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POVZETEK 

Na internetu lahko najdemo vse več spletnih strani namenjenih izobraževanju. Podjetja so 

pričela z grajenjem pravih učnih portalov, ki so dostopna vsakomur, ki ima omogočen 

dostop do svetovnega omrežja. V Sloveniji je izbor omenjenih spletnih strani in portalov iz 

dneva v dan bolj pester. Moje diplomsko delo je namenjeno predstavitvi in uporabi 

lastnega učnega portala zgrajenega s pomočjo sistema za upravljanje z vsebino in foruma. 

V prvem delu se bom osredotočil na teoretično podlago, ki obsega predstavitev ter 

razumevanje delovanja CMS sistemom s poudarkom na sistemu Joomla!. Drugi del pa bo v 

celoti namenjen Mayerjevi kognitivni teoriji učenja večpredstavnosti. 

 

Ključne besede: računalništvo, internet, sistem za upravljanje z vsebino (CMS), Joomla!, 

večpredstavnost, e-učenje, učno gradivo, phpBB 
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ABSTRACT 

On the internet, we can find several websites dedicated to education. Companies have 

started building learning portals, that can be used by anyone with the access to the global 

network. In Slovenia, these websites and portals are becoming more diverse every day. The 

aim of my thesis is to present and explain the usage of my own learning portal, built with a 

content management system and the forum. In the first part, I will focus on the theoretical 

basis, which consists of the presentation and explanation of how the content management 

system works, with the emphasis on Joomla!. The second part will be dedicated entirely to 

R. E. Mayer’s cognitive theory of multimedia learning. 
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1 UVOD 

Hiter razvoj svetovnega spleta ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij vse bolj 

posega v okolje klasičnega procesa izobraževanja. Razvijalci kreirajo vse več novih 

spletnih sistemov s pomočjo katerih lahko uvedemo nove pristope in načine, ki koristijo 

vsem udeležencem vključenim v pedagoškem procesu. Za izgradnjo sistema prilagojenega 

izobraževalnemu procesu potrebujemo tako tehnično kot tudi pedagoško znanje, ki ju sam 

kot bodoči profesor matematike in računalništva lahko uporabim. Izdelava celotnega 

samostojnega sistema bi zame predstavljala prevelik zalogaj, zato bom poskušal obstoječi 

sistem za upravljanje s spletno vsebino nadgraditi v sodoben izobraževalni portal, ki bo 

namenjen tako učencem kot tudi učiteljem in bo zadoščal načelom in standardom spletnih 

strani. Na spletu imamo na voljo kar nekaj brezplačnih in odprtokodnih sistemov 

zaščitenih pod GNU/GPL licenco, ki so primerni za uresničitev mojega cilja. V 

diplomskem delu si bom izbral enega izmed bolj poznanih spletnih sistemov za upravljanje 

z vsebino imenovan Joomla!. Poleg osnovnega programskega paketa bom uporabil tudi 

sistem razširitev, ki so na voljo na spletu. Ena izmed glavnih točk izdelanega portala bo 

tudi vzpostavitev in zagotavljanje komunikacije med vsemi uporabniki portala, ki je seveda 

ena izmed ključnih temeljev pri pedagoškem procesu. Na portalu bodo za vse uporabnike 

dostopna večpredstavnostna elektronska gradiva, ki bodo služila kot dodatna razlaga učni 

snovi. Učna gradiva bodo narejena po Mayerjevi kognitivni teoriji sedmih načel osnovanja 

večpredstavnostne vsebine. 
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2 PREGLED VSEBINE 

Glavna tema mojega diplomskega dela bo predstavitev ter potek izdelave učnega portala s 

pomočjo spletnega sistema za upravljanje z vsebino Joomla! in phpBB forumom, ki bo 

zagotavljal medsebojno komunikacijo med uporabniki učnega portala. Uporabljene bodo 

tudi razširitve in ostala orodja potrebna za končno izdelavo. V prvem delu diplomskega 

dela sem se osredotočil na teoretično podlago, ki obsega predstavitev ter razumevanje 

delovanja CMS sistemov s poudarkom na sistemu Joomla!. Drugi del pa je namenjen 

predvsem teoretični osnovi sestave spletne učne vsebine. Predstavljena je Mayerjeva 

kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo, ki je v osnovi temelji na sedmih načelih za 

oblikovanje večpredstavnostnega gradiva. Glede na opisana načela so izdelani primeri 

video tečajev, ki se nahajajo na samem spletnem učnem portalu. 
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3 CMS sistemi 

CMS (Content Management System) so sistemi za upravljanje vsebin. V splošnem gre za 

programske rešitve, ki omogočajo ustvarjanje, upravljanje, urejanje, preiskovanje in 

vzdrževanje spletnih vsebin brez znanja označevalnega HTML jezika. Osveževanje spletne 

strani s CMS sistemom je preko prijaznega uporabniškega vmesnika zelo preprosto. Z njim 

lahko dodajate nove vsebine ali osvežujete stare, v večini CMS sistemov pa je omogočeno 

tudi nalaganje slik in drugih večpredstavnostnih vsebin. Ena izmed pomembnejših lastnosti 

CMS sistemov pa je tudi enostavno vključevanje dodatkov (ang. add-ons), razširitev (ang. 

extensions), modulov (ang. module). Med CMS sisteme uvrščamo tudi Wiki sisteme (npr. 

MediaWiki, na katerem deluje Wikipedija) in bloge (Wordpress). Najbolj razširjen CMS je 

odprtokodna Joomla!, razširjena pa sta tudi Drupal in Plone. Najbolj znana in razširjena 

lastniška rešitev (močno zastopana predvsem v poslovnih okoljih) pa je Microsoft 

Sharepoint. Poznamo različne tipe CMSjev: 

• Organizacijski CMS (Enterprise content management system; ECMS) 

• Spletni CMS (Web content management system; WCMS) 

• Sistem za upravljanje datotek (DMS) 

• Sistem za upravljanje mobilnih vsebin 

• Sistem za upravljanje komponentnih vsebin 

• Sistem za upravljanje večpredstavnostnih vsebin 

Pri CMS sistemih gre za procese sodelovanja, kjer se praviloma pojavljajo naslednje 

osnovne vloge:  

• Avtor (angl. Author ali Creator) - odgovorni za ustvarjanje in urejanje vsebin 

• Urednik (angl. Editor) – odgovoren za vsebino sporočil. 

• Odgovorni urednik (angl. Publisher) – odgovoren za objavo sporočil. 

• Skrbnik (angl. Administrator) – odgovoren za dodeljevanje pravic uporabnikom ter 

nudenje podpore uporabnikom. 

• Gost (angl. Guest) – končni uporabnik objavljene vsebine 



 

 

3.1 WCMS sistemi 

WCMS (Web Content Management System) 

osnovi so programski sistemi

administracijskih orodij za uporabnike, ki nimajo veliko znanja o spletnih programskih 

jezikih. Večina sistemov uporablja podatkovne baze za 

shranjena kot XML (Extensible Markup Language)

obiskovalcem temelji na grafi

Language Transformations

caching) za povečanje uč

pogosto in obisk strani ostaja na normalni ravni.

uporabniškega vmesnika in je za uporabnika z malo tehni

Za praktično uporabo jih moramo namestiti na spletni strežnik
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spletna aplikacija v primernem programskem jeziku (npr. PHP) z dodano podatkovno bazo 

(npr. MySQL). Upravljanje takšnih spletnih sistemov je preko spletnega vmesnika za 

uporabnika zelo enostavno, tako da ne potrebuje posebnega znanja o spletnem 

programiranju. Ravno zaradi tega dejstva so WCMS sistemi tudi vse bolj popularni med 

množico uporabnikov spleta. 

 

3.2 Zakaj sploh izbrati CMS sistem? 

V preteklosti so bile spletne strani zgrajene iz skupka statičnih HTML dokumentov. Vsako 

spletno stran oz. podstran je bilo potrebno sprogramirati zase. Vse spremembe vsebine, ki 

smo jih želeli narediti, smo morali narediti preko spreminjanja izvorne kode dotične 

spletne strani. Postopek spreminjanja je bil torej časovno precej zahteven in utrujajoč, 

poleg tega pa so spremembe lahko opravljali le posamezniki, ki so imeli znanje iz 

programiranja HTML jezika. CMS sistem nam odpravi vse zgornje pomanjkljivosti, saj gre 

za dinamično rešitev, ki jo lahko uporablja praktično vsak. 

 

4 GNU GPL 

GNU GPL (general public license) ali okrajšano GPL je ena izmed najbolj razširjenih 

brezplačnih programskih licenc, katere avtor je Richard Stallman. GPL licenca je prva 

»copyleft« licenca, ki se uporablja za splošno uporabo. »Copyleft« predstavlja besedno 

igro besede »copyright« in pomeni, da uporabniku daje pravico distribucije ter možnost 

programskih sprememb v vseh različicah aplikacije. V grobem lahko rečemo, da izraz 

»copyleft« naredi programsko aplikacijo ter njene različice brezplačno. GPL licenco lahko 

spreminja vsak, dokler zanjo uporablja drugačno ime. Leta 2005 je FSF (Free Software 

Foundation) napovedal tretjo najnovejšo različico GPL licence (GPLv3), ki je bila uradno 

izdana 29. Junija 2007. 
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5 Joomla! 

Joomla! je brezplačen odprtokodni sistem za upravljanje z vsebino, namenjen objavljanju 

vsebin na svetovnem spletu in intranetu, ki temelji na programski arhitekturi MVC (model-

view-controller). Sistem je programiran v PHP programskem jeziku, podatki pa so 

shranjeni v MySQL bazi. Vključuje značilnosti kot so RSS novice, možnost tiskanja strani, 

možnost flash, blogi, ankete, iskalnik in podpora za jezike. V prvem letu izida je imela 

Joomla! 2.5 milijona prenosov. Uporabnikom pa je na voljo tudi preko 5000 dodatkov 

(brezplačnih in plačljivih). 

