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IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA IN 
PRIMERI DOBRIH PRAKS

OPIS

Modul predstavlja 3 različne primere izobraževalnih tehnologij: kombinirano učenje, 
obrnjeno učilnico in e učenje. 

V okviru modula boste dobili vpogled v definicije vseh treh izobraževalnih tehnologij, kot
tudi v njihove prednosti in slabosti. 

Modul predstavja tudi osnovne korake, ki jih morate upoštevati, ko boste ustvarjali
kombinirano učno vsebino, obrnjeno učilnico ali vsebino za e učenje. 



1. TEMATIKA KOMBINIRANO UČENJE

2. TEMATIKA OBRNJENA UČILNICA

3. TEMATIKA E-UČENJE

MODUL 4

TEMATIKE
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Ko predelate ta modul, boste :

• Znali pojasniti, kaj so kombinirano učenje, obrnjena učilnica in e-učilnica.

• Poznali prednosti in pomanjkljivosti kombiniranega učenja, obrnjene učilnice in e-
učilnice.

• Znali ustvariti preprosto kombinirano učno vsebino, obrnjeno učilnico ali e-učilnico.

MODUL 4

UČNI IZIDI
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Kombinirano učenje ni nekaj novega, 
nasprotno – uporabljeno je bilo že v 
preteklosti. In sicer takrat, kadar se učenci iz 
oddaljenih krajev niso mogli udeležiti učnih ur. 

Vse od takrat je tehnologija v izobraževalnem 
procesu doživela veliko sprememb, ki se 
odražajo v KOMBINIRANEM UČENJU. 

KOMBINIRANO UČENJE
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Sledite povezavi in si oglejte osnove kombiniranega učenja
https://www.youtube.com/watch?v=3xMqJmMcME0

KOMBINIRANO UČENJE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=3xMqJmMcME0
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Obstaja več različnih definicij, s katerimi lahko opišemo kombinirano učenje: 

• Kombinirano učenje je kombinacija učenja v učilnici in učenja, ki poteka na daljavo. 
• Kombinirano učenje lahko razumemo kot kombinacijo učenja v učilnici in e-učenja. 
• Pri kombiniranem učenju gre za kombinacijo različnih metodologij. 

Pa vendarle v splošnem pojem kombiniranega učenja zajema vse zgoraj omenjene 
definicije. Gre namreč za učenje, ki zajema tako klasične komponente učnega procesa in 
kot tudi rabo ustrezne tehnologije. 

KOMBINIRANO UČENJE
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ZAKAJ?

• Omogoča časovno fleksibilnost.
• Primerno dopolnjuje aktivnosti, ki

potekajo v učilnici.
• Omogoča diferenciacijo med

posamezniki in njihovim nivojem znanja.
• Dodatno izboljša znanje.
• Učenje postane zabavno.

KOMBINIRANO UČENJE
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KAKO?

Pripravite se na uporabo tehnologije v razredu! Pomagajte si s:
• “screencast” posnetki,
• “podcast” posnetki,
• in spletnimi stranmi za profesionalno usposabljanje (MyCPD).

Več informacij najdete tu:
• https://vimeo.com/channels/etprofessional

KOMBINIRANO UČENJE

https://vimeo.com/channels/etprofessional
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PASTI!

Pri načrtovanju uporabe kombiniranega učenja kot dela učnega 
procesa/izobraževalnega programa je treba upoštevati naslednje:

• Namen spletnega učenja ni nadomestiti medsebojno interakcijo in stike, ampak le 
zmanjšati čas, ki ga preživite v učilnici. 

• Upoštevajte digitalne veščine, ki jih imajo vaši učeči se, zato da preprečite težave pri 
uporabi tehnologije na njihovi strani.

• Bodite pozorni na avtorske pravice. Plagiatstvo in kredibilnost vsebin sta lahko v 
mnogih primerih težava pri kombiniranem učenju. 

KOMBINIRANO UČENJE



APA style reference system

1 KOMBINIRANO UČENJE

OSNOVNI VIR

Povzeto po predavanju Pete Sharma o kombiniranem učenju, Bell University, Cambridge, 
2016



1. Najboljše prakse kombiniranega učenja: https://www.etprofessional.com/review-
best-practices-for-blending-learning-sharma-barrett

1. Videi o kombiniranem učenju : https://www.youtube.com/watch?v=3xMqJmMcME0,
https://vimeo.com/channels/etprofessional

1 KOMBINIRANO UČENJE

DODATNI VIRI

https://www.etprofessional.com/review-best-practices-for-blending-learning-sharma-barrett
https://www.youtube.com/watch%3Fv=3xMqJmMcME0
https://vimeo.com/channels/etprofessional


1 KOMBINIRANO UČENJE

ZAKLJUČKI

Kombinirano učenje je učenje, ki vključuje klasične komponente učnega procesa in tudi
primerno rabo ustrezne tehnologije. 



