Management 

System) 

 

sistem za 

upravljanje s 

spletnimi 

vsebinami 

(angl. Content 

Management 

System) 

Sistem za podporo učenju 

je program, ki je namenjen 

za upravljanje in dostavo 

učnih vsebin in virov 

udeležencem učnega 

procesa. 

Sistem za upravljanje s 

spletnimi vsebinami je 

sistem, ki omogoča 

urejanje in vzdrževanje 

vsebine spletnih strani. 

Moodle, 

Sakai, 

ILIAS, 

Blackboard. 

 

 

Joomla, 

Drupal, 

Plone,  

WordPress. 

 

Mentor uporabi sistem 

za organiziranje učnih 

vsebin predmeta. Preko 

sistema Moodle mentor 

vzpostavi stik z 

udeleženci in celotno 

skupino, pripravi 

ustrezno delitev učne 

vsebine, časovni 

razpored, gradivo itd. 

Poleg tega pa lahko 

meri uspešnost, 

ocenjuje, preverja 

prisotnost pri delu ter 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Program
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
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 opravlja druge 

administrativne 

funkcije, ki so nujne za 

upravljanje spletnega 

učenja. 

Bloganje, splet in Wiki orodja 

Spletni dnevnik Spletni dnevnik je vrsta 

spletne strani, ki jo 

vzdržuje posameznik ali 

skupina z rednim vnosom 

prispevkov in 

komentarjev, opisov 

dogodkov ali gradiva. 

Poleg besedila lahko 

prikazuje tudi slike in 

video. 

Blogger, 

Wordpress, 

Edublogs, 

Blogspot,  

Blogos. 

Spletne dnevnike lahko 

uporabljamo kot 

komunikacijo med 

starši in učitelji, ki si 

delijo informacije o 

prihajajočih dogodkih 

in pomembnih 

obvestilih.  

Prav tako pa se lahko 

uporabljajo pri 

izražanju 

udeleženčevega mnenja 

pri spletnem učenju ali 

reševanju problema 

določene naloge 

predmeta. 

Wiki Wiki je sistem za spletno 

soustvarjanje. Wiki je 

strežniški program, ki 

uporabnikom omogoča 

prosto ustvarjanje in 

urejanje spletnih strani s 

spletnim brskalnikom. 

Wiki podpira 

medbesedilne povezave in 

s preprosto skladnjo 

Wikispaces, 

Google Groups,  

Moodle Wiki,  

Activity. 

Wiki se lahko uporablja 

za sodelovanje 

udeležencev, ki se 

izobražujejo na daljavo. 

Ne glede na to, da so 

prostorsko ločeni, lahko 

vsak opravi svoj del 

dejavnosti, hkrati pa 

lahko komentira delo 
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omogoča ustvarjanje novih 

strani in sprotne povezave 

med stranmi v sistemu 

Wiki. 

ostalih udeležencev.  

Družbena 

omrežja, 

virtualni svet, 

spletne 

skupnosti 

Družbena omrežja so 

spletne storitve, ki 

omogočajo ljudem s 

skupnimi interesi, da 

gradijo spletno skupnost. 

Virtualni svet je dostopen 

preko računalnika v 

realnem času, kjer 

uporabnik igra posebno 

vlogo. 

Spletna skupnost je 

združenje posameznikov z 

istimi interesi. 

Facebook, 

mySpace,  

Pinterest, 

Linkedln, 

Twitter, 

OpenSim. 

Skupina mentorjev ali 

udeležencev v 

izobraževalnem 

sistemu, ki imajo 

podobne izobraževalne 

interese, lahko 

vzpostavijo skupnost 

preko katere si v 

varnem spletnem okolju 

delijo mnenja, vire, 

opravljajo diskusije. 

Preko virtualnega sveta 

OpenSim pa lahko 

mentorji omogočijo 

udeležencem, da v 

realnem času sodelujejo 

v diskusijah in si 

izmenjajo gradivo. 

Sodelovalno 

vizualno učenje 

To je vrsta programskih 

orodij, ki omogočajo 

udeležencem, da ustvarijo 

in si ogledajo vsebino 

vizualno. Omogoča, da 

udeleženci sodelujejo med 

seboj, da ustvarjajo in 

preverjajo delo drug 

drugega. 

Glogster, 

Pixton, 

ComicLife. 

Preko orodja Glogster 

oblikujemo interaktivni 

plakat, ki lahko poleg 

besedila, vsebuje slike 

in video. Zgleda kot 

plakat, vendar nudi 

interakcijo z vsebino. 

Socialni Socialni zaznamki Delicious, Mentor pripravi preko 
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zaznamki, 

Socialno 

označevanje 

omogočajo uporabnikom 

interneta shranjevanje, 

organiziranje, iskanje in 

upravljanje internetnih 

naslovov in zaznamkov 

kar preko spleta. 

Socialno označevanje je 

spletni sistem za 

skupinsko in individualno 

ustvarjanje ter upravljanje 

oznak za določene vsebine 

na spletu, ki jih želimo 

shraniti in pogledati 

kasneje. 

 

Diigo, 

Wordle,  

Visuwords.  

enega izmed orodij za 

izbrano učno vsebino 

seznam spletnih strani 

in zaznamkov. Nato 

lahko te zaznamke deli 

z udeleženci 

izobraževalnega 

sistema ali z drugimi 

mentorji. 

Orodja za 

oblikovanje 

miselnih 

vzorcev, 

orodja za 

oblikovanje 

beležke, 

orodja za 

oblikovanje 

časovnega 

razporeda 

Ta orodja omogočajo 

mentorju in udeležencem, 

da kreirajo svoje beležke, 

miselne vzorce in naredijo 

svoj časovni razpored. 

Nekatera orodja se lahko 

uporabljajo tudi preko 

spleta. 

MyWebspiration,  

Exploratree, 

Bubbl.us,  

MindMeister,  

Freemind,  

Mindjet,  

ClassTools, 

Mindomo,  

Wisemapping,  

Mind42,  

Text2MindMap,  

Dropmind. 

Pri večjih projektih, ki 

jih izvajajo udeleženci, 

je potrebno narediti 

miselni vzorec kot 

viharjenje možganov, 

saj s tem pridobijo 

veliko idej. Vendar pa 

je, da projekt dobro 

poteka, potrebno 

narediti časovni 

razpored, saj ima vsak 

projekt nek končni 

datum do katerega je 

potrebno delo 

zaključiti. Udeleženci 

so lahko krajevno 

neodvisni, saj vso delo 
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poteka preko spleta. 

Preko beležk pa poteka 

diskusija o že 

opravljenem delu, 

težavah itd. 