 

Joomla! ima vključene naslednje funkcije v osnovnem (jedrnem) sistemskem paketu: 

- WYSIWYG vsebinski urejevalnik s katerim lahko enostavno ustvarjamo članke 

- vsebinski časovnik s katerim nastavimo začetni in končni čas objavljene vsebine 

- vsebinski arhiv preko katerega lahko shranimo stare članke 

- na voljo imamo možnost ustvarjanja in upravljanja uporabnikov, katere 

dodeljujemo v posebne skupine 

- nadzor dostopa je namenjen dodeljevanju pravic različnim skupinam uporabnikov, 

ki lahko dostopajo do različnih vsebin in opravljajo različne funkcije 

- dodajanje in organiziranje večpredstavnostne vsebine 

- dodajanje novih jezikovnih paketov 

- dodajanje reklamnih vsebin 

- shranjevanje kontaktov uporabnikov 

- uporaba anketnih vprašalnikov 

- uporaba iskalnika 

- možnost uporabe zunanjih (eksternih) povezav 

- uporaba RSS 

- ob morebitnih težavah lahko preko skrbniškega dela dostopamo do integriranega 

sistema pomoči 

- možnost uporabe različnih predlog 

- integriran FTP sistem 

- integriran SEF sistem 
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5.1 Zgodovina 

Joomla! je rezultat spremenjene različice sistema Mambo. Skupina razvijalcev jo je razvila 

17. avgusta 2005. Skupina je ustvarila spletno stran imenovano OpenSourceMatters.org za 

distribucijo ideje med uporabnike, razvijalce, spletne oblikovalce itd. Projektni vodja 

Andrew Eddie, AKA »MasterChief« je napisal pismo skupnosti, ki se je kot napoved 

pojavil na javnem forumu mamboserver.com.  Nekaj več kot tisoč posameznikov se je 

pridružilo spletni strani OpenSourceMatters.org v enem dnevu. Večina objav so bile 

besede o podpori in opogumljanju projekta. Stran je zaradi povečanega obiska celo padla. 

Po dveh tednih Eddiejeve napovedi je bila skupina reorganizirana in skupnost je rasla še 

naprej. Eben Moglen in SFLC (software freedom law center) je pomagal pri razvijanju 

jedra v mesecu avgustu 2005. 18. Avgusta 2005 je Andrew Eddie sklical skupnost za 

predlaganje imen za projekt. Jedrna skupina je izrazila željo, da končno odločitev sprejme 

skupnost. Kljub temu je jedrna skupina izbrala ime, ki ni bilo na predlaganem seznamu 

skupnosti. 1. Septembra 2005 je bilo objavljeno ime »Joomla!«. Gre za angleško 

preimenovanje besede jumla v svahili jeziku, ki pomeni »vse skupaj« ali »kot celota«. 

Joomla! 1.0.0 je bila izdana 16 septembra 2005, ki je bila preimenovana različica spletnega 

sistema Mambo 4.5.2.3. Joomla! je v letu 2006 in 2007 prejela prvo nagrado za 

odprtokodni sistem za upravljanje z vsebino. Nova različica Joomla! 1.5 je bila izdana 22. 

Januarja 2008. Povsem zadnja Joomla! 1.5.20 pa je izšla 18. Julija 2010. Od meseca maja 

dalje so se izvajala testiranja beta verzije Joomla! 1.6 z 7. Septembrom pa je beta verzija že 

na voljo na uradni strani joomla.org. 
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5.2 Namestitev 

Joomlo! lahko ročno namestimo na spletni strežnik, ki podpira PHP skriptni programski 

jezik. 

5.2.1 Sistemske zahteve za namestitev 

Za uspešno namestitev Joomle! moramo zadostiti naslednjim minimalnim sistemskih 

zahtevam:  

• Strežniški program Apache (1.3 ali novejša različica) ali Microsoft IIS (6 ali 

novejša različica) 

• Podatkovno bazo MySQL (3.23.x ali novejša različica) 

• Podpora skriptnega jezika PHP (4.3.10 ali novejša različica) 

Priporočljive so naslednje sistemske zahteve: 

• Strežniški program Apache 2.2 ali Microsoft IIS 7.5 

• Podatkovno bazo MySQL (5.x različice) 

• Podpora skriptnega jezika PHP (5.x različice) 

Namestitev Joomle! ni priporočljiva na različice PHP 4.3.9, PHP 4.4.2 ali PHP 5.0.4, saj te 

vsebujejo programske napake. Joomla! je bila testirana na različnih platformah ter spletnih 

brskalnikih. Sistem uspešno deluje na poglavitnih operacijskih sistemih, kot so Windows, 

Linux in Apple Mac OS. 

Za prenos programskega paketa Joomla!, sem uporabil brezplačen, odprtokodni FTP 

program Filezilla, ki je podprt na različnih platformah. Sestavljen je iz dveh delov: 

Filezilla klienta in Filezilla strežnika. Podprt je na vseh glavnih operacijskih sistemih 

(Windows, Linux in Mac OS X). Podpira FTP, SFTP in FTPS povezave. Oktobra 2010 je 

bil Filezilla Client sedmi največkrat prenešeni program preko spletne strani 

SourceForge.net.  

Odprta izvorna koda Filezille je dosegljiva na SourceForge.net. Projekt je bil ocenjen kot 

projekt meseca v novembru 2003. 
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5.2.2 Potek namestitve 

V prvem koraku izberemo jezikovni paket za potek namestitve. Izbiro potrdimo s klikom 

na gumb naprej. 

 

Slika 2: Prvi korak namestitve Joomla! 

 
V drugem koraku poteka pred namestitveno preverjanje sistema. 
 

 

 

Slika 3: Drugi korak namestitve Joomla! 
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V tretjem koraku potrdimo GNU/GPL licenco. 

 

Slika 4: Tretji korak namestitve Joomla! 

 

V četrtem koraku moramo vpisati podatke za bazo podatkov, ki jo moramo predhodno 

ustvariti. 

 

Slika 5: Četrti korak namestitve Joomla! 
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V petem koraku lahko, če seveda to želimo, omogočimo FTP nastavitve. 

 

Slika 6: Peti korak namestitve Joomla! 

 

V šestem koraku nastavimo ime naše spletne strani ter izpolnimo podatke za skrbnika 

(administratorja). 

 

 
 

Slika 7: Šesti korak namestitve Joomla! 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Sedmi korak je namenjen zaključku namestitve sistema Joomla!. Za uspešen dostop do 

spletne strani moramo nujno pobrisati namestitveno mapo na našem strežniku.   

 

Slika 8: Sedmi korak namestitve Joomla! 
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5.4 Osnovna zgradba in delovanje sistema 

Joomlo razdelimo na vidni del (front-end) in skrbniški del (back-end, administration). 

5.4.1 Področja, kategorije in članki 

Za strukturo vsebine moramo razumeti tri glavne razrede: 

• Področja (section) 
• Kategorije (category) 
• Članki (articles) 

 

Področja zasedajo najvišji položaj v hierarhiji omenjenih razredov in vsebujejo posamezne 

kategorije. Najnižji položaj v tej hierarhiji zasedajo članki, ki vsebujejo dejansko vsebino. 

Za vsak razred obstajajo upravitelji preko katerih urejamo posamezni razred (section 

manager, category manager, article manager). Upravljamo jih s pomočjo upravitelja za 

področja (section manager), ki se nahaja v vsebinskem meniju. Za boljše razumevanje je 

odnos med razredi prikazan na sliki 9: 

 

Slika 9: Področja, kategorije in članki 
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5.4.2 Nadzor dostopa  

Če želimo razumeti nadzor dostopa do vsebine moramo razumeti tudi zgradbo sistema 

Joomla!. Vsak sistem Joomla! ima dve različni dostopni območji. Prvo območje se imenuje 

Front-end (vidni del) oziroma območje javnega dostopa. Območje javnega dostopa je 

viden vsem obiskovalcem spletne strani preko URL naslova ne glede ali gre za internet, 

intranet ali lokalno nameščen sistem Joomla!. Območje javnega dostopa vključuje domačo 

stran (front page/home page) na kateri so lahko dodane ostale spletne vsebine in elementi 

(povezave, slike, video itd.). 

Drugo območje se imenuje Back-end (ozadje) imenovan tudi skrbniški del. 

Skrbniški del deluje kot nadzorna enota sistema Joomla!, kjer lahko izvedemo namestitve 

programskih, funkcijskih in varnostnih paketov v povezavi z bazo podatkov ter 

strežnikom. Skrbniški del ni viden ali dostopen javnim uporabnikom. 

 

Za zagotavljanje ločenega dostopa do obeh omenjenih območij (front-end, back-end) ima 

Joomla! dve klasifikacijski stopnji za skupino uporabnikov. V vsakem klasifikacijskem 

razredu imamo več različnih skupin uporabnikov. Obstaja sistem za klasifikacijo, ki 

določa, do katerih vsebin ima dostop določena skupina uporabnikov: 

- Gost: ne gre za skupino uporabnikov samo po sebi, temveč v pomoč pri ločevanju 

vseh uporabnikov spletne strani. Gost je vsaka oseba povezana na našo spletno 

stran, ki ni registrirana ali prijavljena v sistem. Gost ima dostop le do javnega 

območja (Front-end) oziroma javne vsebine, ki je uvrščena pod klasifikacijo javno. 

 

Na voljo imamo štiri uporabniške skupine javnega območja v standardnem namestitvenem 

paketu sistema Joomla!: 

- Registriran uporabnik (Registered): skupino registriranih uporabnikov 

sestavljajo tisti uporabniki, ki opravijo postopek registracije. Registrirani 

uporabniki imajo omogočen dostop do tistih vsebin, ki so klasificirane pod 

registrirano in tudi do vseh javnih vsebin. Privzeto imajo registrirani uporabniki 

možnost urejanja lastnega profila, objave (URL) spletnega naslova, pregledovanje 

in ocenjevanje vsebine klasificirane registrirano (registered). 

- Avtor (Author): uporabniška skupina Avtor podeduje pravice uporabniške skupine 

Registrirani. Dodatno lahko člani skupine ustvarijo novo vsebino za Front-end 

območje strani preko dodane povezave v katerem izmed menijev spletne strani. 
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- Urednik (Editor): uporabniška skupina Urednik podeduje pravice uporabniške 

skupine Avtor (Author). Dodatno omogoča članom skupine, da urejajo vso 

objavljeno vsebino na Front-end spletni strani. Poleg tega pa lahko tudi 

pregledujejo in urejajo, kjer je to potrebno, še neobjavljene vsebine. 

 

Potrebno je dodati novo povezavo v enega izmed menijev na spletni strani, ki omogoča 

urednikom (editor) dostop do neobjavljenih vsebin. Povezavo lahko ustvarimo preko 

=>Menu Manager [menuname]->new Menu Item. 

 

- Odgovorni urednik (Publisher): uporabniška skupina Odgovorni urednik 

(Publisher) podeduje pravice uporabniške skupine Urednik (Editor). Dodatno lahko 

člani te skupine objavljajo nove vsebine Front-end na spletni strani. V primerjavi z 

Uredniki lahko upravljajo obstoječe objavljene vsebine in če je potrebno tudi 

odstranijo. 

 

Za dostop do neobjavljenih vsebin moramo v katerega izmed menijev spletne strani dodati 

novo povezavo.  

 

Na voljo imamo tri skrbniške uporabniške skupine v standardnem namestitvenem sistemu 

Joomla!. Skrbniške uporabniške skupine imajo dostop do javnega dela spletne strani ter 

tudi do administracijskega dela (Back-end) preko drugega obrazca za prijavo v sistem. 