1. Kaj je kombinirano učenje?
a. Kombinacija učenja v učilnici in primerne uporabe tehnologije.
b. Učenje na daljavo

2. Bi morala tehnologija čisto nadomestiti tradicionalen način poučevanja?
a. Ne
b. Ne vem
c. Mogoče
d. Absolutno

1 KOMBINIRANO UČENJE

KVIZ



3. Poveži pojme z definicijami:

a. Kombinirano učenje

b. Tradicionalno učenje v učilnici

1. Tradicionalen način poučevanja in učenja, pri katerem
se učitelj in udeleženec srečujeta v učilnici.

2. Učenje, pri katerem se kombinirata tradicionalni način
poučevanja in primera raba ustrezne tehnologije.

Pravilna odgovora: 2-a, b-1, etc.

1 KOMBINIRANO UČENJE

KVIZ



4. Katere so prednosti in slabosti kombiniranega učenja? Povleci okvirček pod ustrezen
stolpec.

1. Prednosti

a. Prihrani čas

2. Slabosti

b. Učeči se morajo imeti
razvite digitalne veščine

Pravilni odgovori: 2-a, c, e. 2-b, d, f, g

1 KOMBINIRANO UČENJE

VLECI IN SPUSTI

c. Spodbuja avtonomiojo
učečega se

d. Lahko nadomesti
medosebno interakcijo

e. Je dostopno in 
fleksibilno f. V nekaterih primerih

prekomerno delo učitelje

g. Težave s 
plagiarizmom



5. Izberi pravilne odgovore.

o Kombinirano učenje ima korenine že v samem začetku izobraževanja, kot možnost za
učeče se, ki se niso mogli udeležiti predavanj.

o Kombinirano učenje je učenje, pri katerem so na voljo vsi material v e obliki.
o Učitelji običajno uporabljajo kombinirano učenje, ker jim omogoča uporabo različnih

vrst metodologij poučevanja.

Pravilna odgovora: 1, 3

1 KOMBINIRANO UČENJE

IZBIRA VEČ MOŽNOSTI



Primer:

Izberite poglavje predmeta, ki ga poučujete, in poskušajte ustvariti učni načrt, v okviru
katerega boste v nekaterih delih načrtovali uporabo kombiniranega učenja.

Naložite svojo nalogo.

KOMBINIRANO UČENJE

NALOGA
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Pri obrnjeni učilnici gre za učenje, pri katerem se učeči se spoznajo s tematiko doma in jo
obravnavajo v lastnem ritmu. Pogosto pri tem učitelj posname učno uro, naslednje
srečanje pa posveti praktični uporabi teoretičnih izhodišč, ki so jih učeči se obravnavali
doma.

Gre torej za kombinirano učenje, pri čemer učenje v učilnici dopolnjuje samostojno delo 
doma. 

OBRNJENA UČILNICA
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Za kaj gre pri obrnjeni učilnici?
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qdKzSq_t8k8

OBRNJENA UČILNICA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=qdKzSq_t8k8
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ZAKAJ?

• Učeči se gradivo obravnavajo v 
lastnem ritmu, kjerkoli in 
kadarkoli si zaželijo. 

• S tem prihranimo čas. 
• Učitelj pri učnih urah nastopa 

kot mentor in ne le kot nekdo, 
ki vse ve in zna. 

OBRNJENA UČILNICA
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KAKO? PLANNING

• Screencasts,
• Edpuzzle,
• Kahoot!

OBRNJENA UČILNICA
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KAHOOT – KAJ TO JE?

Kahoot! je spletna platforma, katere osnovni namen je učenje preko iger in je primerna
za vse učeče se. Je dober nadomestek za dolgočasne kvize, za katere učitelj običajno
porabi več ur, da jih pripravi in popravi. Z orodjem Kahoot! pa učitelj ustvarja kvize, ki so
zabavni in očesu ter uporabniku prijazni.

OBRNJENA UČILNICA
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KAHOOT – ZAKAJ GA UPORABITI?

