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i

O PRIROČNIKU

Srčno dobrodošli v našem priročniku, ki služi kot uvod v kombinirano učenje in 
nudi smernice, kako vključiti kombinirane aktivnosti v vaše učne prakse poučeva-
nja odraslih udeležencev. Priročnik izhaja iz domneve, da mogoče nimate veliko 
tehničnega znanja, zato nudi jasne razlage tehničnih vidikov kombiniranih aktiv-
nosti. 

Uvodno poglavje oriše nekaj temeljnih idej kombiniranega učenja, sledi mu pi-
lotno poglavje, ki razloži, kako uvesti enostavne kombinirane aktivnosti v vaš učni 
sistem. Naslednje poglavje se ukvarja z nekaj ključnimi elementi kombiniranega 
učenja, kot so avtorske pravice in dostopnost vsebin osebam s posebnimi potre-
bami. 

Sledi poglavje z natančnimi in naprednimi kombiniranimi aktivnostmi, ki jih lahko 
uporabite v svojih učnih skupinah. 

Naslednje poglavje, Kombinirani udeleženec, poda nekaj veščin, ki jih učitelj lahko 
posreduje udeležencem, da se ti lažje spoprimejo s kombiniranimi aktivnostmi. 

Poglavje Kombinirani vodja poda načine, kako komunicirati z vodstvom vaše orga-
nizacije glede uporabe kombiniranih aktivnosti. 

Poglavje Kombinirane tehnologije predlaga vrsto tehnologij, ki jih lahko uporabite 
v kombiniranem učenju. 

Zadnje poglavje nudi vpogled v pristope vrednotenja kombiniranega procesa uče-
nja. 

Priročnik se osredotoča na šest vrst kombiniranih aktivnosti (zavedamo se, da jih 
obstaja veliko več, a menimo, da vam bo teh šest vrst nudilo dovolj raznolikosti za 
začetek vaše poti po svetu kombiniranega učenja): 

 ● predstavitve,

 ● podkasti,

 ● videi,

 ● dokumenti,

 ● igre,

 ● iskanje.

V priročniku boste našli formularje, ki jih lahko skopirate in izpolnite. Večina je ce-
lostranskih, kar pomeni, da jih lahko natisnete in razdelite svojim udeležencem. 
V priročniku je tudi nekaj aktivnosti, ki so namenjene tiskanju in jih lahko prosto 
uporabite s svojimi udeleženci. 

Kot dodatek priročniku je na voljo tudi spletna stran, s katere lahko naložite vse 
formularje in aktivnosti, ki jih najdete v priročniku. 

 

 



ii

Vodnik po poglavjih

Barvni zaznamki na robovih strani  
vas vodijo skozi 8 poglavij tega priročnika.
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Glosar

ADDIE – Kratica za učno metodologijo, ki vključuje sle-
deče koncepte: analiza, oblikovanje (design), razvoj (de-
velop), uporaba (implement) in vrednotenje (evaluate) 

Analiza stroškov in koristi – Izračun razmerja med ko-
ristjo in stroški 

Avtorske pravice – Pravna zaščita za ustvarjalca vsebin

Cornellov sistem zapiskov – Pristop k izdelovanju za-
piskov, ki vključuje prostor za povzetke in ponavljanje

Creative Commons – Licence, ki ustvarjalcu vsebin 
omogočajo, da določi, kako drugi uporabniki uporablja-
jo njegovo vsebino.

Digitalna identiteta – Vsi podatki o osebi, organizaciji 
ali drugi entiteti, ki so na voljo na spletu.

Digitalna senca – Vse, kar drugi ljudje pravijo o nas na 
spletu, in slike, na katerih smo, a so jih posneli in objavili 
drugi 

Digitalne značke – Spletne značke, ki služijo kot znak in 
nagrada, da je udeleženec zaključil tečaj ali aktivnost ali 
da je pridobil novo veščino.

Digitalni odtis – Podatki o nas, ki so na spletu in smo 
jih sami ustvarili

Digitalni sloves – Vtis tretjih oseb, ki ga ustvari vaše ve-
denje v spletnem okolju

Digitalni tatu – Podatki o nas, ki so permanentno shra-
njeni na spletu

Donosnost naložbe – Način ocenjevanja uspeha, s ka-
terim ocenimo koristi, ki so se nam povrnile iz investicije 

Dostopnost – Digitalne vsebine so enostavno dosto-
pne velikemu številu uporabniku, vključno s uporabniki, 
ki uporabljajo tehnologijo za osebe s posebnimi potre-
bami. 

E-moderiranje – Vloga učitelja, da spodbuja komunika-
cijo in izmenjavo zamisli med udeleženci 

E-učenje – Vsakršna oblika učenja s pomočjo elektron-
skih naprav 

Fleksibilno učenje, glej Kombinirano učenje

Hibridno učenje, glej Kombinirano učenje

Infografika – Vizualna predstavitev informacij ali po-
datkov v obliki plakata

Integrirano učenje, glej Kombinirano učenje

Iskanje – Zmožnost, da najdemo, kar smo iskali, s po-
močjo vrste iskalnih metod

Just-in-Time Learning – Učenje pravi čas – Hitro in ne-
prestano učenje in pozabljanje novih spretnosti 

Kombinirano učenje – Združevanje učenja v učilnici in 
učenja z internetnimi vsebinami 

LORI – Orodje za vrednotenje učnih pripomočkov

MERLOT – Orodje za vrednotenje učnih pripomočkov

Modul – Niz učnih vsebin o določeni temi

Monitoring/Nadziranje – Splet se nenehno spreminja 
in tudi narava podatkov, ki jih potrebujete, se nenehno 
spreminja. Iskanje podatkov, ki jih potrebujete, je zato 
stalna dejavnost

MOOC – Massive Open Online Course, spletni tečaj, ki se 
lahko udeleži neomejeno število udeležencev

Multimedija – Uporaba več kot samo enega načina iz-
ražanja, npr. zvok, besedilo, video

Plagiatorstvo – objava tujega avtorskega dela pod svo-
jim imenom

Podkast – Zvočni posnetek v stilu radijske oddaje

Presoja – Zmožnost, da veste, kaj iščete na spletu, in da 
prepoznate, kar ste iskali

Program – Niz modulov

Reference – Seznam citiranih virov

Seznam učnih vsebin/Učni načrt – Predmeti in snov, ki 
se obravnavajo v izobraževalnem tečaju

Shranjevanje v oblaku – Sistem shranjevanja datotek 
na spletu

SMS jezik – Jezik v obliki kratic in slenga, ki se običajno 
uporablja v kratkih telefonskih sporočilih
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SQR3 – Aktivna tehnika branja, ki temelji na pregledu, 
spraševanju, branju, naštevanju in ocenjevanju (Survey, 
Question, Read, Recite, Review)

Storyboard – Grafični načrt, sestavljen iz slik, ki se upo-
rablja za vizualizacijo in načrtovanje medijskih vsebin 

Svetovni splet – Del spleta, ki nudi dostop do doku-
mentov in multimedijskih vsebin

Tehnološko podprto učenje, glej Kombinirano učenje

Tekstogovor, glej SMS jezik

Učenje s pomočjo spleta, glej Kombinirano učenje

Učenje z mešanimi načini, poglej Kombinirano učenje

Učni cilji – Izjave, ki opisujejo znanje ali veščine udele-
ženca

Učni načrt – Opis učnega pristopa in vsebine tečaja

Uporabnost – izraz opisuje, kako enostavno se da upo-
rabljati in naučiti uporabljati določen sistem

Uravnovešeno spričevalo (ocenjevalni karton) – Or-
ganizacijski ali oddelčen pristop k ocenjevanju

Večmetodno učenje, glej Kombinirano učenje

Virtualno učno okolje (Virtual Learning Envi-
ronment) – Spletna platforma za shranjevanje učnih 
vsebin

VLE, glej Virtual Learning Environment

WebQuest – Vrsta spletnih iskalnih aktivnosti, ki služi 
kot pripomoček k učenju 

WWW, poglej Svetovni splet

Značke, glej Digitalne značke

Zvočna slika – Kombinacija zvokov, ki nastane v dolo-
čeni situaciji v določenem okolju

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Kombinirano učenje:  
oris

Dobrodošli v prvem poglavju. Začnimo z razlago, kaj je 
po našem mnenju kombinirano učenje. Različni ljudje 
imajo različne predstave in definicije izraza kombinira-
no učenje, zato želimo predstaviti naše razumevanje 
kombiniranega učenja, tako da bo bralcu preostanek 
priročnika razumljiv in smiseln. 

V prvem poglavju bomo razpravljali o vzrokih, zakaj je 
pri poučevanju odraslih smiselno uporabljati kombini-
rano učenje. Omenili bomo tudi nekaj drugih izrazov, ki 
jih uporabljamo, ko govorimo o kombiniranem učenju. 
Predstavili vam bomo pet nasvetov, ki jih je koristno 
vzeti v razmislek, ko udeležencem pripravljate okolje 
kombiniranega učenja. Razložili bomo tudi, kdaj je naj-
bolje začeti kombinirati učne pristope.