Pregledujejo lahko vso vsebino, ki je dostopna registriranim, javnim in uporabnikom s 

posebnimi pravicami: 

- Upravitelj (Manager): podeduje pravice uporabniške skupine odgovorni urednik 

(Publisher) v okviru javnega dela (Front-end) spletne strani. Dodatno imajo člani te 

skupine omogočen dostop do administracijskega dela spletne strani, natančneje 

nadzorne plošče, preko nove prijave v sistem. 

-  

V nadzorni enoti lahko upravitelj dostopa do naslednjih menijev ter funkcij: 

• Spletna stran:  

o Medijski upravitelj  

o Predogled  

o Statistika 
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• Meni:  

o Dostop in urejanje obstoječih menijev 

• Vsebina:  

o Vsebina po področjih  

o Celotna vsebina 

o Upravitelj statične vsebine  

o Upravitelj področji 

o Upravitelj kategorij 

o Upravitelj domače strani 

o Upravitelj arhivov 

o Upravljanje spletne strani 

• Pomoč (v splošnem), upoštevajoč sistemske informacije.  

Skrbnik (Administrator): uporabniška skupina Skrbnik podeduje pravice uporabniške 

skupine Upravitelj (Manager). Dodatno ima skrbnik še naslednje pravice: 

• Spletna stran:  

o Urejanje koša,  

o Urejanje uporabnikov (lahko kreira/ureja/briše katerega koli uporabnika na 

svojem ali nižjem nivoju po prioriteti, razen super skrbnika).  

• Meni:  

o Urejanje menijev  

• Moduli:  

o Spletni moduli  

o Skrbniški moduli 

• Komponente  

o Pasice 

o Kontakti 

o E-pošta 

o Novice 

o Ankete 

o Syndicate  

o Povezave 
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• Namestitev  

o Komponente 

o Moduli 

o Programi Mambot 

Super skrbnik (Super administrator): uporabniška skupina super skrbnik ima omogočen 

popoln dostop z vsemi pravicami za javni (Front-end) in administracijski (Back-end) del 

spletne strani. Poleg vseh dostopnih funkcij uporabniške skupine Skrbnik ima Super 

skrbnik dovoljenja za spremembe naslednjih nastavitev: 

• Spletna stran:  

o Globalne nastavitve 

o Urejanje jezikov 

o Urejanje predlog  

� Spletna stran  

� Administracijska nadzorna plošča 

o Urejanje uporabnikov (lahko kreira/ureja katerega koli uporabnika, lahko pa 

tudi pobriše kateregakoli uporabnika razen super skrbnika). 

Opomba: super skrbnike je možno izbrisati direktno preko MySQL baze. 

• Komponente:  

o Masovna e-pošta 

• Sporočila: 

o Mapa prejeto 

o Nastavitve/konfiguracija 

• Sistem: 

o Preverba različice 

o Globalno preverjanje 

o Sistemske informacije 

V sistemu Joomla! je določeno, kateri uporabniki imajo omogočen dostop do določene 

vsebine. Na voljo imamo tri klasifikacijske nivoje:  

• Javno (Public) – je vidno vsem obiskovalcem spletne strani.  



18 

 

• Registrirano (Registered) – omejeno za vseh sedem uporabniških skupin 

»Registrirani«. 

• Posebno (Special) – omejeno za vse uporabniške skupine, razen za goste in 

uporabniško skupino »Registrirani«. 

Klasifikacijski nivo »Posebno« preko individualnih uporabniških pravic točno določa 

dostop do določene vsebine. 

5.4.3 Nadzorna plošča 

Dostop do nadzorne plošče je omogočen preko »log-in« prijavnega obrazca. Ob prijavi se 

nam najprej prikaže kontrolna plošča. Do nadzorne plošče lahko dostopamo tudi preko 

povezave Site > Control Panel. Kontrolna plošča nam nudi dostop do mnogo funkcij in 

možnosti, ki nam jih ponuja sistem Joomla!. Preko nadzorne plošče lahko ustvarjamo in 

urejamo članke, področja in kategorije. Omogočen imamo dostop do večpredstavnosti, 

urejanja menijev, jezikovnih nastavitev, upravljanja uporabnikov in globalnih nastavitev 

sistema. 

 

Slika 10: Nadzorna plošča Joomla! 

 

Ikone kontrolne plošče: 

- Dodaj nov članek (Add New Article). Klik na ikono nam odpre novo stran, kjer 

lahko ustvarimo novo vsebino, izberemo področje in kategorijo in nato shranimo 

celoten članek. Ikona je uporabna za hitro in enostavno dodajanje vsebine na našo 

spletno stran. 
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- Upravljavec člankov (Article Manager). Klik na ikono nam odpre novo stran, kjer 

lahko upravljamo oziroma urejamo vse trenutne članke, ki se nahajajo v bazi. 

- Upravljavec kategorij (Category Manager). Klik na ikono nam odpre novo stran, 

kjer lahko ustvarimo nove kategorije ali pa jih objavimo oz. odstranimo. Če želimo 

lahko tudi spremenimo katera kategorija je objavljena oz. spada pod katero 

področje. 

- Upravljavec prve strani (Front Page Manager). Klik na ikono nam odpre novo 

stran, kjer lahko urejamo vse članke, ki so objavljeni na prvi (uvodni) strani. 

- Globalne nastavitve (Global Configuration). Preko te ikone dostopamo do enega 

izmed najpomembnejših območij sistema Joomla!. Spremembe parametrov 

globalnih nastavitev se odražajo na celotni spletni strani. Urejamo lahko strežniške 

nastavitve, jezikovne nastavitve strani, časovne nastavitve, meta podatke itd... 

- Upravljavec jezikov (Language Manager). Preko te ikone lahko upravljamo z 

nameščenimi jezikovnimi paketi naše spletne strani s tem, da enega izmed njih 

določimo za privzetega. 

- Upravljavec večpredstavnosti (Media Manager). Preko te ikone lahko upravljamo 

večpredstavnostne datoteke, ki se nahajajo na našem strežniku. Lahko pobrišemo 

obstoječe datoteke ali dodamo oz. prenesemo nove z našega trdega diska. Poleg 

tega lahko ustvarimo tudi nove mape na našem strežniku. 

- Upravljavec menijev (Menu Manager). S klikom na ikono se nam odpre nova stran, 

kjer lahko dodajamo nove, spreminjamo in odstranjujemo obstoječe in upravljamo 

celotno strukturo menijev oz. podmenijev. 

- Upravljavec področij (Section Manager). Preko te ikone lahko ustvarimo nova 

področja in objavimo ali odstranimo obstoječa. 

- Upravljavec uporabnikov (User Manager). Preko te ikone lahko dodajamo nove 

uporabnike, odstranimo oz. pobrišemo obstoječe, spreminjamo dostopna gesla, 

spreminjamo jezikovne nastavitve in čas. Verjetno najpomembnejša lastnost pa je, 

da lahko v tem razdelku spreminjamo pripadajočo uporabnikovo uporabniško 

skupino s katero omogočimo povsem nov dostop in pravice dotičnega uporabnika. 

5.4.4 Komponente, moduli in vtičniki 

Komponente so glavne funkcionalne enote, ki omogočajo grafični izhod v glavnem 

vsebinskem delu spletne strani. So najbolj kompleksne individualne enote v sistemu, ki 



20 

 

včasih nastopajo kot povsem samostojne aplikacije. Vsaka komponenta ima svoj 

uporabniški vmesnik za urejanje v skrbniškem delu sistema. Določeno število komponent 

je že vključeno v osnovnem paketu sistema Joomla!, lahko pa jih kasneje tudi dodajamo. 

Moduli so elementi, ki navadno vsebujejo tekstovne ali slikovne elemente. V nekaterih 

primerih opravljajo točno določeno funkcijo in nastopajo npr. kot obrazci za prijavo 

uporabnika. Tipično se pojavljajo izven primarnega področja, kjer je navedena glavna 

vsebina. Večkrat so povezani s komponentami in služijo, kot grafična izhodna enota 

komponente. Vsi moduli so zbrani v upravitelju modulov (Module Manager), kjer jih 

lahko poljubno urejamo in jim določamo nove pozicije na naši spletni strani. 

Vtičniki so pomožne aplikacije, ki omogočajo dodatne funkcije komponentam, člankom ali 

modulom. Zbrane so v upravitelju vtičnikov (Plugin Manager). Nove vtičnike lahko 

namestimo preko upravitelja razširitev (Extension Manager) ali pa ustvarimo nove preko 

upravitelja vtičnikov (Plugin Manager). 

5.5 Varnost 

Vedno moramo poskrbeti za varnostno kopiranje podatkov. Ob morebitni izgubi podatkov 

zaradi vdora na našo spletno stran ali po svoji lastni napaki, lahko brez težav nazaj 

vzpostavimo predhodno stanje naše spletne strani. Varnostno kopiranje moramo narediti na 

dveh nivojih. Opraviti ga moramo tako na naši bazi podatkov, kot tudi na datotečnem 

sistemu na našem strežniku. Navodila za varnostno kopiranje baze podatkov s pomočjo 

PhpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/documentation/#faq6_4. Obstaja tudi kar 

nekaj dodatkov, ki skrbijo za varnostno kopiranje vsebine. Ena izmed razširitev je tudi 

Akeeba Backup (prej JoomlaPack), ki poskrbi za celotno varnostno kopiranje podatkov. 

Več razširitev je vsem uporabnikom na voljo na: http://extensions.joomla.org. 

Priporočljivo je, da se varnostno kopiranje baze podatkov opravi vsaj dvakrat na teden, po 

potrebi oz. aktivnosti spletne strani pa tudi večkrat na dan. Poleg baze podatkov je 

potrebno varnostno kopirati tudi datoteke ion dokumente na našem strežniku. Interval 

kopiranja je odvisen glede na to, kako pogosto se delajo spremembe na datotečnem 

sistemu. Če uporabniki lahko dodajajo fotografije in druge večpredstavnostne elemente je 

potreba po varnostnem kopiranju večja in interval krajši. Kopiranje najlažje izvedemo 

preko FTP programa in je povsem podobno kopiranju navadne spletne strani. Iz strežnika 

prenesemo vse datoteke in dokumente, ki obstajajo v glavnem direktoriju in jih shranimo 

na svoj računalnik. Paziti moramo, da datoteke in struktura direktorija ostane 
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nespremenjena. Priporočljivo je podatke kopirati tudi na CD ali jih shraniti na zunanjo 

pomnilno enoto. 

5.6 Razširitve 

Pri izdelovanju učnega portala sem uporabil tudi brezplačne razširitve, ki so na voljo na 

spletnem naslovu http://extensions.joomla.org/. Med vsemi uporabljenimi bi posebej 

izpostavil dve ključni razširitvi JFusion in Akeeba Backup. 