Prednosti, ki jih povezujemo z uporabo orodja Kahoot! so: 
• Fleksibilnost, saj lahko igro igramo skoraj povsod. 
• Učenje postane zabavno. 
• Preden uporabimo Kahoot! si ni potrebno ustvariti novega računa. 
• Je brezplačen tako za učeče se kot tudi za učitelje. 

In kaj na to porečejo učitelji? Oglejte si videoposnetek: 
https://www.youtube.com/watch?v=swOjkk63zd8

OBRNJENA UČILNICA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=swOjkk63zd8
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EDPUZZLE – KAJ TO JE?

Edpuzzle je brezplačno spletno orodje, ki je v prvi vrsti namenjeno ustvarjanju
interaktivnih spletnih videoposnetkov, pri čemer se veliko pozornost posveča vrednotenju
in ocenjevanju znanja.

Oglejte si demo posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=iTQpvkQdQOw

OBRNJENA UČILNICA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=iTQpvkQdQOw
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EDPUZZLE– ZAKAJ GA UPORABITI?

Prednosti uporabe orodja Edpuzzle so naslednje:
• Učečim se omogoča, da si video posnetke ogledajo v udobju domačega okolja, 

namesto da bi to počeli v učilnici. 
• Učitelju omogoča spremljanje napredka učečih se. Orodje namreč avtomatično zbira 

podatke za vsake posameznika posebej. 
• Učeči se lahko prav tako ustvarjajo in na splet nalagajo svoje video posnetke, učitelj 

pa jih lahko oceni. 
• Prihrani tudi kar nekaj časa, saj pri iskanju ustreznih video posnetkov lahko izbirate 

med tistimi, ki so jih učitelji pripravili že vnaprej in jih delili z ostalimi. 

OBRNJENA UČILNICA
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SCREENCAST-O-MATIC – KAJ TO JE?

Screecast-o-matic je orodje za snemanje zaslonov in urejanje video posnetkov. Na voljo 
je brezplačno in je uporabniku prijazno. Z orodjem Screencast-o-matic lahko posnamete 
karkoli imate na svojem zaslonu, k temu pa dodate tudi svojo razlago v govorjeni obliki. 

Oglejte si naslednji video posnetek in pričnite z uporabo:
https://help.screencast-o-matic.com/

OBRNJENA UČILNICA

https://help.screencast-o-matic.com/


2

SCREENCAST-O-MATIC– ZAKAJ GA UPORABLJATI?

Katere so prednosti uporabe programa Screencast-o-matic:
• Učitelju omogoča, da predava od doma, učeči se pa lahko do predavanja dostopa

preko spleta. 
• Program je brezplačen, uporabnikom prijazen in zahteva minimalno računalniško

predznanje. 
• Učitelj lahko posname video s spletno kamero, ki je del programa, zato pri tem ni

potrebna dodatna tehnologija. 

OBRNJENA UČILNICA



APA style reference system

2 OBRNJENA UČILNICA

VIRI

SPLETNI VIRI:
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-
tips/planning-courses-and-assignments/course-design/course-design-planning-flipped-
class

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/planning-courses-and-assignments/course-design/course-design-planning-flipped-class


1. Kaj, zakaj in kako vpeljati model obrnjene učilnice:
https://omerad.msu.edu/teaching/teaching-strategies/27-teaching/162-what-why-
and-how-to-implement-a-flipped-classroom-model

2 OBRNJENA UČILNICA

DODATNI VIRI

https://omerad.msu.edu/teaching/teaching-strategies/27-teaching/162-what-why-and-how-to-implement-a-flipped-classroom-model


2 OBRNJENA UČILNICA

ZAKLJUČKI

Pri obrnjeni učilnici gre za kombiniran pristop učenja, pri katerem se dopolnjujeta učenje
v učilnici in samostojno delo doma. 



1. Glavna ideja obrnjene učilnice je, da učeči se preučijo gradivo in se tako pripravijo na
srečanje v učilnici?
a. Da
b. Ne

2. Bi morala biti obrnjena učilnica uporabljena pri vseh srečajih?
a. Ne, učitelj naj to metodo uporablja le pri nekaterih srečanjih
b. Ne vem
c. Mogoče
d. Absolutno

2 OBRNJENA UČILNICA

KVIZ



3. Poveži pojme z definicijami:

a. Obrnjena učilnica

b. Screencast-o-matic

1. je orodnje, usmerjeno v vrednotenje in ocenjevanje.

2. je orodje za snemanje, urejanje in predvajanje video 
posnetkov.