Sistem za 

pridobivanje 

povratnih 

informacij 

 

Ti sistemi omogočajo 

mentorjem kot tudi 

udeležencem pridobiti 

povratno informacijo glede 

na delo, ki so ga opravili. 

Student Response 

Network, 

Poll Everywhere,  

Zoomerang,  

Survey Monkey,  

Articulate, 

Quiz Egg,  

WuFoo,  

Lecture Tools, 

Studystack,  

ClassTools.  

Mentor lahko preko 

orodja Zoomerang 

pridobi povratno 

informacijo o njegovem 

delu pri pouku od 

udeležencev. To so 

večinoma vprašalniki z 

vprašanji izbirnega tipa, 

lahko pa vsebujejo tudi 

vprašanja s krajšimi 

odgovori. 

Spletni 

brskalniki,  

viri informacij 

(spletna 

enciklopedija) 

 

spletni iskalniki  

 

Spletni brskalnik je 

računalniški program, ki 

omogoča brskanje po 

spletu in prikazovanje 

HTML dokumentov in 

večpredstavnih vsebin. 

Spletni brskalniki 

omogočajo dostop do 

svetovnega spleta. Spletni 

iskalnik je namenjen 

iskanju informacij na 

spletu, kjer je rezultat 

iskanja seznam. 

Spletna enciklopedija je 

vir, ki daje zaokrožen 

pregled celotnega sklopa 

Internet Explorer,  

Firefox, 

Safari,  

Google Chrome,  

Wikipedia, 

Spezify,  

Wolfram Alpha, 

Google,  

Najdi.si. 

Preko spletnih 

brskalnikov in 

iskalnikov lahko 

udeleženci poiščejo 

informacije, ki jih 

potrebujejo za učenje 

določene učne vsebine. 

Pomagajo si lahko tudi 

s spletnimi 

enciklopedijami. Če ne 

poznajo natančnega 

URL naslova kakšne 

izmed spletnih strani, si 

lahko pomagajo s 

spletnimi iskalniki, kjer 

za iskalni niz navedejo 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_program
http://sl.wikipedia.org/wiki/Splet
http://sl.wikipedia.org/wiki/HTML
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C4%8Dpredstavnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_splet
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informacij preko spleta. nekaj ključnih besed. 

Zbirniki  

 

Zbirnik je spletno orodje, 

ki omogoča zbiranje 

posodobljenih informacij 

iz spletnih strani, virov ali 

spletnih dnevnikov. 

Bloglines, 

Tehnorati, 

Google Alerts, 

WebChops. 

Preko Bloglines lahko 

najdemo vsebine 

blogov, ki nas 

zanimajo. V primeru, 

da želimo ustvariti 

poslovni imenik damo v 

Google alerts besedo 

poslovni imenik in 

Google bo vsakič, ko na 

spletu zazna to besedo, 

opozoril. 

Dokument in orodja za predstavitev 

Orodja za 

predstavitev 

Orodja za 

izmenjavo 

podatkov 

Programi in spletna orodja, 

ki so namenjena 

prezentacijam, omogočajo 

multimedijske predstavitve 

na diapozitivah. 

 

Adobe Presenter,  

MS PowerPoint, 

Adobe 

Presentations 

Online,  

Prezi,  

Slideshare.  

Udeleženci in tudi 

mentorji lahko preko 

orodja MS PowerPoint 

predstavijo širšemu 

občinstvu informacije, 

seminarske naloge ali 

projekte, ki so jih 

izdelali. 

Zbirke 

pisarniških 

programov 

 

Zbirka pisarniških 

programov predstavlja 

različne programe kot so 

urejevalnik besedil, 

program za delo s 

preglednicami, odjemalec 

elektronske pošte in 

program za izdelavo 

predstavitev. 

Microsoft Office, 

Workspace,  

Open Office,  

Google Docs, 

Adobe Arobat 

Pro.  

Udeleženci 

izobraževalnega 

sistema večkrat 

uporabijo Microsoft 

Office. Ta nam npr. 

nudi program Microsoft 

Word, kjer lahko 

napišemo seminarsko 

nalogo za določeno 

učno vsebino, 

Microsoft Excel nam 
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omogoča izdelavo 

preglednic in grafov za 

lažjo obdelavo 

podatkov, Microsoft 

PowerPoint pa nam 

omogoči predstavitev 

seminarske naloge. 

Preko Microsoft 

Outlook lahko po 

elektronski pošti 

posredujemo 

slušateljem svoj 

seminar. 

Spletno 

shranjevanje, 

računalništvo v 

oblaku  

 

Spletno shranjevanje 

omogoča, da se podatki in 

datoteke hranijo na spletu 

in je mogoče dostopati do 

njih ter upravljati z njimi 

preko spletnih aplikacij. 

Računalništvo v oblaku je 

slog računalništva, pri 

katerem so dinamično 

razširljiva in pogosto 

virtualizirana računalniška 

sredstva na voljo kot 

storitev preko interneta. 

Amazon, 

Dropbox, 

Scribid,  

Zoho, 

Moodle 

Assignment 

Upload. 

 

Dropbox omogoča, da 

uporabnik naloži večjo 

količino podatkov, ki 

jih lahko nato deli z 

ostalimi uporabniki, na 

splet ali pa jih uporablja 

sam, ne glede na 

lokacijo, kjer se nahaja. 

Moodle Assignment 

Upload pa nam 

omogoča skupno 

nalaganje datotek v 

skupino. Vsi uporabniki 

skupine lahko vidijo 

naložene dokumente. 

 

Zajem 

zaslonske slike 

Aplikacije ali spletna 

orodja, ki omogočajo 

zajem računalniškega 

Jing,  

CamStudio, 

Učitelj matematike 

lahko uporabi Screeenr 

za snemalnik zaslona, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
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zaslona bodisi kot slike 

bodisi kot videoposnetka. 

SnagIt,  

Screenr,  

Screen Toast.  

ko pojasnjuje ključne 

koncepte pri določeni 

nalogi. Temu 

videoposnetku lahko 

sledi več uporabnikov, 

shranjeni pa so lahko na 

kateri izmed spletnih 

aplikacij, kar omogoča 

tudi kasnejši vpogled 

posnetka. 

Avdio 

snemanje in 

glasba 

Spletna orodja in 

programske aplikacije, ki 

omogočajo snemanje, 

urejanje in objavljanje 

zvočnih datotek vključno z 

glasbo. 

Audacity,  

Soundbooth,  

iTunes Podcasts,  

GarageBand, 

Mixcraft. 

Udeleženci 

izobraževalnega 

sistema lahko naredijo 

intervju z določeno 

osebo. Intervju uredijo s 

programom Audacity in 

ga predvajajo na šolski 

spletni strani. 