Sledi omemba ključnih oseb (in ključnih vlog), ki sodelu-
jejo v postopku kombiniranega učenja, vključno z ude-

leženci na tečaju, učitelji, vodji in drugimi sodelujočimi 
v kombiniranem učenju, tehničnimi sodelavci, zunanji-
mi organizacijami, ki izdelujejo računalniške programe 
in drugimi zunanjimi organizacijami.

Nadaljevali bomo s prednostmi in slabostmi kombinira-
nega učenja. Najprej se bomo osredotočili na prednosti 
kombiniranega učenja z vidika učitelja in tudi z vidika 
udeleženca. Pri slabostih kombiniranega učenja bomo 
upoštevali organizacijske in tehnične izzive.

Poglavje bomo zaključili s pregledom obsega priročnika 
in navedli, katere vidike tovrstnega učenja bo priročnik 
pokril in katerih ne. Na tej točki je pomembno, da se za-
vedate obsega priročnika, da ne boste imeli napačnih 
pričakovanj glede tega, kaj pokriva. V priročniku pokri-
vamo zelo veliko tem, a žal ne vsega.

Slika 1.1 – Glavne teme 1. poglavja

1.  Kombinirano učenje: oris
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1.1 Kaj je kombinirano učenje?

1.1.1 Uvod v kombinirano učenje

Po našem mnenju se izraz kombinirano učenje nanaša 
na vsakršno učno aktivnosti, ki združuje tradicional-
ne aktivnosti (ki niso povezane s spletom) s spletnimi 
aktivnostmi. Da je učenje res kombinirano, se morajo 
tradicionalne vsebine, ki se izvajajo v učilnici, in spletne 
vsebine do določene mere prekrivati, morajo se dopol-
njevati in podpirati. Dobro oblikovana kombinirana ak-
tivnost združuje vse prednosti tradicionalnih aktivnosti 
v učilnici (konverzacija in interakcija) s prednostmi sple-
tne učilnice (prostorska in časovna fleksibilnost). 

Da bi ocenili zanimanja za ta priročnik in dobili vodilo 
po vsebinah v priročniku, smo med učitelji odraslih po 
celi Evropi izvedli poizvedbo o pogledih in mnenjih o 
kombiniranem učenju. V petih državah smo izvedli 117 
raziskav in nato stopili v stik še s 60 udeleženci v štu-
dijah, s katerimi smo opravili dodatne pogovore. Iz re-
zultatov raziskave in sledečih intervjujev je razvidno, da 
med učitelji in vodji izobraževalnih organizacij obstaja 
veliko zanimanja za temo kakovostnega kombiniranega 
učenja. Večina sodelujočih se je zavedala, da je tovrstno 
učenje za udeležence in učitelje privlačno in koristno, 
njihov odnos do prilagajanja novim tehnologijam in do 
pridobivanja novih veščin pa je bil zelo pozitiven. Ven-
dar pa je tudi razvidno, da obstaja glede terminologije 
veliko zmede, kar je za učitelja, ki se prvič spoprijema s 
tem področjem, lahko strašljivo.

Vse intervjuvane osebe so poudarile pomen učitelja in 
se tudi zavedale dejstva, da kombinirano učenje vodi 
do spremembe vloge učitelja in njegovih veščin, a da 
se pomen njegove prisotnosti in njegovega učinka ob 
uvedbi tehnologij ne zmanjša. Tehnologije tako poma-
gajo pri učenju, učitelja samega pa ne zamenjajo. Veči-
na vprašanih se je strinjala, da se sprva obseg dela za 
učitelja močno poveča, saj kakovostno kombinirano 
učenje pomeni, da je treba učni načrt močno spremeni-
ti in ga prilagoditi potrebam novega podajanja znanja, 
obenem pa je treba pridobiti nove veščine poučevanja 
in uporabe tehnologije. Vse to zahteva velik časovni vlo-
žek. Večina učiteljev ima malo dodatnega časa, kar so 
vprašani podali kot glavno oviro pri uvajanju kombini-
ranega učenja v večjem obsegu. Drugi sogovorniki so 
omenili premajhno razširjenost praks kombiniranega 

učenja in metod, kot tudi premajhno podporo in inve-
stiranje s strani vodstva izobraževalnih centrov.

Na podlagi teh ugotovitev smo prišli do zaključka, da bi 
priročnik, ki opisuje najboljše prakse, začetnikom nudil 
uvod v tovrstno tehniko učenja, opiše koristi z učitelje-
vega in učenčevega vidika, ter nudi uveljavljene in prak-
tične načine za izboljšavo kombiniranega podajanja 
znanja zainteresiranim osebam, ki se prvič spoprijema-
jo s kombiniranim učenjem, nudil koristne smernice in 
pomoč. Učiteljem, ki že uporabljajo tehnike tovrstnega 
učenja, pa bi priročnik nudil nadaljnji vpogled v to po-
dročje.

Priročnik o kombiniranem učenje 

Slika 1.2 – Lastnosti kombiniranega učenja
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1.1.2 Pet nasvetov za kakovostno kombiniranje

Kombinirano učenje zahteva od učitelja, da preda ne-
kaj kontrole nad učnim procesom in več odgovornosti 
udeležencu, ki tako postane bolj odgovoren za svoje 
učenje. Ko učitelj naloži učne vsebine na splet, se mora 
udeleženec z njimi spoprijeti z entuziazmom, če hoče iz 
njih pridobiti karseda veliko znanja. Priročnik nudi veli-
ko predlogov za izvajanje tovrstnega procesa. Tukaj je 
nekaj nasvetov za začetek.

1) Začnite z učnimi cilji
Kot velja za vsakršno sestavljanje učnih načrtov, je tudi 
tu treba začeti z določanjem učnih ciljev. Zastavite 5-7 
točk znanja, za katere si želite, da jih bodo udeleženci 
odnesli iz učilnice po zadnjem srečanju tečaja. Na koncu 
vsakega srečanja, naj bo spletno ali v učilnici, lahko ude-
ležencem predstavite stolpični ali statusni grafikon, ki 
jim bo prikazal, kolikšen delež poti do cilja so že dosegli.

2) Učenje vodi tehnologijo, ne 
obratno
Ker obstaja veliko različnih in privlačnih spletnih orodij, 
se je včasih morda težko upreti, da vsaj nekaterih ne bi 
vključili v pouk, pa čeprav niso relevantni za trenutno 
snov. Poskusite se temu izogniti. Cilj učnega procesa je 
izobraževanje udeležencev, zato naj bodo temelj za iz-
biro spletnih orodij vedno učni cilji.

3) Skupinsko delo je lahko zelo 
učinkovito
Če imamo udeležence zbrane na spletu, jih lahko raz-
delimo v skupine in jim naložimo, da razpravljajo o te-
mah, ki so relevantne za učne cilje. Če udeleženci svoje 
znanje in veščine delijo med seboj, je to zelo koristno za 
vse sodelujoče v takšni aktivnosti. Ta način učenja - vza-
jemno učenje - je za udeležence zelo učinkovito. Izvaja 
se lahko v učilnici, organizira pa se ga lahko tudi na sple-
tu. Spletna orodja pomagajo strukturirati pogovore, za 
udeležence pa je deljenje vsebin in hiperpovezav med 
seboj zelo enostavno.

4) Poiščite spletne vsebine
Na spletu obstaja široka paleta vsebin in referenc na 
skoraj vsako obstoječo temo, kar vključuje časopisne 
članke, raziskovalna dela, simulacije ali videoposnetke. 
Na voljo je veliko vsebin in že kratko raziskovanje vas bo 
pripeljalo do kakovostnih vsebin. Raziskovanje po sple-
tu lahko vključite tudi v aktivnost za udeležence in jim 
naložite nalogo, da sami najdejo primerne vsebine, ki se 
navezujejo na trenutno temo.

1.  Kombinirano učenje: oris

Tabela 1.1 – Kategorizacija poučevanja in učenja 
povzeto po Allen, Seaman & Garrett (2007)

Vsebine, 
podane 

na spletu

Vsebine, 
podane 

v učilnici
Tip tečaja Opis

0 % 100 % Tradicionalen v učilnici To je učenje v učilnici

1-29 % 71-99 %
Podprt s spletnimi 
vsebinami

Uporaba spletnega učnega orodja ali spletnih 
strani pri nekaterih aktivnostih

30-79 % 21-70 % Kombiniran Kombinirano učenje

80-100 % 0-20 % Spletni
Večinoma na spletu, 
malo učenja z dejanskimi srečanji

1
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Priročnik o kombiniranem učenje 

Zakaj je kombinirano učenje potrebno?
Vse partnerje, ki so sodelovali pri pisanju priročnika, 
smo vprašali, zakaj mislijo, da je kombinirano učenje 
potrebno pri poučevanju odraslih. Tu je nekaj njiho-
vih odgovorov:

“V drugih izobraževalnih sektorjih je kombinirano 
učenje v zadnjih letih zelo napredovalo, 
tradicionalno poučevanje odraslih pa je v 
tem pogledu ostalo relativno nedotaknjeno. 
Deloma so za to kriva pričakovanja udeležencev 
v izobraževalnih tečajih za odrasle. Vendar pa 
bodo zaradi vsenavzočnosti spleta v vsakdanjem 
življenju naslednje generacije odraslih 
pričakovale, da bodo spletne storitve integrirane 
v aktivnosti v učilnici, in sicer na tak način, da 
ne bodo šle na škodo družabnemu aspektu 
srečevanja udeležencev na tečaju.”