5.6.1 JFusion 

JFusion je brezplačna GPL razširitev, ki zagotavlja univerzalno uporabniško integracijo in 

je bila razvita za različico Joomla! 1.5. Deluje kot uporabniški most med sistemom 

Joomla! ter drugimi aplikacijami, ki jih podpira. Glavna lastnost razširitve je, da 

uporabnikom omogoča enkratno prijavo v vse povezane sisteme naenkrat. Namestitev je v 

primerjavi z izvorno kodo v ozadju precej enostavna. Trenutno podpira naslednje 

aplikacije: 

- vBulletin 3.8.0 

- phpBB 3.0.x 

- MyBB 1.4 

- SMF 1.1.8 

- Magento 

- Moodle 

- Gallery2 

- Dokuwiki 

- Elgg 

- Oscommerce 2.x, 3.x, XT, Zen, Max, SEO 

- e-Front 

 

Moduli vključeni v JFusion: 

- modul prijave uporabnika (Login Module) 

- modul zadnje aktivnosti (Latest Activity Module) 

- modul uporabniške aktivnosti (User Activity Module) 

- modul trenutne aktivnosti (Who is Online Module) 
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Na voljo imamo tudi dva vtičnika. Prvi (search plugin) nam omogoča iskanje med vsemi 

integriranimi sistemi, s pomočjo drugega (discussion bot) pa lahko avtomatsko nove 

vsebine objavimo v forumu. 

5.6.2 Akeeba Backup 

Akeeba Backup je odprtokodna razširitev, ki omogoča varnostno kopiranje celotnega 

sistema za upravljanje z vsebino Joomla!. Preko enostavnega uporabniškega vmesnika 

omogoča popolno varnostno kopijo vaše spletne strani v enem arhivu, ki združuje celoten 

datotečni sistem na strežniku kot tudi bazo podatkov. Proces shranjevanja in obnavljanja je 

podprt preko skupine medsebojno povezanih spletnih razvojnih tehnik AJAX s katerim se 

izognemo časovnim strežniškim omejitvam. Uporabnik ima tudi možnost izbire 

varnostnega kopiranja samo datotečnega sistema na strežniku ali baze podatkov.  

Razširitev, ki je namenjena le skrbnikom spletne strani, je osvojila prestižno J.O.S.C.A.R. 

(Joomla Open Source Creative and Artistic Recognition) nagrado v letu 2010. 
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6 phpBB 

phpBB (php Bulletin Board) je eden izmed najbolj popularnih brezplačnih internetnih 

forumov pisan v PHP skriptnem jeziku in dosegljiv pod GNU GPL licenco. Začetnik 

phpBB je James Atkinson, ki je z phpBB ekipo prvo verzijo phpBB 1.0.0 razvil leta 2000. 

Zadnja stabilna verzija je phpBB3, ki je leta 2007 dosegla zlato programsko naklado. 

Najpomembnejše spremembe phpBB3 od predhodnice phpBB2 so naslednje: 

- spremenjen grafični vmesnik za administracijsko, moderatorsko ter uporabniško 

kontrolno ploščo 

- podpora za več sistemov za upravljanje baze podatkov, vključno z MySQL, 

Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Firebird, OpenLink Virtuoz in 

druge ODBC (Open Database Connectivity) DBMS (Database Management 

System) sisteme 

- podpora za neomejeno število nivojev (pod)forumov 

- možnost kreiranja lastne BBCode (Bulletin Board Code) 

- možnost kreiranja lastnih polj 

- sistem za dovoljenja 

- onemogočanje HTML objav zaradi zagotavljanja varnosti 

phpBB3 zagotavlja skrbnikom precej več kontrole na vseh področjih, med drugim tudi 

upravljanje dovoljenj za uporabnike in skupine. Povečana funkcionalnost pa vzporedno 

tudi prinaša skrbniški uporabniški vmesnik precej bolj kompleksen v primerjavi z 

predhodnikom phpBB2. Povsem zadnja različica je phpBB 3.0.7 s kodnim imenom 

»Olympus«. Za delovanje forum potrebuje podporo PHP 4.3.3 ali kasnejšo različico 

(povsem je kompatibilen z PHP 5). Zelo uporabna lastnost phpBB forumov so tudi 

grafične predloge, ki jih lahko najdemo na spletu in jih namestimo preko skrbniškega 

vmesnika in tako forum tematsko prilagodimo po svojem okusu. 

 

 

 

 

 



 

7 Kognitivna teorija u

Kognitivna teorija učenja z ve

informacij poteka s pomo

- vizualni/slikovni

- slušno/verbalni

Vsak kanal lahko procesira 

večpredstavnostjo, ki vklju

-  izbiranje ustreznih besed iz danega teksta

- Izbiranje ustreznih slik iz dane 

- Organizacijo i

- Organizacijo 

- Integracijo vizualnih in verbalnih prezentacij in znanja

Procesiranje slik se pojavlja predvsem v vizualno/slikovnem kanalu , procesiranje 

izgovorjenih besed pa predvsem v slušno/verbalnem kanalu, vendar pa procesir

tiskanih besed najprej poteka v vizualno/slikovnem kanalu in se kasneje premakne v 

slušno/verbalni kanal (Mayer, R.E. 2001: 41)

Slika 11 predstavlja kognitivni model u

človeškega sistema procesiranja in

vključuje senzorični, delovni in dolgoro

oz. večpredstavnostne predstavitve, ki najprej preko 

spomina. V tem delu po

kratkotrajno slušno pomnjenje besed. Besede lahko zaznavamo preko sluha in vida, slike 

pa samo preko vida.  

 

Slika 11: K

Kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo 

čenja z večpredstavnostjo predpostavlja, da č

informacij poteka s pomočjo dveh kanalov: 

vizualni/slikovni 

slušno/verbalni 

Vsak kanal lahko procesira omejeno količino informacij. Obstaja 

, ki vključujejo: 

izbiranje ustreznih besed iz danega teksta 

Izbiranje ustreznih slik iz dane ilustracije 

Organizacijo izbranih besed v povezano verbalno predstavitev

Organizacijo izbranih slik v povezano slikovno celoto 

Integracijo vizualnih in verbalnih prezentacij in znanja 

Procesiranje slik se pojavlja predvsem v vizualno/slikovnem kanalu , procesiranje 

izgovorjenih besed pa predvsem v slušno/verbalnem kanalu, vendar pa procesir

tiskanih besed najprej poteka v vizualno/slikovnem kanalu in se kasneje premakne v 

(Mayer, R.E. 2001: 41). 

predstavlja kognitivni model učenja z večpredstavnostjo z namenom predstavitve 

loveškega sistema procesiranja informacij. Škatle predstavljajo č

ni, delovni in dolgoročni spomin. Slike in besede so del zunanjega sveta 

predstavitve, ki najprej preko čutil vstopijo v podro

spomina. V tem delu poteka kratkotrajno vizualno pomnjenje slik in tiskanih besed ter 

kratkotrajno slušno pomnjenje besed. Besede lahko zaznavamo preko sluha in vida, slike 

Slika 11: Kognitivni model učenja z večpredstavnostjo
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predpostavlja, da človeško procesiranje 

ino informacij. Obstaja pet korakov učenja z 

verbalno predstavitev 

Procesiranje slik se pojavlja predvsem v vizualno/slikovnem kanalu , procesiranje 

izgovorjenih besed pa predvsem v slušno/verbalnem kanalu, vendar pa procesiranje 

tiskanih besed najprej poteka v vizualno/slikovnem kanalu in se kasneje premakne v 

z namenom predstavitve 

formacij. Škatle predstavljajo človeški spomin, ki 

ni spomin. Slike in besede so del zunanjega sveta 

util vstopijo v področje senzoričnega 

teka kratkotrajno vizualno pomnjenje slik in tiskanih besed ter 

kratkotrajno slušno pomnjenje besed. Besede lahko zaznavamo preko sluha in vida, slike 

 

predstavnostjo 
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Jedro večpredstavnostnega učenja predstavlja delovni spomin. V tem delu poteka začasno 

zavestno pomnjenje informacij. V levem delu področja delovnega spomina se nahajajo 

surovi neobdelane podobe slik ter zvoki in slike besed. Desni del pa se v nasprotju z levim 

že predstavlja znanje strukturirano v delovnem spominu (besedni in slikovni model). 

Povezava med zvoki in slikami predstavlja pretvorbo zvoka v sliko in obratno. Primer: ko 

izrečemo besedo mačka si jo lahko tudi predstavljamo njeno sliko in obratno lahko, ko 

zagledamo sliko mačke, lahko mentalno slišimo besedo »mačka«. Glavno kognitivno 

procesiranje  je predstavljeno s puščicami izbiranje besed, izbiranje slik, organizacija 

besed, organizacija slik in integracija. Zadnji okvir predstavlja človekov dolgoročni 

spomin, ki za razliko od delovnega spomina lahko pomni velike količine podatkov za 

daljše časovno obdobje. Pomembna je povezava iz dolgoročnega spomina v delovni 

spomin, ki ponazarja, da moramo za aktivno mišljenje o shranjenih podatkih iz 

dolgoročnega spomina potegniti v območje delovnega spomina. 

 

Predpostavke kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo 

- Dvojni kanal (Kaj procesiramo v posameznem kanalu? Kakšna je relacija med 

kanaloma?) 

- Omejenost količine (Kakšne so omejitve količine informacij?) 

- Aktivno procesiranje (Kakšni so glavni načini, kako je znanje lahko 

strukturirano? Kateri kognitivni procesi so vključeni pri aktivnem učenju?) 

7.1 Dvojni kanal 

Ljudje sprejemamo informacije iz okolja s pomočjo dveh kanalov – vizualnim in slušnim. 

Informacijo v obliki ilustracije, animacije, video posnetka, teksta na zaslonu procesiramo 

preko vizualnega kanala, saj je takšna informacija izpostavljena našim očem. Različne 

(neverbalne) zvoke in pripovedovanja pa procesiramo preko slušnega kanala. Posamezen 

kanal je predstavljen na sliki 12 (slušni kanal) ter sliki 13 (slikovni kanal). 

 

 



 

 

Čeprav informacijo nač

določeno predstavitev pretvori v 

oblaka, ki se dviga nad mejo lediš

vendar pa lahko posameznik konstruira ustrezen verbalen opis procesiran v slušnem 

kanalu. Velja tudi obratno, da la

osnovi procesirana v slušnem kanalu, posameznik tvori podobo (sliko), ki je procesirana 

preko vizualnega kanala.

7.2 Omejenost količine podatkov

Naslednja predpostavka temelji na tem, da je 

posameznem kanalu procesirati omejeno koli

ilustracije ali animacije lahko v danem trenutku naenkrat v delovnem spominu zadržimo le 

nekaj slik (ne vseh). Podobno velja tudi za verbalno razlago,

besedila lahko naenkrat v slušnem delu delovnega spomina hranimo le dolo

besedne zveze. V delovnem spominu v dolo

kopije snovi, ampak le posamezne dele.