Oblikovanje, 

izmenjevanje in 

gostovanje 

filmov 

 

Programska oprema ali 

spletna aplikacija, ki 

omogoča izmenjavo 

videoposnetkov, ki jih 

uporabniki lahko 

pregledujejo, komentirajo 

in ocenjujejo. 

Adobe Premiere 

Elements,  

iMovie,  

MS Movie 

Maker,  

Final Cut 

Express, 

Animoto,  

YouTube, 

TeacherTube,  

WatchKnow,  

TeacherTV,  

Mentor lahko izdela 

videoposnetek o 

določeni učni vsebini. 

Za lažje oblikovanje 

filma si pomaga s 

programom MS Movie 

Maker. Ko je 

videoposnetek izdelan, 

ga preko aplikacije 

naloži na spletno stran 

TeacherTube in nato 

dovoli izmenjavo 

posnetka širšemu 

občistvu ali pa le 

izbrani skupini 
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Vimeo. učencev. 

Oblikovanje, 

izmenjava in 

gostovanje slik 

Orodja, ki omogočajo 

uporabniku, da si ogleda, 

pridobi, ureja ali objavi 

slikovne datoteke. 

Adobe 

Photoshop,  

Paint.net, 

MS PhotoStory,  

Flickr,  

Picasa,  

Google Images, 

Picnik. 

Uporabnik lahko z 

uporabo programa 

Paint.net oblikuje in 

ureja slike. Preko 

spletne aplikacije 

Picasa lahko slike damo 

tudi v skupno rabo z 

ostalimi uporabniki. 

Animacija Animacija je hitro 

zaporedje slik, ki ga 

ustvarimo z različnimi 

programskimi orodji ali 

spletnimi aplikacijami. 

Adobe Flash,  

Kahootz, 

Blender, 

Alice. 

 

S programom Adobe 

Plash lahko izdelamo 

animacijo primera 

diagrama poteka, ki 

nam pomaga pri 

algoritemskem 

razmišljanju. S tem si 

ponazorimo potek 

določenega dogodka. 

Orodja za komunikacijo 

Takojšne 

sporočanje  

 

Orodja, ki nam omogočajo 

sinhrono komunikacijo v 

realnem času. Poteka 

lahko me dvema ali več 

uporabniki v obliki 

preprostih besedilnih 

sporočil ali multimedijskih 

elementov, kot so slike, 

video in avdio. 

Skype, 

Moodle Chat 

Activity, 

Googlewave. 

 

Pogovor ali diskusija na 

določeno temo lahko 

poteka v realnem času 

med udeleženci 

izobraževalnega 

sistema in mentorjem. 

Hkrati se lahko rešujejo 

tudi težave, ki so 

nastale v okviru 

predmeta. 
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Elektronska 

pošta 

Elektronska pošta je način 

sestavljanja, pošiljanja in 

sprejemanja sporočil po 

elektronskih 

komunikacijskih sistemih. 

En uporabnik lahko pošlje 

sporočilo enemu ali več 

ostalim 

uporabnikom.Večina 

sistemov elektronske pošte 

danes uporablja internet, 

po drugi strani pa je 

elektronska pošta ena 

najpogostejših uporab 

interneta. 

MS Outlook,  

Gmail, 

Yahoo, 

Amis, 

Siol. 

 

Elektronsko pošto lahko 

uporabljamo za 

obveščanje večjega 

števila ljudi. Takšne 

vrste komunikacija je 

ena izmed bolj varnih 

komunikacij preko 

spleta, vendar pa ne 

smemo pozabiti da gre 

za asinhrono 

komunikacijo. 

Spletne 

konference 

Nabor orodij, ki se 

uporabljajo za sestanke v 

živo ali strokovno učenje 

preko spleta. Omogočajo 

zelo enostavno in 

uporabniku prijazno 

medsebojno 

videokonferenčno 

komunikacijo z več 

uporabniki hkrati, 

vključevanje dodatnih 

multimedijskih vsebin, 

interaktivnih predstavitev 

in orodij za sodelovanje na 

daljavo. 

Vox, 

Team Hangout, 

ISL Online, 

Bridgit,  

Adobe Connect,  

Elluminate,  

Webex,  

Converitlive.  

V spletno konferenco se 

lahko poveže 

predavateljev 

računalnik, ki skupaj s 

sliko kamere in zvoka 

mikrofonov, prikazujte 

še sliko s platna. 

Predavanje je možno 

tudi posneti, dostop do 

posnetka pa je lahko 

javen ali omejen zgolj 

na udeležence 

programa. Tako 

udeleženci konference 

niso krajevno omejeni. 

Organizacijska orodja 

Organizacijska Orodja, ki nudijo pomoč Google Alerts,  Program MS One Note 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
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orodja 

udeležencev in 

stvari 

pri organizaciji stvari, 

nalog ali časa. 

Google Calendar,  

MS Sharepoint,  

School Intranet,  

Base Camp,  

MS OneNote,  

Evernote. 

lahko udeleženci 

določenega programa 

uporabljajo kot za 

zapisovanje zapiskov. 

Tak dokument je kot 

zvezek, le da ga lahko 

oblikuje več 

uporabnikov. Google 

Alert in Google 

Calendar nam 

omogočata, da 

organiziramo dogodke 

in si nastavimo 

opomnike za njih. 

Predstavitev podatkov in orodja za manipulacijo 

 

Predstavitev 

podatkov in 

orodja za 

manipulacijo 

 

Programska oprema in 

spletna orodja, ki 

omogočajo zastopanje in 

upravljanje podatkov iz 

različnih virov. 

MS Excel,  

InspireData, 

Google Earth, 

Google Docs,  

Google Maps.  

V okviru terenskega 

dela lahko mentor 

biologije udeležencem 

poda nalogo o 

raziskovanju podnebnih 

sprememb v njihovem 

okolju. Rezultate bodo 

po enem mesecu 

primerjali z večletnimi, 

že opravljenimi 

raziskavami. 

Udeleženci bodo 

uporabili program MS 

Excel za zbiranje, 

primerjavo in 

predstavitev podatkov z 
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grafi. 

Okolja za programiranje 

Okolja za 

programiranje 

Obseg programskih orodij 

na spletu za razvijanje 

programiranja je zelo 

velik. Uporabnikom 

omogočajo, da začnejo 

sami izdelovati animacije, 

aplikacije itd. 

Scratch, 

Kahootz,  

Adobe Flash,  

LogoWorld, 

Apple iPhone 

SDK, 

Game Maker,  

Lego Robotics – 

MindStorms,  

Alice.  