“Mislimo, da prednosti kombiniranega učenja 
močno odtehtajo njegove slabosti (na primer 
stroški opreme, obremenjenost učiteljev). Med 
prednosti štejejo večje sodelovanje med učitelji 
in udeleženci znotraj in zunaj učilnice in udobno 
okolje za vse (tudi za tiste, ki se spoprijemajo 
z nalogami različno hitro ali pa potrebujejo 
dodatne učne materiale). Kombinirano učenje je 
zabavno tudi za starejše udeležence.”

“Kombinirano učenje koristi motiviranim in 
zrelim udeležencem, ki želijo sami določati hitrost 
učenja, s čimer si sami zagotovijo, da je učenje 
učinkovito.”

“Odrasli imajo običajno več osebnih in službenih 
obveznosti, zato je vsak pristop, s katerim se 
udeleženci lahko učijo na način, pri katerem sami 
narekujejo hitrost učenja, zelo koristen.”

“Tovrsten pristop omogoča udeležencem, da 
si organizirajo svoj čas glede na svoje (domače 
in službene) potrebe. Omogoča jim tudi, da 
napredujejo s hitrostjo, ki jim ustreza. Nudi pa 
jim tudi možnost, da izvajajo učne aktivnosti 
doma, pa so kljub temu še vedno povezani z učno 
skupino.”

“Kombinirano učenje da odraslim svobodo, da 
izberejo, zakaj, kako in kdaj se bodo učili. Poleg 
tega jim daje več možnosti učenja. Lahko se 
odločijo, da se bodo učili na spletu ali v skupini. 
Njihovemu učenju nudi podporo in jih motivira.

“Odrasli udeleženci se lahko učijo na 
personalizirani način. Sami lahko izberejo, kaj 
se bodo učili in, kar je pri tem pristopu najboljše, 
hitrost učenja se lahko prilagodi njihovi hitrosti, 
ritmu in izkušnjam.”

1
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5) Ocenjevanje naj bo kombinirano
Če je učenje kombinirano, je smiselno, da je tudi ocenje-
vanje kombinirano, torej naj bo kombinacija ocenjeva-
na v razredu in na spletu. Eden izmed ciljev ocenjevanja 
je, da udeleženci sami preverijo, kaj so se naučili. S sple-
tnimi orodji lahko to storimo zelo enostavno, na primer 
s kvizi z več odgovori, sodelovanjem udeležencev pri 
pisanju člankov ali s povzemanjem vsebin, ki so se jih 

udeleženci naučili.

***

Če je kombinirano učenje pravilno izvedeno, lahko ob-
čutno poveča udeleženčevo željo po znanju in učenju, 
a da to lahko dosežemo, mora biti spletni del podajanja 
znanja ključnega pomena v celotnem programu. Sple-
tnega dela se ne sme samo prilepiti na tradicionalno 
učenje, imeti mora bistveni pomen v celotnem učnem 
procesu.1  

1 Jansen, D., Henderikx, P (2018) »The Changing Pedagogical 
Landscape: In search of patterns in policies and practices 
of new modes of teaching and learning«, pridobljeno na 
https://tinyurl.com/CPLreport2018

Za kombinirano učenje lahko uporabimo tudi sle-
deče izraze: fleksibilno učenje, hibridno učenje, in-
tegrirano učenje, učenje z mešanimi načini, večme-
todno učenje, učenje z rabo tehnologije in učenje s 
pomočjo spleta. 

Veliko raziskovalcev, vključno z Allenom, Seamanomin 
Garrettom (2007)2 , trdi, da mora pri mešanju spletnega 
učenja in učenja v učilnici z namenom ustvarjanja kom-
biniranega učenja obstajati minimum pri uporabi vsa-
ke od obeh komponent, da je mešano učenje res tudi 
kombinirano učenje. Spodnja tabela predlaga, da izraz 
kombinirano učenje za določen način učenja velja le, če 
je delež učenja na spletu nekje med 30% in 79%, delež 
učenja v učilnici pa med 21% in 70%. Če se torej učenje 
izvaja samo na spletu, na primer če udeleženci upora-
bljajo tečaj tipa MOOC ali druge vsebine, ki so samo na 
spletu, tak tečaj ne moremo kategorizirati kot kombini-
rano učenje.

(Glej tabelo 1.1.)

2 Allen, I.E., Seaman, J. in Garrett, R. (2007) Blending In: The 
Extent and Promise of Blended Education in the United 
States, Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 
01950.

1.1.3 Kdaj naj učitelji uporabijo kombinirano učenje?

Učitelj naj uporabi kombinirano učenje:

 ● Če poučuje skupino udeležencev, ki so geografsko 
razpršeni, in če je bolj praktično, da se srečuje z njimi 
le občasno.

 ● Če želi sestaviti vsebine, s katerimi želi uvesti novo 
učno enoto ali pa hoče z njimi ponoviti predelano 
enoto.

 ● Če želi učiti določeno temo, pri kateri bi bile multi-
medijske vsebine koristne. 

 ● Če so vsebine, ki ne zahtevajo osebnega stika, bolj 
primerne in koristne za vas ali za udeležence

 ● Če bi večja dostopnost do vsebin udeležencem ko-
ristila.3 

 ● Če imajo udeleženci druge obveznosti in bi bilo za-
nje bolj ustrezno, če bi se lahko učili s svojim tem-
pom. 

 ● Če imate gostujočega predavatelja, ki se ne more 
udeležiti pouka v učilnici.

3  Kaj je “dostopnost?” Poglejte uvod v poglavje 4.2.2., 
“Ustvarite dostopne PDF-je.”  

1.  Kombinirano učenje: oris
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1.2 Katere so običajne vloge v 
kombiniranem učenju?

V tem delu priročnika bomo našteli nekaj ključnih 
oseb, ki sodelujejo v procesu kombiniranega učenja. 
Pomembno si je zapomniti, da kombinirano učenje ni 
rezultat dela samo ene osebe. Da je kombinirano uče-
nje uspešno, morajo v postopku sodelovati udeleženci, 
vodja izobraževalne organizacije in številni drugi. 

Drugi namen tega poglavja je uvedba izrazov, ki jih 
bomo v nadaljevanju priročnika uporabljali za različ-
ne udeležence v procesu kombiniranega učenja in jih 
bomo podrobneje opisali v naslednjih poglavjih. 

Udeleženci
Kombinirani udeleženec mora biti bolj pripravljen prev-
zeti pobudo in mora biti pripravljen raziskati rabo števil-
nih spletnih orodij. 

Učitelji 
Kombinirani učitelj mora razviti številne nove veščine, 
med drugim se mora naučiti uporabljati spletna orod-
ja, usmerjati in nadzorovati aktivnosti, ki se izvajajo na 
spletu.

Vodje 
Vodja ustanove, ki uvaja kombinirano učenje, mora biti 
v prvih stopnjah procesa potrpežljiv in radodaren s pod-
poro, časom, učenjem, orodjem in priznavanjem uspe-
hov. (Ta kategorija vključuje tudi vodje oddelkov.)

Sodelujoči v postopku izdelave 
kombiniranih vsebin 
Druge osebe, ki so mogoče vključene v proces kom-
biniranega učenja, so na primer e-didaktiki, ki nudijo 
podporo pri razvoju učnega procesa, multimedijsko 
podporno osebje, ki pomaga pri oblikovanju multimedij-
skih vsebin, in strokovnjak za avdio-vizualne vsebine, ki 
ustvarja videe predavanj ali slušne vsebine.

Tehnično osebje 
Tehnična podpora je ključnega pomena pri ustvarjanju 
kombiniranega učnega okolja. To področje predstavlja 
večplastno težavo, saj tradicionalno tehnično osebje 
nudi podporo samo pri programski in strojni opremi, ki 
jo je ustanova kupila, kombinirani učitelj pa morda upo-
rablja tudi druga orodja in tehnologije, ki ne spadajo v 
tradicionalno tehnično podporo.

Zunanje organizacije za razvoj 
programske opreme
V primeru, da obstajajo posebne zahteve in izzivi, pove-
zani s programsko opremo, so v proces vključene tudi 
ustanove, kot so ponudniki spletnih storitev in ponudniki 
programske opreme.