Pravilni odgovori: 1-c, 2-b, 3-a

2 OBRNJENA UČILNICA

KVIZ

c. Edpuzzle 3. je pristop, pri katerem se kombinirata učenje v učilnici
in samostojno delo doma.



4. Dopolni s pravilnimi izrazi

Obrnjena učilnica je model ________ pri katerem se učeči se s poglavjem seznanijo
doma, v lastnem _______. Pri tem učeči se ponavadi uporabljajo _________ 
__________, nato pa izvajajo vaje v ___________.

Obrnjena učilnica je pravzaprav pristop kombiniranega učenja, pri katerem se 
kombinirata delo v učilnici in _________ ___________ _________.

Pravilni odgovori: učenja, tempu, video posnetke, razredu, samostojno učenje doma

2 OBRNJENA UČILNICA

DOPOLNI



Obrnjena učilnica ne pomeni vedno, da učitelj obrne učilnico. To lahko stori tudi učeči se.
Razmislite o primeru, kjer bi učeči se uporabili videoposnetek, da bi pokazali svoje
znanje.

Naložite svoj primer.

Možna rešitev: Učeči se lahko zaigrajo in posnamejo igro vlog in s tem pokažejo svoje
spretnosti in veščine.

OBRNJENA UČILNICA

NALOGA



1 E-UČENJE

Pri e-učenju gre za uporabo digitalnih in internetnih tehnologij, s
pomočjo katerih dosegamo cilje izobraževalnega kurikula povsem na
daljavo, torej izven učilnice.

Pri e-učenju se večina (80% ali večji delež) izobraževanja izvede preko
spleta. Običajno ni predvidenih nobenih srečanj v razredu.
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Pod e-učenje sodijo izobraževalni programi, ki se izvajajo preko spleta, in ne potekajo na 
tradicionalen način – v učilnici skupaj z učiteljem. 

Gre za interaktiven način učenja/poučevanja, ki omogoča, da lahko učeči se posameznik 
komunicira z učitelji, predavatelji ali svojimi ostalimi vrstniki. 

Včasih poteka v živo, tako da lahko udeleženci „dvignejo“ roko, vendar na elektronski 
način, in na ta način aktivno sodelujejo pri predavanju. V drugih primerih pa je učna ura 
oziroma predavanje le vnaprej posneto, udeleženci pa si ga lahko ogledajo preko spleta. 

Učitelj ali profesor je vselej na voljo za komunikacijo in interakcijo z udeležencem, pri 
čemer posebno pozornost posveča vrednotenju pripravi nalog ter vrednotenju in 
preverjanju znanja. 

E-UČENJE
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Za hitro idejo o tem, kaj je e-učenje sledite 
spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=viHILXVY_eU

E-UČENJE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=viHILXVY_eU
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ZAKAJ?
• Gradiva so učečim se vselej na voljo.

• Gradivo se z učečimi se lahko deli
v najrazličnejših formatih, npr. v obliki video posnetka, 
predstavitev, Worda ali PDF dokumentov. 

• Spodbuja aktivno in samostojno učenje. 

• Gre za precej dostopno in pogosto brezplačno rešitev.

• Vsebino se lahko zelo hitro nadgrajuje, kar pomeni, da učeči se dobivajo najnovejše 
informacije. 

E-UČENJE
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KAKO?

1. Izberite primerno orodje za urejanje in pripravo učnih vsebin.
2. Vnaprej raziščite značilnosti učečih se in predmet, ki ga boste poučevali.
3. Ustvarite predlogo za e-učenje ali uporabite že kakšno obstoječo.
4. Izberite sistem, ki ga boste uporabili pri e-učenju.
5. Uporabite povezave za dodajanje multimedijskih in drugih virov za učenje.
6. Video, avdio in grafični elementi naj bodo karseda enostavni za uporabo.

E-UČENJE
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Dobre prakse v spletnem poučevanju in učenju
V tej spletni delavnici smo preučili in razpravljali o dobrih praksah, ki bodo spodbujale 
uspešne izkušnje s spletnim učenjem v celoti, tudi pri strategijah načrtovanja in 
upravljanja, izvajanja različnih tehnik poučevanja, vrednotenja znanja učečih se in 
ocenjevanja. Udeleženci so odkrili različne načine, kako uspešno izvesti vse te strategije. 
Oglejte si video posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=zb0XhUyCI78

Najboljši prosto dostopni spletni tečaji - Coursera, Udacity, edX Review
https://www.youtube.com/watch?v=0fp60iHV7Rk

E-UČENJE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=zb0XhUyCI78
https://www.youtube.com/watch%3Fv=0fp60iHV7Rk


1 E-UČENJE

Nasveti za pripravo spletnega tečaja

1. Vsebino predmeta razdelite na tedenske module.
2. Zapišite merljive učne cilje za vsak modul.
3. Uporabite jasno in dosledno organizacijo in navigacijo.
4. Ustvarite svoj učni načrt.
5. Oblikujte skupnost učečih se.
6. Učni materiali naj bodo osredotočeni.
7. Pokažite (uporabljajte video). 
8. Ustvarjajte priložnosti, v katerih se učeči se učijo drug od drugega.