Slika 12: Slušni/verbalni kanal 

Slika 13: Vizualni/slikovni kanal 

eprav informacijo načeloma sprejemamo preko enega kanala, lahko posameznik 

eno predstavitev pretvori v procesiranje preko drugega kanala. Primer: ilustracijo 

oblaka, ki se dviga nad mejo ledišča bo v osnovi procesirana preko vizualnega kanala, 

vendar pa lahko posameznik konstruira ustrezen verbalen opis procesiran v slušnem 

kanalu. Velja tudi obratno, da lahko razlago o dvigovanju oblaka nad mejo lediš

osnovi procesirana v slušnem kanalu, posameznik tvori podobo (sliko), ki je procesirana 

preko vizualnega kanala. 

čine podatkov 

Naslednja predpostavka temelji na tem, da je človek sposoben v danem trenutku v 

posameznem kanalu procesirati omejeno količino informacij. Primer: od dolo

ilustracije ali animacije lahko v danem trenutku naenkrat v delovnem spominu zadržimo le 

nekaj slik (ne vseh). Podobno velja tudi za verbalno razlago, saj od celotnega govorjenega 

besedila lahko naenkrat v slušnem delu delovnega spomina hranimo le dolo

besedne zveze. V delovnem spominu v določenem času, torej nikoli ne hranimo celotne 

kopije snovi, ampak le posamezne dele. 
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eloma sprejemamo preko enega kanala, lahko posameznik 

procesiranje preko drugega kanala. Primer: ilustracijo 

a bo v osnovi procesirana preko vizualnega kanala, 

vendar pa lahko posameznik konstruira ustrezen verbalen opis procesiran v slušnem 

hko razlago o dvigovanju oblaka nad mejo ledišča, ki je v 

osnovi procesirana v slušnem kanalu, posameznik tvori podobo (sliko), ki je procesirana 

posoben v danem trenutku v 

ino informacij. Primer: od določene 

ilustracije ali animacije lahko v danem trenutku naenkrat v delovnem spominu zadržimo le 

saj od celotnega govorjenega 

besedila lahko naenkrat v slušnem delu delovnega spomina hranimo le določene besede oz. 

asu, torej nikoli ne hranimo celotne 
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Kakšne so meje kognitivne kapacitete? 

Precej pomemben je podatek, kolikšno število informacij lahko procesiramo naenkrat v 

posameznem kanalu. Rezultat je seveda različen od posameznika. Za oceno lahko 

naredimo hiter test z zaporedjem števil, ki ga mora posameznik ponoviti (npr. 8-7-5-3-9-6-

4). Podoben test bi lahko naredili tudi s prikazanimi sličicami v sekundnem zaporedju (npr. 

hiša – svinčnik – jabolko – stol – knjiga – konj), ki jih mora oseba ponoviti v istem 

vrstnem redu. Najdaljše zaporedje, ki si ga lahko posameznik zapomni oziroma ponovi 

brez napak je njegova maksimalna kognitivna kapaciteta. Povprečje sega nekje od pet do 

sedem elementov. 

Pri elementih pa ni le pomembno število, temveč tudi v kakšnem logičnem zaporedju si 

sledijo ter na kak način so med seboj soodvisni. 

7.3 Aktivno procesiranje 

Ljudje aktivno sodelujemo pri kognitivnih procesih za konstruiranje povezane predstavitve 

na podlagi naših izkušenj. Aktivni kognitivni procesi vključujejo koncentracijo, 

organizacijo prihajajočih informacij in integracijo novih informacij z našim (pred)znanjem. 

Na kratko smo ljudje aktivni procesorji, ki iščemo smisel v večpredstavnostni predstavitvi. 

Na kakšne načine je lahko znanje lahko strukturirano? 

Aktivno učenje poteka takrat, ko učenec nove informacije obdela s pomočjo kognitivnih 

procesov – procesov, ki pomagajo učencu dodati smisel novega materiala oziroma nove 

snovi. Izid aktivnega kognitivnega procesiranja je konstrukcija (izgradnja) koherentne 

(povezane) predstavitve, tako da je aktivno učenje vidno, kot proces izgradnje učnega 

modela. Spodnja tabela predstavlja pet tipov struktur znanja: 

 

Tip strukture Opis Predstavitev Primer 

Proces Razlaga vzročno 

posledične zveze. 

Diagram. Razlaga kako deluje 

človeško uho. 

Primerjava Primerjava dveh ali 

več elementov v več 

dimenzijah. 

Matrika. Primerjava dveh 

teorij učenja. 

Posplošitev Opis glavne ideje. Razvejano drevo. Predstavitev teze za 

glavne vzroke 

ameriške 

državljanske vojne. 
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Naštevanje Predstavlja seznam 

elementov. 

Seznam. Seznam sedmih načel 

za učenje z 

večpredstavnostjo. 

Klasifikacija Analiza v skupine in 

podskupine. 

Hierarhija. Klasifikacija sistema 

morskih živali. 

Tabela 1: Tipi struktur znanja 

 

Razumevanje večpredstavnostne vsebine velikokrat vključuje izgradnjo zgoraj omenjenih 

struktur. Iz tega pa neposredno sledita dve ugotovitvi za oblikovanje večpredstavnosti: 

- Predstavljena vsebina mora imeti povezano strukturo 

- Vsebina mora učenca voditi tako, da bo znal pravilno strukturirati znanje 

Večpredstavnostna vsebina torej v splošnem deluje kot asistent učencu za pravilno 

strukturiranje znanja. 

7.3.1 Kateri kognitivni procesi so vključeni pri aktivnem učenju? 

Trije procesi, ki so bistveni pri aktivnem učenju so prikazani v spodnji tabeli. 

Proces Opis Primer 

Izbiranje Učenec posveča pozornost 

besedam in slikam, da 

izoblikuje bazo izbranih besed 

in slik. 

Opazovanje animacije (z 

govorom) strele. Učenec 

posveča pozornost besedam 

in slikam, ki opisujejo 

posamezni korak pojava 

strele. 

Organiziranje Učenec zgradi interne 

povezave med izbranimi 

besedami in slikami ter ustvari 

besedne in slikovne modele. 

Učenec organizira posamezne 

korake v vzročno posledično 

zvezo za besede in slike. 

Povezovanje Učenec zgradi zunanje 

povezave med besednimi in 

slikovnimi modeli s pomočjo 

predznanja. 

Učenec ustvari povezavo med 

ustreznimi vzročno 

posledičnimi koraki in to 

združi z osnovnim 

predznanjem o elektriki. 

Tabela 2: Kognitivni procesi 
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Proces izbiranja poteka pri prenašanju zunanjih elementov v komponento delovnega 

spomina kognitivnega sistema. Organizacija poteka pri grajenju struktur med posameznimi 

elementi in je prav tako del delovnega spomina. Integracija je zadnji stadij pri katerem 

povežemo organizirane elemente z našim predznanjem, ki je del dolgoročnega spomina in 

mora biti za aktivno učenje prenešeno v delovni spomin. 

 

Pet korakov v kognitivni teoriji učenja z večpredstavnostjo 

- Izbira ustreznih besed 

- Izbira ustreznih slik 

- Organizacija ustreznih besed 

- Organizacija ustreznih slik 

- Integracija besednih in slikovnih elementov 

7.3.2 Izbira ustreznih besed 

Prvi korak opisuje spremembo senzorične predstavitve govorjenih besed v interno 

predstavitev v območju delovnega spomina. Kognitivni proces, ki vzpostavi mediacijo te 

spremembe imenujemo izbiranje ustreznih besed in vključuje posvečanje pozornosti 

določenim besedam, ki nastopajo v multimedijski predstavitvi in vstopajo do slušnega 

senzoričnega spomina. Če so besede govorjene potem se proces prične v slušnem kanalu, 

če pa nastopajo kot tekst na zaslonu potem se proces prične v vizualnem kanalu in se 

kasneje lahko premaknejo v slušni kanal, če jih učenec na tak na način artikulira v območju 

delovnega spomina. Potreba po izbiranju nastane zaradi omejenosti kapacitete 

posameznega kanala kognitivnega sistema. Če bi bile naše kapacitete neomejene, potem se 

nam ne bi bilo potrebno osredotočati na posamezne besede sporočila. Pri izbiri moramo 

biti seveda previdni in izbrati tiste, ki so za nas pomembne. Pri razlaganju pojava strele 

naletimo na naslednje povedi: 

- Hladen in vlažen zrak se giblje nad toplejšim površjem in se pri tem ogreva 

- Ogret vlažen zrak blizu površja zemlje se hitro prične dvigati 

- Ko se zrak pri dviganju ohlaja, se vodna para kondenzira v vodne kapljice in 

ustvari oblak 

Rezultat zgornjih povedi po postopku izbiranja strnemo v naslednje: 

- Hladen in vlažen zrak se ogreva, dviga in ustvari oblak 
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7.3.3 Izbira ustreznih slik 

Drugi korak opisuje spremembo senzorične predstavitve vizualnih elementov, ki vstopajo 

preko vida v interno predstavitev slik v delovnem spominu. Vhodni element v tem koraku 

je slikovni del večpredstavnostnega sporočila, ki ga najprej zadržimo v kratkotrajnem 

vizualnem senzoričnem spominu. Izhod je učenčeva notranja predstavitev slike, ki nastane 

v območju delovnega spomina. Kognitivni proces, ki vzpostavi mediacijo te spremembe 

imenujemo izbiranje ustreznih slik in vključuje posvečanje pozornosti določenim delom 

animacij ali ilustracij večpredstavnostnega sporočila. Proces se prične v vizualnem kanalu, 

vendar ga je mogoče delno pretvoriti v slušni kanal. Zaradi omejitve kapacitete moramo 

tudi izbrati le določene slikovne elemente. Ni mogoče obdelati vseh delov kompleksne 

ilustracije ali animacije, tako da se morajo učenci osredotočiti na določene posamezne dele 

celotnega slikovnega materiala. Tako kot pri izbiri besed, mora tudi pri izbiri slik učenec 

presoditi, katere slike so najbolj pomembne pri razumevanju večpredstavnostne 

predstavitve. 

V predstavitvi pojava strele modre puščice prikazujejo hladen zrak, ki se dviga nad ogreto 

zemljino površino. Na sliki je vidna tudi hiša in drevo. Rdeča puščica prikazuje dviganje 

ogretega zraka nad drevesom. Naslednja slika prikazuje, spremembo puščice v oblak. Pri 

izbiranju ustreznih slik se moramo osredotočiti na modro puščico in njeno smer, rdečo 

puščico in njeno smer ter na oblak. Podrobnosti kot so hiša, drevo, oblika puščic, pike v 

oblaku za nas nimajo bistvenega pomena. 