Druge zunanje organizacije
Del procesa so lahko ustanove, kot so certifikacijski or-
gani (akademski ali profesionalni), občinski in regional-
ni sveti ali celo mediji.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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1.3 Dve plati kombiniranega učenja
Razčlenili bomo potencialne prednosti in izzive, ki so 
povezani s kombiniranim učenjem. Pomembno je, da 
to uvodno poglavje bralcu nudi uravnotežen pogled 
na kombinirano učenje. Po našem mnenju kombinira-

no učenje ni vedno primerno za vse učne situacije, a 
menimo, da je v določeni točki učnega procesa in dolo-
čenih situacijah lahko učinkovita rešitev za ustvarjanje 
koristnega in privlačnega učnega okolja za udeležence. 

1.3.1 Prednosti kombiniranega učenja

Razčlenili bomo potencialne koristi kombiniranega 
učenja. Najprej se bomo osredotočili na pozitiven vpliv 
kombiniranega učenja na učitelje in udeležence.

Spletne tehnologije temeljito spreminjajo več aspektov 
družbe, vključno s podjetji, novinarstvom, družbenim 
mreženjem in prostim časom. Do podobnih inovacij 
prihaja tudi na področju izobraževanja. To pomeni, da 
je izobraževanje zdaj dostopno širši in bolj raznoliki pu-
bliki, kot je bilo mogoče kadarkoli prej v naši zgodovini. 
To tudi pomeni, da se lahko udeleženci vključijo v učno 
skupnost, v kateri so mogoči dialog, razprava in dose-
ganje sporazumov. Takšen obseg dialoga lahko vodi do 
višje ravni učenja in do izboljšane zmožnosti kritičnega 
razmišljanja.1  

Kombinirano učenje predstavlja udeležencem tudi 
novo izkušnjo, in sicer ne samo zaradi spletnih vsebin, 
temveč zaradi kombinacije učenja v učilnici in spletne 
izkušnje. Stik teh dveh različnih oblik učenja lahko vodi 
do novega pogleda na učenje na splošno. Udeleženec 
lahko na primer pridobi veščino samovodenja svojega 
učenja.

Kombinirano učenje odpira učitelju nov svet možnosti 
in priložnosti. Odpira mu vrata za sodelovanje z drugimi 
učitelji in z udeleženci, da mu priložnost, da se nauči no-
vih veščin, omogoča mu, da bolj učinkovito nadzira in 
podpira udeležence. Omogoča mu tudi, da se osredoto-

1 Garrison, D.R., Kanuka, H. (2004) »Blended Learning: 
Uncovering its Transformative Potential in Higher Education. 
The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105.

či na poglobljeno učenje s pomočjo vzajemnega učenja 
med udeleženci.

Ko učitelj sestavi in nekajkrat uporabi kombinirane 
vsebine, ima na voljo veliko zalogo ustvarjenih vsebin, 
uporabna pogosta vprašanja in odgovore o specifični 
vsebini določenega modula in o tehničnih težavah, ima 
tudi arhiv kvizov in vprašanj ter časovni načrt za kombi-
nirano učenje. Tako je vnovična uporaba kombinirane-
ga učnega modula veliko lažja.

Kombinirano učenje je lahko koristno tudi za udeležen-
ce. Postanejo lahko veliko bolj motivirani, uživajo v no-
vih pristopih k interakciji, koristna pa so tudi potencial-
no nova sredstva za komunikacijo in ocenjevanje.

Raziskovalci,234 ki so preučevali številne raziskave, ki so 
jim služile kot dobra podlaga za primerjavo (t. i. študi-
ja z meta-analizo), so dokazali, da je pri udeležencih, ki 
so se učili v kombiniranem učnem okolju, prišlo do ob-
čutnega izboljšanja (med 80 in 87%) učnega uspeha v 
primerjavi s klasičnim učenjem v učilnici. Te raziskave se 
večinoma osredotočajo na izobraževanje na višjih sto-
pnjah izobraževanja. Situacije v neformalnem izobraže-
vanju odraslih so običajno drugačne, ker je manj (ali nič) 
pritiska, da je treba doseči vnaprej postavljene cilje. A 
za učitelje in pomočnike v učnem procesu v neformal-
nem izobraževanju odraslih je kljub temu koristno, da 
razmislijo o morebitnih prednostih pristopa kombinira-
nega učenja. Temu razmisleku služi tudi ta priročnik.

2 Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Baki, M. (2013) “The 
Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-
Analysis of the Empirical Literature”, Teachers College 
Record, 115(3), pp.1-47.

3 Bernard, R.M., Borokhovski, E., Schmid, R.F., Tamim, R.M., 
Abrami, P.C. (2014) »A Meta-Analysis of Blended Learning 
and Technology Use in Higher Education: From the General 
to the Applied« Journal of Computing in Higher Education, 
26(1), pp.87-122.

4 Liu, Q., Peng, W., Zhang, F., Hu, R., Li, Y., Yan, W. (2016) »The 
Effectiveness of Blended Learning in Health Professions: 
Systematic Review and Meta-Analysis« Journal of Medical 
Internet Research, 18(1).

1.  Kombinirano učenje: oris
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1.3.2 Izzivi kombiniranega učenja

Zaradi uravnoteženega pogleda na to temo, bomo zdaj 
razčlenili možne pasti in tveganja, ki so povezani s kom-
biniranim učenjem.

Pri kombiniranemu učenju ne gre samo za nalaganje 
obstoječih vsebin na splet, temveč tudi za vnovični kri-
tični pregled vsebin, ki jih učitelj že podaja udeležen-
cem.  Sprva je to časovno zelo zahteven proces, tako na 
strateški ravni kot tudi na operativni, saj lahko zahteva 
dodatne zaposlene, dodatne finančne vložke ali dodat-
no tehnologijo. Ko kombinirane aktivnosti postanejo 
bolj kompleksne, se pojavi potreba po večji tehnični 
podpori.

Nekateri kritiki zavračajo izraz kombinirano učenje. 

Prepričani so, da je izraz slabo zamišljen in uporabljen 

nekonsistentno ter da se aktivnosti, povezane s kom-

biniranim učenjem, v učilnicah izvajajo že dolgo in po-

gosto, ne da bi jih kdaj prej povezovali s tem izrazom. 

Pravijo tudi, da različni udeleženci isto učno izkušnjo 

doživijo na različne načine, zaradi česar je učinkovitost 

kombiniranega učenja v celotni učni skupini zelo težko 

ovrednotiti.1 

Drugi kritiki menijo, da mora biti kombinirano učenje 
deležno popolne organizacijske podpore in da mora 

1 Oliver, M., Trigwell, K. (2005) “Can ‘Blended Learning’ be 
Redeemed?”, E-learning and Digital Media, 2(1), pp.17-26.

zanjo obstajati zanesljiva infrastruktura. V nasprotnem 
primeru je težko nadzirati in podpirati kombinirane ak-
tivnosti.2 

Pomembno se je zavedati, da se nekateri udeleženci, še 
posebej neformalnih izobraževanj za odrasle, ne udele-
žujejo večernih tečajev in tečajev ob koncu tedna samo 
z namenom, da se bodo naučili uporabnih vsebin, tem-
več tudi (ali pa samo) za pridobivanje osebne rasti, za 
družbene koristi ali tudi druge namene, ki niso povezani 
z dejanskim učenjem. Tovrstni udeleženci se v svojem 
tečaju morda ne bodo želeli ukvarjati s tehnologijo, še 
posebej če se morajo z njo ukvarjati že čez dan v službi. 
Morda si bodo želeli prijetnega in pristnega osebnega 
stika z drugimi ljudmi. Takšnih udeležencev ni koristno 
siliti v stik s tehnologijo, četudi bi bilo to z učnega zor-
nega kota primerno.

Za nekatere udeležence je uporaba računalnika naporna 
in jim predstavlja izziv, če ga ne uporabljajo v službi ali 
v svojem prostem času. Zato mora učitelj vedno najprej 
oceniti, ali bo skupina udeležencev sploh zmogla upo-
rabljati tehnologijo, ki je del kombiniranega učenja. Če 
določena raven znanja vendarle obstaja, je koristno, da 
učitelj izvede uvodno učno uro, na kateri udeležencem 
predstavi tehnična orodja, ki se bodo uporabljala na te-
čaju in jim ponudi priložnost, da jih preizkusijo in upo-
rabijo. 

2 Moskal, P., Dziuban, C., Hartman, J. (2013), “Blended 
Learning: A Dangerous Idea?”, The Internet and Higher 
Education, 18, pp.15-23.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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1.4 Obseg priročnika
Priročnik je namenjen bralcem, ki so na področju kom-
biniranega učenja začetniki. Njegov cilj je razložiti, kako 
se v kombiniranem učnem procesu vloga učitelja, ude-
ležencev in drugih sodelujočih spremeni, ko učitelj v 
svoj pouk vpelje kombinirane aktivnosti. 