 

V zadnjih letih je 

opaziti porast 

zanimanja za 

računalniško 

programiranje in 

programsko 

oblikovanje. Mentor 

takšnega programa 

lahko da svojim 

udeležencem nalogo 

izdelati aplikacijo preko 

programa Apple iPhone 

SDK.  

Učne zbirke in odprti izobraževalni sistemi 

Učne zbirke  Učne zbirke se po večini 

nahajajo na spletu. To so 

na spletnem mestu 

shranjeni različni učni 

pripomočki. Učni 

pripomočki so običajno v 

digitalni obliki in jih 

uporabljamo kot pomoč 

pri učenju.  

E-um, 

SIO, 

TALE , 

ALEC, 

Learning 

Federation,  

LAMS 

Community.  

Montor želi v 

prihodnjem šolskem 

letu uporabiti več učnih 

pripomočkov v razredu. 

Izhodišče za iskanje teh 

pripomočkov bodo učne 

zbirke Lams 

Community. Ko jih bo 

našel, bo vse 

pripomočke naložil na 

računalnik ali spletno 

mesto, da bodo 

dostopni tudi ostalim 

uporabnikom. 

Odprti 
izobraževalni 

Odprti izobraževalni viri iTunesU,  Preko aplikacije 
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viri so prosto dostopna gradiva 

in viri, ki jih poleg 

uporabe lahko še 

izboljšujemo 

prerazporejamo itd. 

Directory,  

MIT, 

Merlot, 

Creative 

Commons Search 

OpenCourseWare 

OpenCourseWare lahko 

najdemo gradivo, ki ga 

potrebujemo za 

določeno učno vsebino. 

Orodja za pretvorbo medijev 

Video, avdio 
pretvornik in 
pretvornik 
slik 

Programska orodja, ki 

omogočajo, da pretvorimo 

slike, video ali avdio 

posnetke v druge oblike. 

Adobe Media, 

Encoder,  

MedicCoder,  

Zamzar,  

MediaConverter,  

SaveTube,  

Total 

Video/Audio 

Converter, 

MS Resize 

Picture,  

Tivo. 

Vse pogosteje se slike, 

videoposnetki, zvok in 

podobni mediji 

uporabljajo kot gradivo 

za izobraževanje. 

Vendar se včasih pojavi 

potreba po spremembi 

formata, saj spletno 

mesto ne omogoča 

nalaganje nekega 

formata. Program 

MediaConverter nam 

omogoči, da 

spremenimo format 

videoposnetka wmv v 

obliko flv. 

Orodja za podporo v izobraževanju 

Orodja za 
podporo v 
izobraževanju 

Uporabniki pri strojni ali 

programski opremi 

potrebujejo podporo bodisi 

v razredu bodisi v za to 

namenjenem oddelku. 

Clicker5,  

Wordahead,  

Weboword,  

Visual 

Dictionary,  

Uporabnik za pomoč 

pri prevajanju iz 

angleščine uporablja 

program Lingro. 

Učitelj v šoli uporablja 

Boardmaker kot pomoč 
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Boardmaker,  

Lingro,  

One More Story  

2Simple Software 

.  

pri dnevnem razporedu. 
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5 Prednosti in slabosti kombiniranega učenja 

V tem poglavju si bomo pogledali prednosti in slabosti kombiniranega učenja. Preverili bomo, 

kaj predstavlja učencem in učiteljem boljše izhodišče pri tem načinu učenja in katere so šibke 

točke kombiniranega učenja pri posamezniku. Poudariti je potrebno, da se prednosti in 

slabosti razlikujejo glede na učitelja oz. učenca, zato bo pozornost namenjena vsakemu izmed 

njih. Pogledali pa si bomo tudi vidike izobraževalne institucije oziroma organizacije, ki izvaja 

takšen način učenja in vidik osebja, ki zagotavlja tehnično izvedbo kombiniranega učenja. 

 

5.1 Prednosti za učenca 

Kombinirano učenje prinaša za učence tako številne prednosti kot tudi slabosti. Ena glavnih 

prednosti je, da učenje lahko poteka kjerkoli, saj z uporabo informacijske-komunikacijske 

tehnologije učenci dostopajo do znanja preko spleta in redna srečanja z učiteljem niso 

potrebna. Učenci se lahko izobražujejo doma, na delu, na potovanjih oz. povsod, kjer lahko 

dostopajo do gradiv in izobraževalnih vsebin. S takšnim načinom dostopa do znanja so 

povezani tudi različni stroški, kot so npr. stroški transporta, nastanitve in pridobitev učnega 

prostora. Le-ti so namreč zaradi izbrane metode manjši. V primeru, da gre za izobraževanje 

zaposlenih, to pomeni manjšo odsotnost z dela, poleg tega pa lahko sami določajo svoj urnik 

dela oz. učenja [27]. 

Kombinirano učenje je torej tudi časovno prilagodljivo. Spletni del učenja se lahko izvede 

kadarkoli imajo učenci čas in voljo za učenje. To pomeni, da je izobraževanje fleksibilno 

glede na potrebe posameznika, s tem pa je tveganje, da bi kateri izmed učencem zaostajal v 

učenju manjše, saj si vsak posameznik prilagodi čas in hitrost učenja. Časovna prilagodljivost 

je predvsem pomembna za učence, ki morajo hkrati usklajevati več pomembnih dejavnikov, 

kot so družina, prosti čas, intenzivno ukvarjanje s športom itd. Ta metoda učenja jim 

dovoljuje, da prikrojijo učenje na svoj urnik [27]. 

Kombinirano učenje povečuje samostojno učenje, podpira pa tudi učenje v skupini in sicer 

preko spleta ali v razredu, kjer se učenci sestanejo. V vsakem trenutku si lahko izberejo 

primerno učno gradivo s spleta, sodelujejo v razpravah s skupino ali učiteljem, rešuje naloge, 

teste in odgovarjajo na vprašanja. Izognemo se konfliktom, ki se velikokrat pojavijo pri 

skupinskem učenju. Učenec lahko neposredno vpraša učitelja za podrobnejšo razlago učne 
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vsebine, ki je ne razume. Aktivna vloga učenca v procesu učenja spodbuja in ozavešča k 

prevzemanju večje odgovornosti za učenje in uspeh [31]. 

Prednost je prav tako, da si lahko učenec sam izbere individualni učni kontekst, kar pomeni, 

da mu ni potrebno poslušati oz. predelati vsebin predmeta, ki jih že zna in jih je že usvojil, 

ampak lahko preko novih informacij in vsebin dosega druge cilje predmeta [27]. 

Učenec mora predelati snov v nekem časovnem okvirju, vendar si tempo učenja določa sam. 