Ko učenec generira bazo zvokov izbranih besed iz večpredstavnostne predstavitve mora v 

naslednjem koraku organizirati te besede v povezano predstavitev – strukturo znanja 

imenovano govorni model. Vhod na tem koraku je baza zvokov besed – besede in fraze 

izbrane z govornega sporočila, izhod pa govorni model – povezana struktura predstavitve 

izbranih besed, ki se oblikuje v predelu učenčevega delovnega spomina. Kognitivni proces, 

ki poteka ob tej spremembi imenujemo organiziranje izbranih besed, med katerimi učenec 

vzpostavi povezavo. Tudi v tem segmentu moramo upoštevati omejitve kapacitete. Učenci 

nimajo neomejene kapacitete, da bi lahko zgradili vse možne povezave, zato se morajo 

osredotočiti na gradnjo enostavne strukture. Proces organiziranja ni povsem prost, saj mora 

potekati v logični smeri osmišljanja izbranih besed, kot na primer konstrukcija vzročno-

posledične verige. Pri pojavu strele učenec lahko zgradi povezave med govornimi 

komponentami: »Najprej se hladen zrak segreva, nato se prične dvigati in na koncu ustvari 

oblak.« 
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7.3.4 Organizacija izbranih slik 

Pri organizaciji izbranih slik poteka proces podobno, kot pri organizaciji izbranih besed. 

Ko učenec izoblikuje slikovno bazo iz izbranih slik določenega dela večpredstavnostne 

predstavitve v naslednjem koraku organizira te slike v povezano predstavitev – strukturo 

znanja imenovano slikovni model. Vhod na tem koraku je baza slik izbranih iz slikovnega 

dela večpredstavnostne predstavitve, izhod pa slikovni model – povezana struktura 

predstavitve izbranih slik, ki se oblikuje v predelu učenčevega delovnega spomina. 

Kognitivni proces, ki poteka ob tej spremembi imenujemo organiziranje izbranih slik. V 

tem procesu učenec izoblikuje povezave med slikovnimi elementi. Proces spada v območje 

slikovnega kanala pri katerem moramo zopet upoštevati omejitve kapacitete informacij, ki 

jo lahko sprejmemo. Učenec mora izoblikovati enostaven model povezav med slikami. 

Podobno kot pri besedah mora učenec osmisliti zaporedje izbranih slik, kot na primer pri 

konstrukciji vzročno-posledične verige. Pri primeru pojava strele učenec poveže slike v 

smiselno zaporedje, tako da ga prvi slikovni dogodek (modra puščica) vodi do naslednjega 

(dvigajoča rdeča puščica) itd. 

7.3.5 Integracija besednih in slikovnih predstavitev 

Najbolj pomemben korak pri večpredstavnostnem učenju je oblikovanje povezav med 

besednimi in slikovnimi predstavitvami. Ta korak vključuje spremembo iz dveh različnih 

predstavitev – govorni in  slikovni model, v samostojno povezano predstavitev, kjer se 

elementi govornega in slikovnega modela pravilno preslikajo drug v drugega. Vhod 

predstavljata govorni in slikovni model, ki ga je učenec do sedaj že oblikoval, izhod pa 

predstavlja integriran (povezan) model, ki temelji na povezavi elementov obeh vhodnih 

modelov. Dodatno pa integriran model vključuje povezavo z našim predznanjem. 

Proces integracije poteka v vizualnem in govornem območju delovnega spomina in 

vključuje koordinacijo med obema. Gre za zelo zahteven proces, ki zahteva učinkovito 

uporabo kognitivnih sposobnosti. Učenec lahko uporabi svoje predznanje, ki mu pomaga 

pri koordinaciji integracijskega procesa. V primeru razlaganja pojava strele mora učenec 

videti povezavo med govorno verigo:«Hladen zrak se segreva, dviga in tvori oblak.« ter 

slikovno verigo – modra puščica se spremeni v rdečo in ta dalje v oblak. S predznanjem si 

učenec lahko pomaga tako, da se spomni da se topel zrak dviga. 

Vseh pet korakov pri večpredstavnostnem učenju se večkrat ponovi pri večpredstavnostni 

predstavitvi. Koraki se odvijajo segment po segment – učenec torej naenkrat ne izbere vseh 
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pomembnih besed in slik, temveč to poteka v segmentih. Učenec na primer izbere 

pomembne besede prvega stavka pripovedi ter slike prvih nekaj sekund animacije, jih 

organizira ter integrira. Nato nadaljuje na drugem stavku pripovedi in na naslednjih nekaj 

sekund animacije itd. 

Proces učenja z večpredstavnostjo poteka v učenčevem informacijskem sistemu, ki 

vključuje dva ločena kanala za besedno in slikovno procesiranje. Sistem je omejen z 

kapaciteto, ki jo lahko učenec sprejme na obeh kanalih in za aktivno učenje zahteva 

koordinirano kognitivno procesiranje v vsakem izmed kanalov.  V veliki meri je učenje z 

večpredstavnostjo zahteven proces, ki zahteva izbiro pomembnih besed in slik, 

organizacijo le teh v povezane govorne in slikovne modele in njuno integracijo s pomočjo 

predznanja (če le ta obstaja). 
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8 Načela oblikovanja večpredstavnostnih vsebin 

Richard E. Mayer je izoblikoval sedem načel za oblikovanje večpredstavnostnih vsebin, ki 

so podrobno razložena v spodnjem razdelku. 

8.1 Načelo večpredstavnosti 

Učenci se bolje naučijo učno snov, če je le ta sestavljena iz besedila in slik, kot pa na 

primer iz učne snovi, ki je sestavljena le iz besedila. 

Teoretična utemeljitev: Pri predstavitvi besedila in slik ima učenec možnost konstruirati 

govorni in slikovni model in povezavo med njima. Če je predstavljeno le besedilo ima 

učenec možnost zgraditi govorni model, precej težje pa slikovni model. V tem primeru je 

seveda povezava med govornim in slikovnim modelom praktično nemogoča. 

Empirična utemeljitev: V šestih od devetih preizkusov znanja so učenci, ki so prejeli 

učno snov, ki je bila sestavljena iz besedila in ilustracij oziroma so bili izpostavljeni 

govorni razlagi in animaciji dosegli boljše rezultate na testih retencije (učenec napiše 

razlago na podlagi učnega materiala) od učencev, ki so prejeli učno snov le v obliki 

besedila ali govorne razlage. V celoti pa so se učenci bolje izkazali na transfernih testih pri 

katerih mora učenec pridobljeno znanje uporabiti v novi situaciji. (Mayer, R.E. 2001: 63). 

 

Ob zgornji ugotovitvi se nam lahko porodi naslednje vprašanje. Ali besedilo izraža enako 

osnovno informacijo, kot slike? Ali se lahko naučimo isto snov z branjem dveh stavkov ali 

z ogledom dveh slik? Z vidika samega prenosa informacij je odgovor na zgornji dve 

vprašanji pozitiven, saj so besede in slike samo dva različna tipa, ki lahko predstavljata isto 

informacijo. Z vidika kognitivne teorije pa je odgovor negativen, saj so besede in slike za 

učenca dva ločena sistema. Prve spadajo v območje govornega kanala in druge v območje 

slikovnega kanala. Kljub temu, da načeloma lahko isto učno snov predstavimo z besedilom 

ali slikami, ni nujno da bo končna informacija za učenca ekvivalentna. Govorna in 

slikovna predstavitev lahko dopolnjujeta ena drugo, ne moreta pa biti zamenjava ena za 

drugo. Glede na kognitivno teorijo imajo večpredstavnostne vsebine sestavljene iz besedila 

in slik večji potencial pri doseganju globljega razumevanja učne snovi, kot pa predstavitve 

sestavljene iz enega formata (besedila ali slik), kar so potrdili tudi Mayerjevi rezultati 

testov. 
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8.2 Načelo prostorske povezanosti 

Učenci se snov naučijo bolje, če so med seboj povezana besedila in slike na bližji 

oddaljenosti, kot pa da se nahajajo daleč ena od druge na strani ali zaslonu. 

 

Teoretična utemeljitev: Če so povezana besedila in slike blizu ena zraven druge na strani 

ali zaslonu potem učenec ne porablja kognitivnih zmožnosti za iskanje besedil in slik na 

strani oziroma zaslonu poleg tega pa bo učenec bolj verjetno naenkrat obe obdržal v 

delovnem spominu. 

 

Empirična utemeljitev: V dveh od dveh preizkusih znanja so učenci dosegli boljše 

rezultate na testih retencije, kjer so bile povezana besedila in slike na bližji oddaljenosti v 

učni snovi. Na petih od petih testov so se učenci odrezali bolje na transfernih testih, ki so 

imeli v učni snovi med seboj povezana besedila in slike na bližji oddaljenosti, kot pa tisti 

učenci, ki so imeli v učni snovi med seboj povezana besedila in slike na večji oddaljenosti 

(Mayer, R.E. 2001: 81). 

 

Prostor na zaslonu ali strani je seveda omejen in lahko vsebuje neko končno število 

besednih in slikovnih elementov. Zaradi te omejitve se moramo odločiti, koliko odstotkov 

prostora bomo dodelili besedilu in koliko slikam. Lahko se odločimo in celotno besedilo 

postavimo na eno stran, slike pa na drugo. Po drugi strani pa lahko poleg vsake ilustracije 

postavimo pripadajoče besedilo. Za boljši proces integracije lahko kopiramo nekaj ključnih 

besed iz besedila v naslov pripadajoče slike. Na primeru naravnega pojava strele pri 

segmentu dviganja vročega zraka besedilo podamo neposredno ob puščico, ki ponazarja 

dviganje 

 

8.3 Načelo časovne povezanosti 

Učenci se snov naučijo bolje, če so med seboj povezana besedila in slike predstavljene 

istočasno in ne zaporedno. 

 

Teoretična utemeljitev: Učenec precej lažje v območju delovnega spomina zadrži 

predstavitve med seboj povezanega besedila in slik v večpredstavnostni predstavitvi, ko so 

le te predstavljene istočasno. Poleg tega je bolj verjetno, da bo učenec ustvaril povezave 
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med verbalnim in vizualnim delom predstavitve. Če je čas med zaslišanjem stavka in 

videnjem povezane ilustracije kratek, potem ima učenec večjo možnost, da ustvari 

povezavo med njima. V nasprotnem primeru, če so med seboj povezana besedila in slike 

predstavljene zaporedno in je čas med zaslišanjem povedi in videnjem slike daljši, potem 

bo imel učenec več težav pri zadrževanju predstavitev in ustvarjanju povezav v območju 

delovnega spomina. 