Osredotočili se bomo na šest tipov aktivnosti:

 ● pripravljanje predstavitev,

 ● pripravljanjepodkastov,

 ● pripravljanje videov,

 ● pripravljanje dokumentov,

 ● učenje z igrami,

 ● iskalne aktivnosti.

Obstaja še veliko drugih oblik spletnih aktivnosti, ki jih 
lahko kombinirani učitelj pripravi. V priročniku ne bomo 
podrobno opisovali na primer wiki strani, blogov, dru-
žabnih medijev in virtualne resničnosti. Osredotočili se 
bomo samo na naštetih šest tehnik, za katere upamo, da 
so lahko razumljive, a kljub temu dovolj učinkovite, da 
bodo imele vpliv na udeleženčevo razumevanje.

Namen priročnika ni, da bi služil kot absolutni vodič sko-
zi uporabne programe za vse naštete aktivnosti, temveč 
da nudi splošne nasvete, kako postopati v primerih 
primernih programov (4. poglavje) ta našteje nekatere 
trenutno dostopne programe, ki so lahko v pomoč pri 
izvajanju teh aktivnosti (7. poglavje). Vsak dan na trg 
prihajajo novi programi za kombinirano učenje, zato je 
koristno, da vedno pobrskate po spletu in preverite, ali 
se je pojavilo kaj novega za vašo aktivnost, ko jo priprav-
ljate in izvajate.

V 3. poglavju razpravljamo o nekaj ključnih temah, ki 
jih morate upoštevati ob sestavljanju aktivnosti, na pri-
mer avtorske pravice in dostopnost. Zavedamo se, da 
se boste med kombiniranim učenjem srečali še z veli-
ko novimi temami, a po našem mnenju bodo obdelane 
vsebine dovolj za uspešen začetek vaše poti. 8. poglavje 
se ukvarja z različnimi tehnikami ocenjevanja. Tudi te 
niso mišljene kot trdno pravilo, temveč bolj kot pregled 
nekaterih možnih načinov ocenjevanja v sklopu kombi-
niranega učenja.

1.  Kombinirano učenje: oris

1



12

Priročnik o kombiniranem učenje 

1



2.  Kombinirani učitelj: 
pilotni pristop
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Kombinirani učitelj –  
pilotni pristop

Če berete to poglavje, ste najbrž učitelj, ki namerava za 
svoj pouk pripraviti kombinirane vsebine. Svetujemo 
vam, da začnete s kratko oz. majhno vsebino, kar bomo 
imenovali pilotni primer (preizkusni vzorec). Z njim bos-
te preverili, ali je kombinirano učenje primerno za vas 
in vaše udeležence in raziskali, kateri tip kombiniranega 
učenja bi bil za vas in vašo skupino najbolj primeren.

Ker boste začeli z majhnim vzorcem, zanj ne boste pora-
bili veliko časa in ne bo se vam treba priučiti veliko novih 
veščin. Cilj preskusnega vzorca je, da dobite prvi vtis in 
da vidite, kakšen je občutek ob kombiniranem učenju. 

Zavedamo se, da ste kot učitelj večino časa zelo zaposle-
ni, zato je pomembno, da so prvi koraki v kombiniranem 

učenju čim bolj preprosti. Za pripravo pilotnega prime-
ra oz. preizkusnega vzorca vam predlagamo postopek s 
petimi koraki:

 ● 1. Izberite temo za kombiniran pouk.

 ● 2. Raziščite možne načine za kombiniranje.

 ● 3. Pripravite kombinirane vsebine.

 ● 4. Preizkusite kombinirane vsebine z udeleženci.

 ● 5. Ocenite izid preskusnega vzorca.

V preostanku poglavja bomo podrobno razpravljali o 
posameznih korakih in vam dali nekaj nasvetov, kako 
uspešno izvesti vsakega od korakov.

Slika 2.1.  Pot pilotnega primera tj. ustvarjanje kombiniranih vsebin kot jih predlagamo v tem priročniku.

2
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2.1 Izbira teme za kombiniranje
Izbira primerne teme je prvi korak kombiniranega uče-
nja. Tema, ki jo boste izbrali, naj bo tista, ki je ne boste 
učili vsaj še en mesec. Za začetek ne pripravite celotne 
učne ure, temveč izberite temo, ki jo običajno v učilnici 
predelate v 5 minutah. Tema naj bo relativno neodvisna, 
tako da ne bo vplivala na udeleženčevo splošno razu-
mevanje celotne učne ure, ki jo učite, če tema ni nepos-
redno vključena vanjo. Če na primer udeležencem daje-
te različne primere, ki naj bi jim pomagali bolje razumeti 
trenutno snov, lahko za kombiniranje izberete enega od 

teh primerov. V primeru, da udeležencem razlagate do-
ločeno terminologijo ali formule, ki naj bi jim pomagale 
bolje razumeti trenutno snov, lahko kombinirate tudi te.

Pripravili smo seznam vprašanj, o katerih morate raz-
misliti, ko izbirate temo za kombiniranje.

Primer
Vzemimo za primer, da poučujete 
francoščino in udeležencem 
nameravate predlagati nekaj 
francoskih filmov, ki si jih lahko 
ogledajo. Filmi so dobra tema za 
kombiniranje, saj niso osrednjega 
pomena v vašem učnem programu, 
so pa popolna tema za sestavo 
kombinirane vsebine. V učilnici 
lahko udeležencem predlagate: 
“Če si želite ogledati film, ki vam 

lahko pomaga pri vaših osnovah 
francoščine, je odlična izbira 
film Cyrano de Bergerac Gérarda 
Depardieuja iz leta 1990. Primeren je 
tudi še en film Gérarda Depardieuja 
iz leta 1982 z naslovom Povratek 
Martina Guerre. Za učenje besedišča 
je odličen tudi Lepotica in zver, film 
Jeana Cocteauja iz leta 1946.”

To je samostojna učna enota, zato 
je zelo primerna za kombiniranje. 
Načrt za to aktivnost si lahko 
ogledate v podpoglavju 2.3.

Če je odgovor na vsa vprašanja “da“, ste izbrali pravo temo za pripravo kombinirane vsebine.

Priročnik o kombiniranem učenje 

Tabela 2.1 – Katero temo naj kombiniram?

Opis Da/Ne

1 Je to tema, ki je ne boste učili še vsaj en mesec?

2 Je to tema, ki bi jo v učilnici učili manj kot 5 minut?

3
Je to relativno neodvisna tema, ki ni ključna za udeleženčevo 
razumevanje teme, ki jo trenutno učite, a vseeno obogati njegovo 
znanje?

4
Je to tema, pri kateri ste lahko fleksibilni glede izbire časa, kdaj jo lahko 
predstavite udeležencem?

5
Je to tema, ki jo lahko predelate v učilnici po izvedbi pilotnega primera, 
če se izkaže, da se udeleženci niso dobro odzvali na kombinirano 
vsebino?

2
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2.2  Raziskovanje načinov za kombiniranje 
Kot smo že omenili, je kombinirano učenje zmes tradi-
cionalnih vsebin za učenje v učilnici in spletnih vsebin. 
V tem koraku najprej razmislimo, kako razviti spletno 
vsebino za kombiniran pouk in kako vključiti to spletno 
vsebino v učno uro v učilnici. 

V pomoč pri sestavi pilotnega primera predlagamo 
šest možnih tipov vsebin. Lahko izberete katerega koli. 
Obstaja še veliko več tipov vsebin, a smo izbiro zožili na 
teh šest, saj menimo, da boste z njimi dosegli največ-

ji učinek in porabili najmanj časa. V spodnji tabeli smo 
podali tudi po en primer za vsak tip, ki je ustrezen za pi-
lotni primer, in nasvete, kako lahko vsebino po pilotnem 
primeru še nadgradite. Na naslednjih straneh bomo raz-
ložili, kako lahko te primere uporabite (ne pozabite, za 
pilotni primer izberite samo en tip vsebine).

Ključnega pomena je, da na tej stopnji razmislite o nas-
lednjih treh aspektih (ki vam bodo pomagali izbrati ene-
ga od zgoraj naštetih tipov:

1) Tema, ki jo učite 
Nekatere teme so bolj primerne za določene tipe vse-
bin kot druge. Podkast je bolj primeren za učenje jezika, 
predstavitev pa bolj za učenje vizualnih umetnosti.

2) Orodja, ki jih imate na razpolago, 
in vaše veščine 
Nekatere tipe vsebin lahko pripravite na prenosnem ra-
čunalniku, nekatere so primerne za mobilni telefon, za 

nekatere boste potrebovali splet. Izberite tehnologijo, 
za katero imate dovolj veščin. 

3) Udeleženčeva sredstva in veščine 
Pomembno je, da razmislite tudi, katera orodja in teh-
nologije so udeležencu na voljo in kakšne so njegove 
veščine za uporabo tehnologije. Ima doma dostop do 
spleta? Je njegova spletna povezava dovolj hitra? Ima 
računalnik ali tablico, ali le mobilni telefon z malim za-
slonom?