S kombiniranim učenjem si pridobi različne izkušnje z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo in vzpostavlja ravnotežje med delom preko spleta in tradicionalnim načinom 

učenja. Preko IKT tehnologije so učenci povezani tudi med seboj, kar pomeni, da si lahko 

pomagajo pri reševanju problemov in pri vzpostavljanju stikov z učiteljem [31]. 

Pri kombiniranem učenju je pomembno tudi, da širi ustvarjalnost bolj kot tradicionalne 

razredne aktivnosti. Prednost pri tem je še takojšna povratna informacija preko spleta. Ta stil 

učenja daje prednost interakciji med učiteljem in učencem ter spodbuja medsebojno 

sodelovanje. Prav tako omogoča učencem iz geografsko nedostopnih območij enako kakovost 

izobraževanja, kot če bi bili bližje šoli [23]. 

Za prednost lahko navedemo tudi stranske produkte kombiniranega učenja, ki so učenje novih 

tehnoloških veščin, veščin samomotivacije, upravljanje s časom itd. [31]. 

Kombinirano učenja vsebuje tudi prvine tradicionalnega pouka in sicer srečanja pri 

skupinskih urah, kar ravno tako predstavlja neko prednost. Na ta način se namreč člani med 

seboj predstavijo, se spoznajo in hkrati gradijo zaupanje razreda. Skupinske ure tako 

pozitivno vplivajo na socialno druženje in sodelovanje. Poleg tega razredne razprave dajejo 

prednost slušnim in vidnim tipom in nudijo sinhronost časovnega okvirja [9]. 

 

5.2 Slabosti za učenca 

Kombinirano učenje ima kar nekaj slabosti. Ena glavnih je, da mora biti učenec boljše 

samomotiviran kot pri tradicionalnem izobraževanju. Pomembno je, da se učenec ne pusti 

motiti motnjam okolja v času učenja, ker le tako lahko predela podano učno gradivo. Poleg 

tega je pomembno upoštevanje časovnih okvirjev, ki so mu bila podana za obdelavo določene 

teme [31]. 

Določenim učencem predstavlja precejšno oviro dejstvo, da je za uspešno kombinirano učenje 

nujna uporaba tehnologije. Za nekatere to pomeni celo odpor, tako do učenja kot do 
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informacijske tehnologije. Vsak, ki se želi izobraževati z metodo kombiniranega učenja, mora 

namreč obvladati osnovna znanja računalništva in znanja iz osnov interneta. Učitelj se mora 

zavedati teh težav, ki jih lahko učenci imajo ter ustrezno odreagirati. V določenih okoljih je 

lahko problematičen že sam dostop do tehnologije. Neustrezni in nezmogljivi računalniki, 

nezdružljivost programske in strojne opreme, počasen dostop do omrežja lahko predstavljajo 

precejšno oviro pri učnem procesu. Tehnologija mora biti namreč učencem v pomoč in ne 

ovira pri učenju [31]. 

Ne glede na to, da kombinirano učenje vključuje različne učne stile in metode, so pri tem 

načinu poučevanja prikrajšani najbolj vizualni tipi učencev. Ti učenci imajo odklon do e-

učenja in to avtomatično zmanjša njihovo motivacijo in učni uspeh [23][27]. 

Kot slabost moramo omeniti tudi to, da so računalniki naprave, ki zahtevajo stalno 

vzdrževanje, posodabljanje programov, nameščanje novih programov, popravila v primeru 

odpovedi delovanja ali napada virusov itd. Potrebujejo torej računalniškega serviserja, kar 

predstavlja strošek.  

 

5.3 Prednosti za mentorja  

Kombinirano učenje ima prednosti in slabosti tudi za učitelje. 

Ena izmed prednosti za učitelja pri kombiniranem učenju je manj aktivno sodelovanje na urah 

predavanj. Pri skupinski uri namreč izvede učitelj le uvod v predmet oz. posamezne teme 

predmeta, literaturo in učno gradivo poda preko spleta, prav tako pa poteka tudi interakcija. 

Kombinirano učenje dovoljuje učiteljem, da se individualno osredotočajo na posamezne 

težavnostne stopnje pri učnih vsebinah. Posameznikom tako ni potrebno poslušati lekcij, ki so 

jih že usvojili, ampak se učijo vsebin na individualno primernem nivoju za njih [27]. 

Pri tradicionalnem pouku ni mogoče, da bi učitelj izvedel dve popolnoma enaki uri pri isti 

snovi. Večja ali manjša odstopanja so vedno prisotna. Pri kombiniranem učenju pa se vsi 

učenci učijo iz istih učnih gradiv, ki jih je pripravil učitelj in s tem ni strahu, da bi kakšno 

snov izpustili oziroma prepodrobno obdelali [4]. 

Tudi pri učitelju gre za zmanjšanje stroškov in prilagodljivost časa. Priprava predmeta z 

metodo kombiniranega učenja je cenovno bolj ugodna od tradicionalnega pouka. Ko je 

predmet enkrat pripravljen, se lahko spletni del pouka uporablja večkrat in tudi količina 

učencev ni več pomembna. Tako lahko vsebino predmeta večkrat uporabimo. Učitelj lahko 
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vseskozi prilagaja in posodablja učno gradivo. Ker je le-to po večini v elektronski obliki na 

spletu, je tudi posredovanje učencem bolj enostavno [4] [31].  

Kombinirano učenje učitelj omogoča, da preoblikujejo tvoje načine poučevanja in še bolj 

pomembno, da pomaga različno oblikovati in testirati nove načine poučevanja. 

 

Kot smo že omenili je tudi čas za učitelja prilagodljiv, lahko si razporeja čas pri pripravi 

gradiva, pri ocenjevanju učenčevih izdelkov, čeprav je tudi on vezan na nek časovni okvir, ki 

ga poda na začetku predmeta [31]. 

 

5.4 Slabosti za mentorja  

Ena izmed prednosti kombiniranega učenja v izobraževanju je, da lahko kombiniramo 

različne učne sloge. Diferenciran pouk v tem primeru pomeni, da je narejen po meri 

posameznika. Pri tem mora učitelj prepoznati učenčev stil, interes in sposobnost. Ko jih 

določi, lahko nato individualno učencem svetuje, katere učne vsebine lahko predelajo. Pri tem 

pa lahko hitro opazimo slabost takšnega načina, kajti velikokrat učitelji niso pripravljeni in 

usposobljeni na prepoznavanje učenčevih lastnosti [26]. 