 

Empirična utemeljitev: V treh od petih testov so se učenci, ki so imeli med seboj 

povezano besedilo in slike predstavljene istočasno, odrezali bolje na retencijskih testih od 

tistih, ki so učno snov povezanega besedila in slik prejemali zaporedno. V osmih od osmih 

testih so se učenci, ki so imeli med seboj povezana besedila in slike predstavljene 

istočasno, odrezali bolje na testih transfera. Dodatno je bilo s testi ugotovljeno, da če sta 

bila govor in animacija v dovolj kratkem razmiku (nekaj sekund), ni bilo večjega 

negativnega učinka pri obeh vrstah testov (Mayer, R.E. 2001: 96). 

 

Kot prostor, o katerem smo govorili v poglavju prostorske povezanosti, je omejen tudi čas. 

Odločiti se moramo kako umestiti besedilo in slike v časovno zaporedje. Povsem 

enostaven pristop bi bil, da najprej predstavimo celotno besedno razlago in za tem še 

animacijo (ali obratno). V tem primeru med seboj povezana besedila in slik seveda ne 

zadostujejo načelu časovne povezanosti. Alternativni pristop med seboj povezano razlago 

in animacijo učencu predstavlja sočasno. Posamezni koraki večpredstavnostne predstavitve 

so med seboj časovno koordinirani. Tovrstni pristop pomaga učencu pri izgradnji povezav 

(aktivni kognitivni proces) med slikovnimi in besednimi elementi. 

 

8.4 Načelo koherence 

Učenci se učno snov naučijo bolje, če so iz njene vsebine izključeni nepomembni 

(nebistveni) podatki. Načelo lahko razdelimo na tri komplementarne različice: 

- Učenje je težje, če so v večpredstavnostni predstavitvi dodane zanimiva a 

nepovezana besedila in slike 

- Učenje je težje, če so v večpredstavnostni predstavitvi dodani zanimivi a 

nepovezani zvoki s samo učno snovjo 
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- Učenje je učinkovitejše, če so nepotrebna besedila in slike izključene iz 

večpredstavnostne predstavitve 

 

Teoretična utemeljitev: Nepomembne vsebine, ki so vključene v multimedijsko 

predstavitev izrabljajo kognitivne vire v območju delovnega spomina in lahko preusmerijo 

pozornost iz pomembnih podatkov v učni snovi. Lahko celo prekinejo proces organizacije 

učnega materiala in privedejo učenca do organizacije nebistvenih podatkov, ki ne sodijo k 

glavni temi učne snovi. 

 

Empirična utemeljitev: V enajstih od enajstih preizkusov znanja so se učenci, ki so 

prejeli jedrnato učno snov sestavljeno iz bistvenih podatkov bolje odrezali na retencijskih 

testih v primerjavi z učenci, ki so prejeli učno snov z vključenimi nebistvenimi podatki. 

Povsem enak rezultat so učenci dosegli pri testih transfera (Mayer, R.E. 2001: 113). 

 

Koherenca se nanaša na strukturne relacije med elementi v sporočilu, podobno kot 

vzročno-posledična veriga pri razlaganju naravnega pojava strele. V koherentnem 

sporočilu so elementi povezani en z drugim. Koherentni efekt nastane, ko učenci bolje 

razumejo razlago z večpredstavnostne predstavitve, ki vsebuje manj materiala, kot iz tiste, 

ki ga vsebuje več. Snov sicer lahko z dodanimi elementi naredimo bolj zanimivo, vendar 

moramo biti pri tem zelo previdni. Lahko, da imamo v snovi tematsko povezanost, vendar 

pa nimamo konceptualne povezanosti. Primer za to je lahko slika letala v katerega udari 

strela pri razlagi naravnega pojava strele. Slika je sicer tematsko povezana z pojavom 

strele, vendar pa nima povezave z samim procesom nastanka oziroma formacije strele. 

 

8.5 Načelo modalnosti 

Učenci se učno snov naučijo bolje iz animacij in govorjene razlage, kot pa samo iz 

animacije in teksta na zaslonu. Učenci se torej učno snov preko večpredstavnosti naučijo 

bolje, če je besedilo govorjeno in ne le napisano na zaslonu. 

 

Teoretična utemeljitev: Kadar so besedila in slike predstavljene vizualno, lahko 

vizualno/slikovni kanal postane preobremenjen in na drugi strani slušno/verbalni kanal 

neuporabljen. Ko je besedilo predstavljeno verbalno so lahko le te obdelane v 



 

slušno/verbalnem kanalu. Slikovno/vizualni kanal je tedaj namenjen le slikovnim 

elementom. 

 

Empirična utemeljitev:

kombinaciji animacije in govorjene razlage odrezali bolje na retencijskih testih, kot tisti, ki 

so bili izpostavljeni kombinaciji animacije s tekstom na zaslonu. Povsem isti rezultat je bil 

zabeležen pri učencih pri testih transfera

 

Glede na teorijo prenašanja informacij je modalnost drugotnega pomena, saj je povsem 

enaka informacija, bodisi v pisani ali govorjeni obliki, dostavljena u

teorija dvojnih kanalov seveda trdi druga

preko dveh ločenih kanalov 

kombinaciji govorjene razlage in slikovnih elementov sta oba kanala uravnotežena in tako 

ne prihaja do preobremenjenosti posameznega kanala. V nasprotju, ko je u

izpostavljen kombinaciji teksta na zaslonu in slik, prihaja do preobremenitve 

vizualno/slikovnega kanala. Situacija je nazorno predstavljena na spodnji sliki:

 

Slika 13: Na

 

 

slušno/verbalnem kanalu. Slikovno/vizualni kanal je tedaj namenjen le slikovnim 

na utemeljitev: V štirih od štirih testov, so se učenci, ki so u

inaciji animacije in govorjene razlage odrezali bolje na retencijskih testih, kot tisti, ki 

so bili izpostavljeni kombinaciji animacije s tekstom na zaslonu. Povsem isti rezultat je bil 

encih pri testih transfera (Mayer, R.E. 2001: 134). 

lede na teorijo prenašanja informacij je modalnost drugotnega pomena, saj je povsem 

enaka informacija, bodisi v pisani ali govorjeni obliki, dostavljena u

teorija dvojnih kanalov seveda trdi drugače. Ljudje sprejemamo in obdelujemo informa

enih kanalov -  prvi je vizualno/slikovni in drugi slušno/verbalni. Pri 

kombinaciji govorjene razlage in slikovnih elementov sta oba kanala uravnotežena in tako 

ne prihaja do preobremenjenosti posameznega kanala. V nasprotju, ko je u

izpostavljen kombinaciji teksta na zaslonu in slik, prihaja do preobremenitve 

vizualno/slikovnega kanala. Situacija je nazorno predstavljena na spodnji sliki:

Slika 13: Načelo modalnosti - preobremenjenost kanala
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slušno/verbalnem kanalu. Slikovno/vizualni kanal je tedaj namenjen le slikovnim 

enci, ki so učno snov prejeli v 

inaciji animacije in govorjene razlage odrezali bolje na retencijskih testih, kot tisti, ki 

so bili izpostavljeni kombinaciji animacije s tekstom na zaslonu. Povsem isti rezultat je bil 

lede na teorijo prenašanja informacij je modalnost drugotnega pomena, saj je povsem 

enaka informacija, bodisi v pisani ali govorjeni obliki, dostavljena učencu. Kognitivna 

e. Ljudje sprejemamo in obdelujemo informacije 

prvi je vizualno/slikovni in drugi slušno/verbalni. Pri 

kombinaciji govorjene razlage in slikovnih elementov sta oba kanala uravnotežena in tako 

ne prihaja do preobremenjenosti posameznega kanala. V nasprotju, ko je učenec 

izpostavljen kombinaciji teksta na zaslonu in slik, prihaja do preobremenitve 

vizualno/slikovnega kanala. Situacija je nazorno predstavljena na spodnji sliki: 

 

preobremenjenost kanala 
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8.6 Načelo redundance 

Učenci se učno snov naučijo bolje sestavljeno iz animacije ter govorjene razlage, kot pa iz 

kombinacije animacije, govorjene razlage in teksta. 

 

Teoretična utemeljitev: Kadar so besedila in slike predstavljene slikovno, vizualni kanal 

lahko postane preobremenjen. 

 

Empirična utemeljitev: V dveh od dveh testih so se učenci, ki so učno snov prejeli v 

obliki govorjene razlage in animacije, odrezali bolje na testih retencije od učencev, ki so 

prejeli učno snov v obliki animacije, govorjene razlage in teksta. Povsem isti rezultat so 

učenci dosegli pri testih transfera (Mayer, R.E. 2001: 147). 

 

Obstaja pa tudi razlog zakaj bi vključevali tekst v predstavitev. Izhaja iz hipoteze, da ima 

vsak učenec svoj stil učenja. Nekateri se raje učijo iz govorjene razlage, drugi se raje učijo 

iz tiskanega besedila in bodo večjo pozornost namenili tekstu na zaslonu. Če učencem 

predložimo predstavitev (učno snov) v različnih formatih, lahko sam izbere učni stil. 

Individualne posebnosti učencev so temelj izobraževalne psihologije. Jonassen in 

Gabrowski sta celo ugotovila, da so individualne razlike učni filtri. Slednje pomeni, da 

bodo imeli učenci, ki se lažje in bolje učijo iz govorjenih razlag, večje težave pri 

predstavitvi sestavljeni le iz napisanega teksta na zaslonu. Po njuni hipotezi bi morali 

informacije učencem posredovati na čim več različnih načinov ali pa bi morala biti učna 

snov prilagojena na različne načine učenja, tako da bi učenci sami izbrali svojo metodo, ki 

jim najbolj ustreza. Težava hipoteze individualnih učnih pristopov pa je ta, da hipoteza 

temelji na teoriji prenosa informacij, kjer je učenje predvideno kot navaden prenos 

informacije od učitelja k učencu. Glavni razlog zakaj ne bi dodajali teksta na zaslon temelji 

na hipotezi kognitivne teorije o omejitvi kapacitete v posameznem kanalu. Takrat ko je 

besedilo predstavljeno vizualno, kot tekst na zaslonu, učenec dodatno obremeni vizualni 

informacijski procesni kanal. S tem učenec ne more posvetiti dovolj procesiranja animaciji, 

ki je prav tako del vizualnega kanala. Po kognitivni teoriji učenec zbira, organizira 

vizualne in zvočne informacije ter aktivno izgrajuje miselne reprezentacije. Pri 

preobremenjenosti kanalov je celoten proces izgrajevanja znanja otežen. 
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8.7 Načelo različnosti posameznikov 

Učinki oblikovanja učnega materiala so močnejši element za vizualne tipe učencev in 

učence, ki nimajo dovolj dobrega predznanja. Manj vpliva imajo učinki oblikovanja na 

učence z dobrim predznanjem učne snovi. 