Grafika na naslednji strani vam bo pomagala pri odloči-
tvi za primeren tip vsebine.

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop

Tabela 2.2 – Oblike kombiniranih vsebin, ki so predstavljene v priročniku

Tip vsebine
Za pilotni primer 

 (2. poglavje)
Po pilotnem primeru 

 (4. poglavje)

Predstavitve
Predstavitve z zvočnimi 
posnetki

 ● Ustvarjanje infografik
 ● Uporaba programa Prezi

Podkasti Zvočni posnetek
 ● Prilagojeni zvočni posnetki 
 ● Zvočni posnetki z zvoki

Videi Video posnetek
 ● Ustvarjenje animiranih 

videov
 ● Dodajanje kvizov v videe

Dokumenti PDF dokument
 ● Interaktivne PDF vsebine
 ● Dostopne PDF vsebine

Igre
Besedne igre 
(npr. križanke ali kvizi)  

 ● Interaktivne igre
 ● Digitalne značke

Raziskovanje Iskanje informacij
 ● Iskanje multimedijskih vsebin
 ● WebQuest

2
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Imajo vsi udeleženci
dostop do spleta?

Ne trudite se.

Želite ustvariti
multimedijsko vsebino?

Želite ustvariti video?

Torej ustvarimo
podkast!

Torej ustvarimo video!
Torej ustvarimo

predstavitev!

Torej ustvarimo PDF
dokument!

Kaj pa raziskovalno 
aktivnost?

Želite ustvariti igro?

Torej ustvarimo
raziskovalno aktivnost! Torej ustvarimo igro!

Torej ustvarimo dokument.
Morda PDF?

Želite ustvariti
kombinirano vsebino?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Priročnik o kombiniranem učenje 

2
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2.3  Sestavljanje kombiniranih vsebin
Čestitamo! Če berete to poglavje, ste se že odločili, ka-
teri tip vsebine želite sestaviti. V tem delu vam bomo 
predstavili predloge, kako enostavno in učinkovito se-
staviti vsebino za vašo kombinirano učno temo.

Preden se spoprimemo s podrobnostmi sestavljanja 
različnih tipov vsebin, vam bomo za pomoč na vaši poti 
po kombiniranem učenju predstavili dva nova pripo-
močka: koncept storyboarda in skripte. 

2.3.1 Enostavni storyboardi

Storyboard je ilustracija ali sosledje ilustracij, ki vizualno 
predstavljajo sestavo vsebine, na primer spletne strani, 
videa ali interaktivnega medija. Običajno jih ustvarimo 
na papirju. Storyboard je torej načrt ali prototip oblike 
vsebine, ki jo nameravate ustvariti. Storyboardi so po-
ceni, enostavno jih je ustvariti in enostavno jih je razu-
meti. Ko oblikujete spletno stran, video ali druge vrste 
interaktivnih medijev, lahko uporabite spodaj podani 
storyboard. Posamezna polja imajo sledeče pomene:

 ● Številka vsebine – Vsakemu storyboardu določimo 
zaporedno številko.

 ● Modul – To je enota, ki jo boste učili.

 ● Vsebina – To polje lahko vsebuje vizualno skico ali 
prototip besedila za vsebino.

 ● Opombe – V tem polju so lahko skripta aktivnosti, 
navigacijski podatki ali druge podrobnosti.

Uporabite lahko predlogo na naslednji strani. Natisnite jo in jo izpolnite ročno, ali pa uporabite docx datoteko, ki je na 
voljo v dodatnih materialih tega priročnika: www.blenditwell.eu/handbook/templates/BL_Sup01_StoryBoardTemplate.docx

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop

ŠT: 57 Enota: Uvod v francoščino Opombe:

Vsebina:

Spletna stran bo vsebovala povezave 
do napovednikov treh francoskih 
filmov ter povezave do seznamov z 
igralci v njih.
Dostop do te strani bo od 
storyboarda CN-56 in se bo povezala 
z storyboardom CN-58.
Spletna stran bo dostopna, mogoče 
bo spreminjati bravo ozadja. 

Slika 2.2 – Primer story boarda na primeru predstavitve izbranih vsebin za pouk francoščine (izbrani filmi).

2
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Priročnik o kombiniranem učenje 
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2.3.2 Pomoč pri pisanju scenarija

Scenarij je pisna oblika nečesa, kar bo na koncu pove-
dano (v zvočnem zapisu) ali prikazano (v video zapisu). 
Scenariji so po zgradbi lahko dolgi in podrobni. Za zače-

tek pa naj bodo preprosti. Spodaj sta predloga skripte, 
ki jo lahko uporabite pri ustvarjanju podkasta, in nekaj 
primerov izpolnjene predloge.

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop

Primer skripte št. 1

Lep pozdrav, dobrodošli na razpravi o filmih, ki vam lahko pomaga pri govornih veščinah v francoščini. V njej 
bomo govorili o treh filmih, ki vam bodo pomagali pri učenju francoščine.

Najprej se bomo posvetili filmu Cyrano de Bergerac.

Potem bomo govorili o filmu Vrnitev Martina Guerre.

Nazadnje pa bomo pogledali film Lepotica in zver.

Cyrano de Bergerac je film iz leta 1990, v katerem Gérard Depardieu igra sramežljivega snubca, ki pomaga 
tekmecu osvajati žensko, ki jo sam ljubi. Vrnitev Martina Guerre je film iz leta 1982, v katerem Gérard Depardieu 
igra moškega, ki se je vrnil iz vojnega bojišča zelo spremenjen. Film Lepotica in zver režiserja Jeana Cocteauja 
iz leta 1946 je tudi odličen film za učenje novega besedišča.

Povzemam, govorili smo o treh filmih, s katerimi se boste na zanimiv način učili francoščino, in sicer Cyrano de 
Bergerac, Vrnitev Martina Guerre in Lepotica in zver.

Najlepša hvala za vašo pozornost.

Predloga scenarija

Lep pozdrav, dobrodošli na razpravi o [ime teme]. V njej bomo govorili o [glavne točke pogovora].

Najprej se bomo posvetili [1. točka].

Potem bomo govorili o [2. točka].

Nazadnje pa bomo pogledali [3. točka].

[Besedilo pogovora]

Da povzamem, govorili smo o [Ključne točke teme].

Najlepša hvala za vašo pozornost.

2
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Priročnik o kombiniranem učenje 

Primer skripte št. 2

Lep pozdrav, dobrodošli na razpravi o osnovnih veščinah za novinarje. V njej bomo govorili o treh ključnih 
netehničnih veščinah, ki jih morajo imeti vsi dobri novinarji.

Najprej se bomo posvetili matematičnim veščinam.

Potem bomo govorili o oblikovalskih veščinah.

Nazadnje pa bomo pogledali medosebne veščine.

Začnimo z matematiko, ki je za novinarje zelo pomembna veščina, saj moderne novice pogosto temeljijo na 
dobrem razumevanju konceptov kot so statistika in razmerja. Oblikovanje je tudi zelo pomembno, še posebej na 
področju digitalnega novinarstva, kjer je novinar vključen v vizualno podajanje spletne vsebine. Zadnja veščina 
je medosebna komunikacija in ta je najbolj očitna. Novinarji se morajo pogovarjati z neznanci in jih pripraviti k 
temu, da se jim hitro odprejo.

Povzemam, govorili smo o treh ključnih veščinah za novinarje, in sicer matematiki, oblikovanju in medosebni 
komunikaciji.

Najlepša hvala za vašo pozornost.

Primer scenarija št. 3

Lep pozdrav, dobrodošli na razpravi o teorijah o učenju. V njej bomo govorili o treh ključnih teorijah na temo, 
kako ljudje sprejemajo podatke in kako se učijo.

Najprej se bomo posvetili behaviorizmu.

Potem bomo govorili o kognitivizmu. Nazadnje pa bomo pogledali konstruktivizem.

Prva teorija o učenju se imenuje behaviorizem. Pravi, da če določeno snov velikokrat ponoviš in če jo ponovijo 
tudi udeleženci, si bodo to snov tudi zapomnili. Druga teorija se imenuje kognitivizem. Ta predpostavlja, da 
naj učitelj določeno snov uči tako, da najde povezavo med njo in nečim, kar udeleženci že dobro poznajo. 
Tretja teorija učenja se imenuje konstruktivizem. Pri njej je pomembno, da si udeleženec ustvari svoje lastno 
razumevanje snovi.

Povzemam, govorili smo o treh glavnih teorijah učenja – behaviorizmu, kognitivizmu in konstruktivizmu.

Najlepša hvala za vašo pozornost.