Pri kombiniranem učenju gre za zmanjšanje osebnega stika med učenci samimi in med učenci 

in učiteljem. Učitelj mora zato omogočiti stik preko različnih elektronskih medijev in 

posledično njihovo sodelovanje in deljenje izkušenj pri učenju. Skrbeti mora za primerno 

učno okolje učencev, tako preko e-učenja kot pri skupinskih urah. In če se učitelj odloči za 

izbiro kombiniranega učenja, ker naj bi mu to po njegovem mnenju prinašalo manj 

obveznosti, se to lahko hitro izkaže kot slabost [26]. 

Učitelj mora namreč pravilno načrtovati izrabo tehnoloških zmožnosti in enostavnost njene 

uporabe. V procesu kombiniranega učenja se mora naučiti uporabljati sodobno informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. Seznaniti se mora z novim načinom dela, ki obsega novo 

tehnologijo, nov način podajanja informacij, vodenja in poučevanja učencev. Vse to pa lahko 

za učinkovito doseganje ciljev vzame precej časa [15]. 

Če povzamemo, lahko rečemo, da je za učinkovito poučevanje pomembno, da se učitelj 

zaveda, seznani in pretehta sledeče možnosti, kjer se lahko zaradi različnih dejavnikov 

večkrat pojavijo težave: 

 Potrebna je investicija v tehnologijo, kjer se običajno pojavi problem stroškov. 
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 Za uspešno kombinirano učenje je potrebno zagotoviti ustrezno programsko opremo 

ter jo tudi posodabljati. 

 Za vzpostavitev odnosov, učenci še vedno potrebujejo osebni stik, kar mora učitelj pri 

načrtovanju pouka tudi upoštevati. 

 Kljub izbiri novih metod in načinov, je pomembno, da izobraževanje še vedno poteka 

v okviru nekega časovnega okvira, kolikor je to mogoče, in da se od učiteljev ne 

pričakuje, da delajo tudi izven delovnega časa. 

 Izbira kombiniranega načina učenja lahko pomeni novo učno pot za šolo oz. 

organizacijo zaposlenega, kar lahko na začetku predstavlja težave pri vpeljevanju, ker 

so učitelji navajeni na svoj ustaljen način dela [31]. 

 

5.5 Vidik s strani izobraževalne institucije oziroma organizacije 

 

Izobraževalna institucija je ustanova, ki z različnimi oblikami pouka omogoča učencem 

organizirano, sistematično pridobivanje znanja in spretnosti [30]. 

Za vsako organizacijo je pomembno poleg kvalitete učenja tudi finančna stran. Pomembno je 

nadzorovati proračun. Vsaka organizacija sklene proračun, ki je začrtan v prihodnost in nam 

pove koliko sredstev bomo morali nameniti za sredstva in ukrepe, ki jih organizacija izbere ter 

za ljudi in organe, ki jih bo vključila ter infrastrukturo, ki jo bo potrebovala [27]. 

Torej se izobraževalna institucija odloči za nek izobraževalni program, ki je sestavljen iz 

različnih predmetov in določi fond sredstev, ki ga porabijo za ta program. 

Kombinirano učenje zmanjšuje stroške poučevanja posameznih predmetov znotraj 

izobraževalnega programa, saj delo večinoma poteka preko spleta in spletnih učilnic, se torej 

denar glede najema prostorov in njihovo vzdrževanje zmanjša na minimalno. Eden izmed 

večjih stroškov pa predstavlja informacijska komunikacijska tehnologija [14]. 

Kombinirano učenje zagotavlja organizaciji bolj učinkovito rabo učilnic in zmanjšuje promet 

v in okoli izobraževalnih institucij ter s tem povezan problem pomanjkanja parkirnih mest. 

Vendar pa prinese takšen način poučevanja tudi operativne izzive. Težavo večini institucij 

predstavlja optimizacija organizacije urnika učilnic in učnih vsebin v ustreznem času, da ne 

pride do medsebojnega prekrivanja ali drugih podobnih problemov. Kombiniran način 

poučevanja običajno zahteva uporabo računalnika, projektorja, interneta v učilnici pri 

srečanju. To lahko predstavlja težavo, saj s številom naraščanja takega načina učenja, zahteva 

tudi primerno opremljene učilnice, kar pa mora zagotavljati fakulteta [6]. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pouk
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Na spremembe v učenju in poučevanju se mora prilagoditi tudi institucija sama. Kot se 

morajo učenci naučiti kako se učiti na ta način, tako se mora institucija naučiti kako učiti. 

Institucija se mora navaditi nadzorovati vse vidike takšnega načina poučevanja [6]. 

 

Institucija mora zagotoviti učiteljem ustrezno znanje glede kombiniranega poučevanja, saj pri 

tem načinu poučevanja vstopa učitelj v različne vloge, ki imajo tako učne kot vzgojne in 

psihosocialne funkcije. Učitelj mora poleg jezikovnih in osnovnih tehničnih znanj obvladati 

tudi spretnosti elektronskega modeliranja pouka [14]. 

Ne smemo pa pozabiti na zmanjšanje ali celo odpravo stroškov fakultete, ki so uporabljeni za 

neakademske namene, kot je fotokopiranje gradiva, sporočanje sprememb glede urnikov in 

posebnih obvestil, podajanje informacij glede učnega načrta, nalog ipd. Avtomatizira se tudi 

spletno ocenjevanje nalog, kvizov in testov [21].  

Kombinirano učenje pa je uspešno tudi pri večjih razredih kot na primer, da je v razredu 

približno 300 študentov. Pri tradicionalnem učenju obstaja splošna zaskrbljenost o kakovosti 

takšnega pouka. Pri takem številu študentov učitelj ne more pričakovati, da se bodo odzvali na 

predavanje oziroma vprašanja postavljena med predavanju, tako gre pri uri izključno za 

prikazovanje diapozitivov in nekaj razlage. Neposreden pristop k reševanju takega problema 

predstavlja kombinirano učenje [21]. 

 

5.6 Vidik s strani osebja, ki zagotavlja tehnično pomoč 

Računalniški administratorji sodelujejo pri kombiniranem načinu učenja bodisi z ustvarjanjem 

gradiv na spletu bodisi pri preoblikovanju predmeta, ki že obstaja v obliki tradicionalnega 

pouka, v kombinirano obliko poučevanja. Sodelujejo z učitelji, ki bodo poučevali predmete v 

tej obliki, in jim tako pomagajo določiti cilje takšnega načina poučevanja, ustrezno predstaviti 

vsebino preko spletnega dela predmeta in izbrati primerne metode poučevanja [36]. 

Torej lahko rečemo, da osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč nastopajo tudi v vlogi 

razvijalcev spletnih strani. Večino spletnih strani, namenjenih za kombinirano učenje 

nadzorujemo s sistemi za upravljanje s vsebinami. Naloga administratorjev je izbrati tudi 

ustrezne sistem in ga prilagoditi načinu uporabe.  