 

Teoretična utemeljitev: Učenci z boljšim predznanjem si lahko z njim pomagajo pri 

morebitnih pomanjkljivostih v učnem gradivu. V nasprotju učenci, ki nimajo dovolj 

predznanja, težje vzpostavijo kognitivni proces pridobivanja znanja iz učnega gradiva, ki 

učenca ne vodi dovolj dobro skozi učno snov. Vizualni tipi učencev imajo kognitivno 

sposobnost, da ponotranjijo vizualne in verbalne podobe iz efektivne večpredstavnostne 

predstavitve. V nasprotju učenci, ki niso vizualni tipi, porabijo ogromno kognitivne 

kapacitete, da zadržijo slike v delovnem spominu in precej manj verjetno bodo ti učenci 

sposobni učinkovito ponotranjiti vizualne in verbalne reprezentacije.    

 

Empirična utemeljitev: V dveh od treh preizkusov znanja, so učenci s slabšim 

predznanjem na testih retencije dosegli več preko učnega materiala, ki je imel 

implementirana načel za oblikovanje večpredstavnosti, od učencev z boljšim 

(pred)znanjem. V štirih od štirih preizkusov znanja pa so učenci s slabšim predznanjem na 

testih transfera dosegli več preko učnega materiala z implementiranimi načeli za 

oblikovanje večpredstavnosti, od učencev z boljšim (pred)znanjem. V dveh od dveh 

preizkusih znanja so vizualni tipi učencev na testih transfera dosegli več s pomočjo učnega 

materiala z implementiranimi načeli za oblikovanje večpredstavnosti. Test retencije pa ni 

bil narejen (Mayer, R.E. 2001: 161). 

 

Kognitivna teorija temelji na  ideji, da je učenčevo doseganje znanja odvisno od njegovega 

izgrajevanja povezav med vizualnimi in verbalnimi reprezentacijami, ki jih zadrži skupaj v 

območju delovnega spomina. Če je predstavitev ni zgrajena po načelih oblikovanja 

večpredstavnosti si bodo lahko učenci z boljšim predznanjem pomagali pri izgrajevanju 

novega znanja, v nasprotju bo učencem s slabšim predznanjem to oteženo ali celo 

onemogočeno. Kadar je predstavitev izoblikovana po načelih oblikovanja večpredstavnosti 

bodo učenci z dobrim in slabšim predznanjem razumeli učno snov. V tem primeru bodo 

celo učenci s slabšim predznanjem dosegli večji napredek. 

 



 

9 Spletni sistem Bistroum

Spletni sistem Bistroum temelji na odprtokodnem sistemu Joomla! 1.5, ki sem ga izbral 

zato, ker je eden izmed najmo

lahko trenutno najdemo na svetovnem spletu. Odlo

1.5, saj lahko zanjo najdemo najve

Strukturo celotnega sistema sem zasnoval sam z upoštevanjem na

spletnih strani.  

9.1 Moduli 

S pomočjo modulov sem oblikoval glavni meni, ki je zgrajen na podlagi u

vključuje tri hierarhične stopnje

predmet matematike in drug

predmetov matematike nahajajo posamezni razredi, tako da lahko uporabnik izbere svoj 

razred. Na drugi stopnji se pod predmetom ra

besedil (UBE), večpredstavnost (MME) in ra

pod predmetom matematike pa se nahajajo glavne teme geometrija in merjenje, aritmetika 

in algebra in druge vsebine. Za boljšo predstavitev je glavni meni prikazan na spodnji sliki:

Spletni sistem Bistroum 

Spletni sistem Bistroum temelji na odprtokodnem sistemu Joomla! 1.5, ki sem ga izbral 

ed najmočnejših brezplačnih sistemov za upravljanje z vsebino

o na svetovnem spletu. Odločil sem se za uporabo starejše razli

1.5, saj lahko zanjo najdemo največ razširitev in zagotavlja popolno stabilnost sistema.

rukturo celotnega sistema sem zasnoval sam z upoštevanjem na

jo modulov sem oblikoval glavni meni, ki je zgrajen na podlagi u

čne stopnje. Na prvi stopnji se nahajata glavni temi

predmet matematike in druga predmet računalništva v osnovni šoli. Na drugi stopnji se pod 

predmetov matematike nahajajo posamezni razredi, tako da lahko uporabnik izbere svoj 

razred. Na drugi stopnji se pod predmetom računalništva nahajajo tri glavne teme urejanje 

predstavnost (MME) in računalniška omrežja (ROM). 

pod predmetom matematike pa se nahajajo glavne teme geometrija in merjenje, aritmetika 

in algebra in druge vsebine. Za boljšo predstavitev je glavni meni prikazan na spodnji sliki:

 

Slika 14: Modul – glavni meni 
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Spletni sistem Bistroum temelji na odprtokodnem sistemu Joomla! 1.5, ki sem ga izbral 

za upravljanje z vsebino, ki ga 

il sem se za uporabo starejše različice 

ja popolno stabilnost sistema. 

rukturo celotnega sistema sem zasnoval sam z upoštevanjem načel za oblikovanje 

jo modulov sem oblikoval glavni meni, ki je zgrajen na podlagi učnega sistema in 

Na prvi stopnji se nahajata glavni temi. Prva obsega 

Na drugi stopnji se pod 

predmetov matematike nahajajo posamezni razredi, tako da lahko uporabnik izbere svoj 

unalništva nahajajo tri glavne teme urejanje 

žja (ROM). Na tretji stopnji 

pod predmetom matematike pa se nahajajo glavne teme geometrija in merjenje, aritmetika 

in algebra in druge vsebine. Za boljšo predstavitev je glavni meni prikazan na spodnji sliki: 
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9. 2 Področja in kategorije 

Podobno so urejena tudi področja in kategorije, ki so ena izmed glavnih lastnosti spletnega 

sistema Joomla!. Za potrebe objave člankov sem ustvaril pet področji in šest kategorij, ki 

so vidni v spodnji tabeli: 

 

PODROČJA KATEGORIJE 

Matematika 6 

Matematika 7 

Matematika 8 

Matematika 9 

Geometrija in merjenje 

Aritmetika in algebra 

Druge vsebine 

Računalništvo 

Urejanje besedil (UBE) 

Večpredstavnost (MME) 

Računalniška omrežja (ROM) 

Tabela 3: Področja in kategorije 

 

9.3 Nadzor dostopa 

Pri nadzoru dostopa do vsebin objavljenih na spletnem učnem sistemu Bistroum sem si 

pomagal z obstoječo klasifikacijo skupin uporabnikov, ki v osnovi obstajajo v CMS 

sistemu Joomla!. Vsa učna gradiva so dosegljiva le registriranim uporabnikom. Ostale 

uporabniške skupine razen super skrbnika in gosta lahko zasedajo bodisi učitelji ali 

študenti. Za boljši pregled hierarhije uporabnikov je na sliki 15 prikazana primerjava med 

obstoječimi uporabniškimi skupinami v sistemu Joomla! in možnostjo zasedanja vlog na 

spletni strani Bistroum.  
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Slika 15: Primerjava hierarhije uporabnikov 

 

9.4 Vsebina 

Za vsebino spletnega sistema Bistroum sem pripravil video vodiča, ki sta oblikovana na 

podlagi Mayerjeve kognitivne teorije večpredstavnosti. V obeh primerih sem upošteval 

vseh sedem načel oblikovanja večpredstavnostnih vsebin. V spodnji tabeli bom poskušal 

utemeljiti vseh sedem načel za vsak izdelan video vodič. 

 

Vrsta načela Utemeljitev 

Načelo večpredstavnosti 

Oba video vodiča vsebujeta kombinacijo 

besedila (govorjeno ali pisano) in 

slikovnih elementov. 

Načelo prostorske povezanosti 

Med seboj povezana besedila in slike so 

predstavljena skupaj na zaslonu na bližji 

oddaljenosti. Omenjeno načelo sem 

poudaril še z efektom povečave (zoom). 

Načelo časovne povezanosti 
Med seboj povezana besedila in slike so 

predstavljena sočasno, kar je za video 
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vodič seveda samoumevno, saj je razlaga 

(govor) posneta v realnem času. 

Načelo koherence 

Iz obeh vodičev sem poskušal izločiti 

nebistvene elemente, ki bi uporabnika 

lahko zmotili in z barvami in povečavami 

poudaril elemente, ki so bistveni za 

razumevanje učne snovi. 

Načelo modalnosti 

Video vodiča sta organizirana, kot 

kombinacija govora (posneta razlaga) in 

animacije. Tekst na zaslonu je uporabljen 

le za poudarjanje glavnih pojmov. 

Načelo redundance 

Video sta v osnovi sestavljena iz 

kombinacije animacije in govorjene 

razlage, ki ni podvojena s tekstom na 

zaslonu. 

Načelo različnosti posameznikov 

Na sposobnost vizualnosti uporabnikov ne 

moremo vplivati. Lahko pa prilagodimo 

hitrost in kvaliteto razlage ter animacije za 

učence, ki nimajo dovolj predznanja o 

učni temi v spletnem gradivu. 

Tabela 4: Načelo in utemeljitev 
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10 Zaključek 

Učenje s pomočjo spletnih učnih sistemov je danes z visoko stopnjo razvoja svetovnega 

spleta dostopna skoraj vsakomur. Povod za izbiro teme mojega diplomskega dela je bil, v 

primerjavi z dostopnostjo, majhen izbor slovenskih spletnih učnih sistemov. Ugotovil sem, 

da je za postavitev spletnega učnega sistema potrebno imeti veliko časa ter precej 

tehničnega in pedagoškega znanja. Glede na izkušnje s CMS sistemi, ki sem jih spoznal v 

času študija, se mi je za uresničitev mojega projekta Bistroum zdel najbolj primeren sistem 

Joomla!. Namestitev sistema je z osnovnim znanjem o konfiguraciji strežnikov in baze 

podatkov precej preprosta. Veliko več dela in znanja je potrebno imeti ob spreminjanju 

obstoječega sistema, kjer mora uporabnik nujno poznati vsaj osnovne lastnosti HTML, 

CSS, PHP in MySQL programskih jezikov. Projekt mi je uspelo dokončati tako iz 

tehničnega, kot tudi s pedagoškega vidika. Slednji vidik sem izpolnil predvsem z 

upoštevanjem Mayerjeve kognitivne teorije večpredstavnosti, ki je vključena v spletnem 

gradivu. Pri oblikovanju video vodičev sem moral biti zelo pazljiv, da sem lahko upošteval 

vseh sedem načel oblikovanja večpredstavnostnih vsebin. Spletni učni sistem Bistroum 

zame ne predstavlja le projekt diplomskega dela, ampak ga želim razvijati tudi v prihodnje. 
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