2
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2.3.3 Priprava predstavitev z dodanimi zvočnimi 
vsebinami

Programska oprema za ustvarjanje predstavitev vam 
omogoča, da ustvarite, urejate in prikažete svoje bese-
dilo v obliki diapozitivov oz. “slajdov.” Nekateri programi 
omogočajo tudi, da na predstavitev pripnemo zvočne 

vsebine, ki jih lahko uskladimo s posameznimi diapo-
zitivi, ki se avtomatsko izmenjujejo z naslednjim. Zato 
je ustvarjanje takšne predstavitve podobno ustvarjanju 
filma, a je veliko lažje.

Kaj potrebujem?
 ● Pisalo, papir in program za urejanje besedila.  ● Program za delo s predstavitvami, ki omogoča pri-

penjanje zvočnih datotek (npr. PowerPoint, Prezi in 
Keynote). 

Kaj naj storim?
Najprej pripravite predstavitev

 ● Pripravite skripto za zvočni zapis. Zapišite si ključne 
besede, ki jih morate omeniti o temi, ki jo predstav-
ljate. Z izbranimi besedami napišite nekaj povedi. S 
pomočjo teh povedi in s predlogo skripte, ki jo naj-
dete zgoraj, sestavite scenarij, ki ga boste prebrali in 
posneli. Če želite pripraviti 5 minut zvočne vsebine, 
boste potrebovali besedilo s 500 do 750 besedami. 
Vadite branje besedila, preden ga posnamete. Med 
snemanji nekateri radi sedijo, drugi raje stojijo. Ugo-
tovite, kateri način je za vas bolj udoben. 

 ● Zaženite program za urejanje predstavitev, v njem 
aktivirajte snemanje zvoka, preberite skripto in v 
primernem vrstnem redu zamenjujte strani predsta-
vitve. 

 ● Če uporabljate Powerpoint, kliknite na Vstavi>Av-
dio>Snemaj. Ta postopek ustvari zvočno datoteko, 
ki jo bo program vstavil na primerno stran. Ko bos-
te pritisnili na ikono za zvočni posnetek, se vam bo 
v orodni vrstici odprlo nekaj osnovnih nastavitev 
(npr. Predvajaj s klikom ali Predvajaj avtomatsko). 
Kakovost posnetkov, ki jih naredite neposredno s 
PowerPointom, je precej nizka, saj program želi z 
malimi datotekami varčevati s prostorom. 

 ● Če naredite napako, prekinite snemanje, zajemite 
sapo in začnite znova. Če po petih ponovitvah še 
vedno delate napake, naredite daljšo pavzo, spijte 
skodelico čaja in se k snemanju vrnite kasneje. Ko ste 
s predstavitvijo zadovoljni, je ne pozabite shraniti.

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Če predstavitve udeležencem ne želite razdeliti pre-

ko spleta, ga skopirajte na USB ključke in jih razdelite 
ročno v razredu

 ● Če želite, da imajo udeleženci dostop do predstavi-
tve preko spleta, imate za to več možnosti. Delite jo 

lahko preko ponudnikov shranjevanja preko oblaka 
(npr. Dropbox, Google Drive, AWS), lahko jo pošljete 
po elektronski pošti, če imate svojo spletno stran, jo 
naložite tja, lahko pa uporabite katerega od učnih 
portalov (npr. Moodle, Blackboard ali Edmodo).

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop

2



24

2.3.4 Priprava podkasta 

Podkast je zvočna datoteka, ki jo lahko udeleženec pos-
luša na spletu ali pa si jo naloži na svojo napravo in jo 
posluša brez povezave s spletom. Podkasti so pogosto 
razprave ali pogovori, ki jih izvedeta ena ali dve osebi, 

mogoče pa je narediti tudi podkast, v katerem sodeluje 
več govorcev. Podkasti so podobni radijskim pogovor-
nim oddajam, ki jih lahko tečajniki poslušajo kadarkoli 
želijo.

Kaj potrebujem?
 ● Pisalo, papir in program za urejanje besedila.  ● Napravo za snemanje (pametni telefon, prenosni ra-

čunalnik ali tablico). 

Kaj naj storim?
 ● Pripravite skripto za zvočni zapis. Zapišite si ključne 

besede, ki jih morate omeniti o temi, ki jo predstav-
ljate. Z izbranimi besedami napišite nekaj povedi. S 
pomočjo teh povedi in s predlogo skripte, ki jo naj-
dete zgoraj, sestavite scenarij, ki ga boste prebrali in 
posneli. Če želite pripraviti 5 minut zvočne vsebine, 
boste potrebovali besedilo s 500 – 750 besedami.

 ● Vadite branje besedila, preden ga posnamete.

 ● Nekateri radi sedijo, ko snemajo, drugi raje stojijo. 
Ugotovite, kateri način je za vas bolj udoben.

 ● Vklopite napravo za snemanje in preberite skripto. 
Skoraj vsi pametni telefoni, prenosni računalniki in 
tablice imajo naložene programe za snemanje zvo-
ka.

 ● Če naredite napako, prekinite snemanje, zajemite 
sapo in začnite znova. Če po petih ponovitvah še 
vedno delate napake, naredite daljšo pavzo, spijte 
skodelico čaja in se k snemanju vrnite kasneje. Ko ste 
s predstavitvijo zadovoljni, je ne pozabite shraniti.

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Če podkasta ne želite udeležencem razdeliti preko 

spleta, jo skopirajte na USB ključke in jih razdelite 
ročno v razredu.

 ● Če želite, da imajo udeleženci dostop do podkasta 
preko spleta, imate za to več možnosti. Delite ga 
lahko preko ponudnikov shranjevanja preko oblaka 

(npr. Dropbox, Google Drive, AWS), lahko ga pošljete 
po elektronski pošti, če imate svojo spletno stran, ga 
naložite tja, lahko pa uporabite katerega od učnih 
portalov (npr. Moodle, Blackboard ali Edmodo). Pod-
kast lahko naložite tudi na spletni portal za podkaste 
(npr. Podomatic, Soundcloud ali Audioboom).

Priročnik o kombiniranem učenje 
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2.3.5 Priprava videa

Video posnetek je posnetek vizualnih in zvočnih in-
formacij, ki ga ustvarimo s pomočjo kamere. Na voljo 
vam je širok izbor strokovnih programov za snemanje 

videoposnetkov. Skoraj vsi pametni telefoni, prenosni 
računalniki in tablice imajo naložene vsaj osnovne pro-
grame za snemanje.

Kaj potrebujem?
 ● Pisalo, papir in program za urejanje besedila.  ● Napravo za snemanje videa (pametni telefon, preno-

sni računalnik ali tablico).

Kaj naj storim?
 ● Pripravite skripto za video. Zapišite si ključne bese-

de, ki jih morate omeniti o temi, ki jo predstavljate. Z 
izbranimi besedami napišite nekaj povedi. S pomoč-
jo teh povedi in s predlogo skripte, ki jo najdete zgo-
raj, sestavite scenarij, ki ga boste prebrali in posneli. 
Če želite pripraviti 5 minut zvočne vsebine, boste 
potrebovali besedilo s 500 – 750  besedami.

 ● Vadite branje besedila, preden ga posnamete.

 ● Snemajte se pred praznim zidom, besedilo, ki ga 
boste brali, pa prilepite nekam blizu kamere.

 ● Ne glejte v kamero, glejte skozi njo in si predstavljaj-
te, da govorite udeležencu, ki stoji za kamero.

 ● Vklopite napravo za snemanje in preberite scenarij. 
Skoraj vsi pametni telefoni, prenosni računalniki in 
tablice imajo naložene programe za snemanje videa.

 ● Če naredite napako, prekinite snemanje, zajamete 
sapo in začnite znova. Če po petih ponovitvah še 
vedno delate napake, naredite daljšo pavzo, spijte 
skodelico čaja in se k snemanju vrnite kasneje. Ko 
ste z videoposnetkom zadovoljni, ga ne pozabite 
shraniti.

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Če videoposnetka ne želite udeležencem razdeliti 

preko spleta, ga skopirajte na USB ključke in jih raz-
delite ročno v razredu.

 ● Če želite, da imajo tečajniki dostop do videoposnet-
ka preko spleta, imate za to več možnosti. Delite ga 
lahko preko ponudnikov shranjevanja preko oblaka 

(npr. Dropbox, Google Drive, AWS), lahko ga pošlje-
te po elektronski pošti, če imate svojo spletno stran, 
ga naložite tja, lahko pa uporabite katerega od uč-
nih portalov (npr. Moodle, Blackboard ali Edmodo). 
Video lahko tudi naložite na portal za deljenje vide-
oposnetkov (npr. YouTube, Vimeo ali Dailymotion).

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop
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2.3.6 Priprava dokumenta

Dokument, ki je enostaven za branje, je za tečajnike 
lahko zelo koristen, še posebej, če ustvarite vsebino, s 
katero si lahko pomagajo med poukom in tudi po njem. 

V kontekstu pilotnega primera se bomo osredotočili na 
pripravo PDF dokumenta.

Kaj potrebujem?
 ● Program za urejanje besedila. 