Kombinirano učenje lahko računalniškim administratorjem nudi tudi možnost, da se razvijejo 

kot oblikovalci aktivnega učnega okolja, da postane bolj spodbudno za učenje in omogočijo 

interaktivnost [6]. 
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Administratorji tako poskrbijo tudi za tehnični del predmeta, kot je strežnik, ki podpira 

programsko opremo, ki je potrebna pri kombiniranem učenju, dostop do strežnika, ustrezne 

pasovne širine in dostopnost interneta, varnost in drugo strojno opremo, programsko opremo 

in infrastrukturne rešitve. Administratorji opravijo tudi opravila kot so posodabljanje 

programov, popravila v primeru odpovedi delovanja strežnikov in računalnikov oziroma 

napada virusov [16].  

Tehnična pomoč mora biti na voljo študentom in učiteljem skozi celotno trajanje predmeta. 

Lahko pa vsebuje tudi začetni praktični del usposabljanja dela z računalnikom, ki bo uporaben 

pri izvajanju samega predmeta [2].  

Vsakdo, ki želi uporabljati kombinirano učenje, mora obvladati osnovno znanje računalništva, 

saj je računalnik nujno potreben pripomoček. Ta znanja lahko učenci pridobijo preko tečajev 

ali preko tiskanih gradiv. Takšne vrste gradiva in tečaje pa lahko organiziramo znotraj 

posameznega predmeta, ki se poučuje v obliki kombiniranega učenja, in jih vodi računalniški 

administrator. 
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6 Primeri kombiniranega učenja v Sloveniji  

 

Kombinirano učenje je čedalje bolj razširjeno tako v svetu kot v Sloveniji, saj nudi 

kombinacijo različnih metod učenja, ki je prilagodljiva tudi zahtevam današnjega tempa 

življenja. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj primerov kombiniranega učenja v 

izobraževanju: 

 Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so v študijskem letu 2007/2008 posodobili 

izvajanje vaj pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst za študente študijskega 

programa Matematika in Računalništvo ter vaj in predavanj pri predmetu Programska 

oprema za študente smeri Matematika in Tehnika oz. Fizika in Tehnika. Za takšen 

način so se odločili iz potrebe po bolj aktivni udeležbi študentov in posledično bolj 

poglobljenega znanja, boljše vzpodbude k sodelovalnemu in skupinskem delu ter 

odprtosti glede časa in prostora izvedbe. Študentom je tako omogočena svoboda pri 

učenju in raziskovanju. Večja je tudi motivacija k (so)oblikovanju in (so)odgovornosti 

za posameznikovo znanje. Predmeta se izvajata v obliki tematskih sklopov, ki 

vsebujejo elemente raziskovanja, refleksije, samorefleksije, učenja z odkrivanjem in 

tvorbo nalog za preverjanje znanja. Tematski sklopi se zaključijo v časovnem okviru 

treh tednov. Vaje potekajo izmenično, v razredu in samostojno. V času samostojnega 

dela, je vodja laboratorijskih vaj v času vaj osebno na voljo v pisarni. Ta del je tako 

namenjen individualnim reševanjem problemov študentov, ki imajo možnost, da 

pridejo na pogovor z mentorjem. Komentarje, pripombe, debate je možno reševati tudi 

preko e-medijev, torej preko e-pošte, forumov, skupinske e-pošte, mobilnih naprav. 

Naloge študenti oddajajo v e-obliki, preko sistemov za podporo učenju, najpogosteje 

je to LMS Moodle, ali sistemov za upravljanje z vsebinami, najpogosteje je to CMS 

Joomla. Osebna srečanja v učilnici so namenjena diskusiji in povratni informaciji o 

opravljenih nalogah posameznega sklopa. Oceno vaj tvori skupna ocena posameznih 

tematskih sklopov [19].  

Tudi predavanja pri predmetu Programska oprema so bila organizirana podobno. 

Potekala so v dvotedenskih ali tritedenskih sklopih. Uvod v sklop je vedno kratko 

predavanje, kjer je predstavljeno bistvo sklopa. Študentje so nato dobili aktivnosti, 

vprašanja ipd. na LMS Moodle ter nato na zahtevane aktivnosti poročali na spletni 

učilnici. Na vsa zastavljena vprašanja na forumu so dobili sprotne povratne 
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informacije preko spletne učilnice. Na ta vprašanja pa se je še enkrat odgovorilo na 

zaključnem srečanju, kjer so študentje bili deležni tudi dodatne razlage v okviru 

vprašanj. S takšnim zaključnim srečanjem se zagotovi, da so vsi seznanjeni s 

povratnimi informacijami, ki so jih dobili drugi študentje, ker kljub temu, da imajo 

možnost prebrati povratno informacijo drugih študentov, tega nekateri niso naredili. 

 

 Model kombiniranega usposabljanja učiteljev tujih jezikov na temo Načrtovanje pouka 

tujih jezikov z IKT v šolskem letu 2008/2009 je bil izveden v okviru projekta uvajanja 

obveznega drugega jezika v osnovno šolo s strani Zavoda RS za šolstvo. Za takšen 

način usposabljanja učiteljev so se odločili, da bi spodbudili uporabo IKT med 

poukom samim in ne zgolj pri pripravi ter bi tako povečali tudi izkoriščenost 

računalniške opreme na šolah. Program usposabljanja je potekal tri mesece in sicer v 

treh delih. Prvi in tretji del sta potekala kot samostojno delo na daljavo, za drugi teden 

je bilo načrtovano srečanje v učilnici. Vsak del je bil razdeljen na posamezne naloge. 

Naloge so učeči oddajali v e-obliki, preko sistemov za upravljanje znanja LMS 

Moodle. Komunikacija med učečimi je tako potekala preko foruma ali v živo [10]. 

 

 Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije v Maribor – Doba izvaja v 

dodiplomskih, visokošolskih in višješolskih študijskih programih predmete tujih 

jezikov v obliki kombiniranega učenja. Z izvajanjem takšnega načina učenja so pričeli 

v študijskem letu 2006/2007. Namen uvedbe projekta kombinirano učenje je bil 

izdelava modela, ki bi zagotavljal izboljšanje kakovosti študijskega procesa jezikovnih 

predmetov v tradicionalnem načinu študija. Želeli so torej povečati učinkovitost 

študija z bolj individualiziranim pedagoškim procesom, ki temelji na uporabi IKT in 

na individualnem delu študenta. Želeli so racionalizirati ekonomski vidik v smislu 

zmanjšanja stroškov izvedbe na študenta in povečati izrabo IKT v pedagoškem 

procesu. Iz tehničnega vidika izvajanja predmeta uporabljajo orodji LMS Moodle in 

spletni program Tell me more. Vsak predmet se izvaja tako v obliki kontaktnih 

srečanj, ki so namenjena konverzaciji, igri vlog in dodatnim pojasnilom, kot tudi 

preko spletnega programa Tell me more, kjer je oblikovana učna pot, ki ponuja lekcije 

in vaje za utrjevanje vseh spretnosti. Delo je zasnovano kot samostojno. Nato je tu še 

delo v učnem okolju Moodle, kjer so študentom na voljo gradiva, literatura, forumi in 



Mojca Pirc: Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombiniranem učenju 

59 

klepetalnice. Na tem mestu poteka tudi oddaja obveznih nalog, prispevkov na forum in 

klepetalnico [14]. 