Za še več informacij kliknite na povezavo
https://tilt.colostate.edu/courseDD/ocd2/bestPractices/

https://tilt.colostate.edu/courseDD/ocd2/bestPractices/


PASTI IN NEVARNOSTI!

Ob snovanju spletnega 
izobraževalnega programa bodite 
pozorni na:
• IKT spretnosti udeležencev. 
• Varnost, ki jo nudijo spletni 

programi, namenjeni učenju.
• Izolacijo.
• Ohranjanje zdravja. 

1 E-UČENJE



METODOLOGIJA

Kako ustvariti svoj spletni tečaj?

Z orodjem Teachable https://www.youtube.com/watch?v=bp9i8XxMubQ

Z orodjem Moodle https://www.youtube.com/watch?v=yOmPejHNUA4

1 E-UČENJE

https://www.youtube.com/watch%3Fv=bp9i8XxMubQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv=yOmPejHNUA4


APA style reference system

1 E UČENJE

VIRI

SPLETNI VIRI:

http://www.elearningnc.gov/about_elearning/what_is_elearning/

https://www.talentlms.com/elearning/what-is-elearning

https://tilt.colostate.edu/courseDD/ocd2/bestPractices/

https://www.talentlms.com/elearning/what-is-elearning
https://tilt.colostate.edu/courseDD/ocd2/bestPractices/


Pri e-učenju gre večinoma za tečaje, ki so izvedeni izključno preko spleta.

E-učenje je prilagodljivo, cenovno dostopno, spodbuja aktivnega in neodvisnega učitelja,
vsebino pa je mogoče hitro posodobiti.

1 E UČENJE

ZAKLJUČKI



1. Kaj je e-učenje?
a. Učenje s pomočjo elektronske pošte.
b. To so tečaji, ki se izvajajo preko interneta (spletni tečaji).

2. Katera je najbolj pomembna informacija, ki bi jo morali imeti pred pripravo e-tečaja?
a. Kako je učečim se ime.
b. Kateri so kontaktni podatki učečih se.
c. Kakšno je računalniško znanje učečih se.

1 E UČENJE

KVIZ



1 E UČENJE

3. Dopolnite stavke na levi z eno od možnosti na desni strani.

a. V spletnem tečaju

b. Ko načrtujemo spletni tečaj bi morali razmisliti o

c. Če ste v e-učenju začetniki,

računalniškem znanju učečih se, o varnostnih vidikih
spletnega učenjava, izolaciji, pa tudi o ohranjanju
zdravja učečih se.

lahko do vsebin in virov dostopamo kadar koli in od kjer koli.

bi bilo priporočljovo digitalno tehnologijo sprva uporabiti v 
učilnici in v kombiniranih učnih modulih.



Primer:

Načrtujete spletni tečaj. Katerim 6 korakom boste, upoštevajoč pripravo in razvoj e-učnih
vsebin, sledili?

Naložite odgovor.

E UČENJE

NALOGA



KOMBINIRANO UČENJE

Kombinirano učenje lahko razumemo kot kombinacijo učenja v učilnici in e-učenja. 

Pri kombiniranem učenju gre za kombinacijo različnih metodologij.

OBRNJENA UČILNICA

Pri obrnjeni učilnici gre za učenje, pri katerem se učeči se spoznajo s tematiko doma in jo
obravnavajo v lastnem ritmu, najpogosteje z uporabo video materiala. Tematiko potem
raziskujejo še v učilnici.

V bistvu gre za kombinirano učenje, pri čemer učenje v učilnici dopolnjuje samostojno 
delo doma. 

E-UČENJE
Učenje z uporabo digitalnih in internetnih tehnologij, s pomočjo katerih dostopamo do 
virov, vsebin preko spleta, zunaj tradicionalne učilnice. 
V večini primerov se nanaša na spletne tečaje, ki so izvedeni povsem na daljavo. 

IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA IN PRIMERI DOBRIH PRAKS

SLOVAR
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