 

 V okviru mednarodnega projekta Blend-xl so na Fakulteti za logistiko Univerze v 

Mariboru pri predmetu Prometna geografija izvedli akcijsko raziskavo. Raziskave so 

se lotili, da bi izboljšali kvaliteto poučevanja v primeru velikih skupin. Poudarek pri 

vpeljavi kombiniranega učenja je bil na boljši komunikaciji in večji vzpodbudi pri 

učni aktivnosti študentov ter motivaciji za sprotni študij. Predmet so izvajali v 5 

sklopih. Vsak sklop je bil časovno omejen. Kot IKT orodje so uporabili sistem za 

upravljanje znanja, LMS Moodle. Gradivo so študenti dobili pred začetkom izvedbe in 

sicer za vsak sklop predavanj sproti. Za vsak teden so študenti dobili zadolžitve, kot so 

obdelava učne vsebine pridobljene na Moodlu, sodelovanje na forumih, kjer je 

potekala komunikacija in podpora učnih aktivnosti, izdelava in oddaja nalog, 

preverjanje znanja znotraj Moodla. Srečanja so potekala tudi v učilnici, kjer so 

potekale vaje po skupinah [13]. 

 

 Osnovna šola Hruševec Šentjur je v šolskem letu 2011/2012, pri predmetu športna 

vzgoja uporabila model kombiniranega učenja za poučevanje v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju na področju košarke. Njihov cilj je bil bolj učinkovito 

poučevanje košarke v osnovni šoli, saj uporaba IKT učencem omogoča boljše 

razumevanje učne snovi in s tem pridobivanje znanj, ki so na višji taksonomski ravni. 

Učni sklop košarke je trajal 12 ur in je bil sestavljen iz video oblike, ki dopolnjuje 

tradicionalni način poučevanja. Za samostojno učenje so učencem zagotovili učno 

snov, ki je bila podana preko e-orodja LMS Moodle. Učno gradivo je bilo podano v 

video obliki, preko spletnih strani, spletno učilnico pa so uporabljali prav tako za 

komunikacijo med učenci in učiteljem. Učenci so se preko gradiv seznanili z pravili 

košarke nato pa so v telovadnici na kontaktnih urah izvajali praktični del vaj košarke 

[17]. 

 

 Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru so v študijskem letu 2005/2006 začeli z 

izvajanjem kombiniranega učenja pri predmetu Pravna informatika. Za takšen način 

dela so se odločili, ker želijo bodoče pravnike oborožiti z veščinami s področja 

uporabne sodobne tehnologije, ki jo bodo v prihodnosti pri svojem delu tudi 

uporabljali. Za delo preko spleta se uporablja orodje LMS Moodle, kjer so oblikovali 
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svojo virtualno predavalnico imenovano VIP. Predmet je v celoti izveden v 

elektronski obliki, v kombinaciji z rednimi srečanji v predavalnici in računalniški 

učilnici. Predavanja potekajo enkrat na teden v učilnici, vaje pa v manjših skupinah v 

računalniški učilnici, ravno tako enkrat tedensko. Gradivo v virtualni učilnici je 

razdeljeno po sklopih in je študentom posredovano že nekaj dni pred predavanji, da se 

lahko prej in lažje pripravijo na samo izobraževanje. V forumih znotraj Moodla 

potekajo različna obveščanja, komunikacija med študenti in po potrebi pomoč za 

posamezni vsebinski sklop [12]. 
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7 Zaključek 

V diplomskem delu smo pogledali kombinirano učenje v celoti. Zajete so podobnosti in 

razlike z učenjem na daljavo in e- učenjem, prednosti in slabosti za učenca, mentorja, 

izobraževalne institucije ter osebja za tehnično pomoč pri tovrstnem načinu poučevanja. 

Poudarek je bil tudi na izvajanju kombiniranega učenja, torej na učiteljevi pripravi  in uporabi 

ustreznih učnih oblik in metod, kar med drugim vključuje ustrezno izbiro strojne in 

programske opreme, ki igra pri kombiniranem učenju pomembno vlogo. 

Skozi diplomsko delo smo spoznali, da je v tujini kombinirano učenje bolj poznano kot v 

Sloveniji, saj je bilo do sedaj na to temo večino raziskav narejenih v tujini. 

Ugotovili smo, da obstajajo določeni standardi, ki jih mora mentor ali učenec dosegati, da  se 

lahko uči oziroma poučuje po metodi kombiniranega učenja. Še vedno pa je vsako 

kombinirano učenje svojevrstno. Načeloma lahko predmet oblikujemo po kriterijih za 

oblikovanje kombiniranega učenja, vendar ne obstaja popoln model za določen problem, 

ampak si lahko z navedenimi primeri samo pomagamo pri oblikovanju svoje unikatne metode 

kombiniranega učenja. Vedno se moramo odločiti, kaj je za mentorja oziroma učenca najbolj 

pomembno. 

Kombinirano učenje ima tako kot vsaka druga metoda učenja poleg prednosti tudi slabosti. 

Zavedamo se, da kombinirano učenje mogoče ni najbolj idealna metoda učenja za vse učitelje 

in učence. Še manj idealna je za učitelje ali učence, ki delujejo odklonilno do informacijsko 

komunikacijske tehnologije. Vendar pa je diplomsko delo koristno vsem udeležencem v 

izobraževanju, ki želijo v pouk vnesti novosti, neodvisnost posameznika glede na čas in 

prostor ter njegovo samostojnost. 

V času študija smo se vseskozi ukvarjali s tem, kako čim bolje izpeljati učno uro. To pomeni, 

da bi učencem na lažji, bolj učinkovit način prikazali določeno učno snov. Vedno smo iskali 

nekaj novega, kot so načini učenja, metode, pripomočki ipd. Preko diplomskega dela smo 

spoznali povsem nov način poučevanja in učenja, pri katerem uporabljamo informacijsko- 

komunikacijsko tehnologijo, ki je v današnjem času zelo pomembna.  
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