Kaj naj storim?
 ● Obstaja veliko načinov za ustvarjanje PDF dokumen-

tov. Eden najlažjih je uporaba programov Microsoft 
Word, Libreoffice ali Openoffice Writer. Vsi našteti 
programi omogočajo shranjevanje dokumentov v 
formatu PDF.

 ● Po našem mnenju se mora vsak dober izobraževalni 
dokument začeti z glosarjem ključnih izrazov. Zato 
predlagamo, da na začetek dokumenta postavite 
enostavne razlage vseh ključnih besed, ki jih boste 
uporabili v nadaljevanju.

 ● V dokumentu pustite dovolj praznega prostora, da 
si bodo udeleženci lahko sami delali svoje zapiske.  
Če na levi strani dokumenta pustite dovolj širok 
rob in na dnu vsake strani nekaj praznih črt, lahko 
udeležencem predlagate, naj uporabijo Cornellovo 

tehniko delanja zapiskov (https://www.timeatlas.com/cor-
nell-note-template/). Ta tehnika svetuje, da si udeleženci 
na dokument zapisujejo svoje diagrame in zapiske, 
ki jim najbolje pomagajo pri memoriziranju, na dno 
strani pa naj napišejo povzetek vsake strani.

 ● Uporabite slike, kjer je to mogoče. Vsaka slika je vre-
dna vsaj 1000 besed.

 ● Preverite, ali je vaš dokument privlačen na ogled. 
Natisnite ga, držite pred očmi z iztegnjeno roko in 
poglejte, ali kaj izstopa in ali je dokument videti ne-
urejen.

 ● Preberite kakšno delo Edwarda Tufteja o vizualnem 
prikazu informacij. To vam bo zelo pomagalo pri 
ustvarjanju boljših izročkov.

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Če dokumenta udeležencem ne želite razdeliti preko 

spleta, ga skopirajte na USB ključke in ga razdelite 
ročno v razredu.

 ● Če želite, da imajo udeleženci dostop do dokumen-
ta preko spleta, imate za to več možnosti. Delite ga 
lahko preko ponudnikov shranjevanja preko oblaka 
(npr. Dropbox, Google Drive, AWS), lahko ga pošljete 
po elektronski pošti, če imate svojo spletno stran, ga 
naložite tja, lahko pa uporabite katerega od učnih 
portalov (npr. Moodle, Blackboard ali Edmodo). 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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2.3.7 Priprava igre

Splet vam omogoča, da igrate in ustvarite vrsto iger, ki 
so lahko zelo koristne za udeležence vašega tečaja. Ta 

aktivnost je osredotočena na pripravo enostavnih iger z 
besedami (na primer križank) in kvizov.

Kaj potrebujem?
 ● Dostop do spleta preko telefona, prenosnega raču-

nalnika ali tablice.

Kaj naj storim?
 ● Pri pripravi igre z besedami pripravite najprej se-

znam besed, ki so povezane s trenutno učno temo, 
in razlage za vse izbrane besede.  Z njimi lahko 
ustvarite križanko ali kviz.

 ○ Križanko lahko ustvarite z brezplačnim orod-
jem za ustvarjanje križank, na primer na sle-
dečih straneh

https://crosswordhobbyist.com

http://www.crauswords.com

http://www.eclipsecrossword.com

 ○ Kviz lahko ustvarite z brezplačnim orodjem za 
ustvarjanjem kvizov, na primer na nasllednjih 
spletnih straneh:

https://hotpot.uvic.ca/wintutor6/tutorial.htm

https://www.quiz-maker.com

https://www.vocabtest.com

https://quizlet.com/en-gb

 ● Ko boste ustvarili aktivnost, boste dobili poseben 
spletni naslov (URL naslov), ki ga pošljete udeležen-
cem, da bodo lahko dostopali do aktivnosti.

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Aktivnost mora biti na spletu. 

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop
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2.3.8  Priprava aktivnosti z iskanjem po spletu

V tovrstni aktivnosti udeleženci s pomočjo spletnega 
brskalnika raziskujejo temo ali iščejo informacije, ob 

tem pa pridobivajo boljše razumevanje snovi. Ta aktiv-
nost se osredotoča na naloge z iskanjem informacij.

Kaj potrebujem?
 ● Dostop do spleta s pametnim telefonom, prenosnim 

računalnikom ali tablico.
 ● Spletni iskalnik (npr. Google, Bing ali Baidu).

Kaj naj storim?
Za udeležence sestavite vprašanja, s katerimi se bodo 
naučili uporabljati spletni iskalnik, na primer:

 ● Kateri je bil prvi spletni iskalnik? (Iskalnik Archie.)

 ● Poiščite pomen besede “requisition”. (Temeljito iska-
nje)

 ● Poiščite spletno stran, na kateri je uporabljena fraza 
“rezultat učenja.” (Vnos v Google: “rezultat učenja.”)

 ● Poiščite spletno stran, ki vsebuje besedo “učenje“, ne 
pa besede “poučevanje.“ (Vnos v google: učenje -po-
učevanje)

 ● Kaj je divodikov monoksid? (Voda.)

 ● Raziščite, kako daleč smo od Bohole, Maye in Irske. 
(Odvisno od lokacije.)

 ● Kaj je evropski nevihtni strakoš? (Morska ptica.)

 ● Kje se nahaja najgloblja morska točka? (Izzivalčevo 
brezno v Marianskem jarku.)

 ● Kako visoka je najvišja gora na Zemlji? (Mount Eve-
rest, 8848m.)

 ● Poiščite frazo “Ocenjevalni kriteriji” v treh različnih 
iskalnikih. Je prvih 10 strani z zadetki enakih v vseh 
treh iskalnikih ? (Najbrž ne.)

Kako deliti vsebino s tečajniki?
 ● Aktivnost mora biti na spletu.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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2.4.  Testiranje kombiniranih vsebin z 
udeleženci

Zdaj znate pripraviti spletne vsebine. Kaj sledi? V nas-
lednjem koraku boste pripravljene vsebine kombinirali 
z udeleženčevo izkušnjo v učilnici. Kako boste spletne 
vsebine predstavili udeležencem in kaj boste v zvezi z 
njimi od njih zahtevali? Vsebine lahko udeležencem 
predstavite tako: 

„Pripravil sem vam vsebino, da bi vam olajšal življenje. 
Ta vsebina vam bo pomagala razumeti snov, s katero 
smo se ukvarjali med poukom. Vsebino sem res ustvaril 
sam. Prvič sem pripravil kaj podobnega, zato vas po 
aktivnosti prosim za povratne informacije.“

Lahko pa enostavno počakate, dokler ne boste učili sno-
vi, ki se navezuje na pripravljeno vsebino. Takrat lahko 
udeležencem poveste, da imate za dodatno znanje za-
nje pripravljeno vsebino, ki jim bo pomagala bolje razu-
meti snov.

Navodila udeležencem naj bodo jasna in enostavna: 

“Pred naslednjim srečanjem se ukvarjajte s to vsebino 
vsaj 10 minut. Pri sebi imejte kemični svinčnik in 
papir, da boste med delom lahko delali zapiske. Ko 
boste končali, v treh ključnih točkah opišite, kaj ste se 
iz vsebine naučili. Med naslednjo učno uro se bomo 
pogovorili, kaj smo se naučili.“

Med naslednjim srečanjem razdelite udeležence v pare 
ali v skupine po tri in jim naročite, naj se pogovorijo o 
tem, kaj so se naučili iz vaše aktivnosti. Po razpravi naj 
vsaka skupina pove razredu, ali je vsak član skupine iz 

vsebine dobil drugačne ideje ali pa so vsi imeli enake 
ključne točke. Ta korak je v kombiniranem učenju klju-
čen, saj z njim še enkrat vključimo aktivnost v pouk v 
učilnici, tako da imajo udeleženci občutek, da je to del 
izkušnje v učilnici.

Udeleženci lahko ocenijo vsebino na zelo enostaven na-
čin (o tem bomo več govorili v naslednjem poglavju). 
Povejte jim, naj z dvignjenim palcem povejo, da jim je bila 
aktivnost všeč, s spuščenim pa, da jim ni bila. Če vam bo 
večina pokazala spuščen palec, vam to naj ne vzame vo-
lje. Bilo bi nenavadno, če bi prvič, ko ste poskusili nekaj 
popolnoma novega v učilnici,  vse šlo gladko. Vzemite si 
nekaj tednov za razmislek in nato poskusite z drugačno 
aktivnostjo. Če pa so udeleženci zadovoljni in jih večina 
dvigne palec, kujte železo, dokler je vroče, in preizkusite 
še kakšno aktivnost, ki smo jo opisali v tem poglavju 

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop
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Spletno moderiranje
Za nekatere udeležence bo prehod iz pouka v učilnici v 
spletno okolje predstavljalo izziv. Britanski raziskovalec 
Gilly Salmon je razvil petstopenjski model, ki pomaga 
učiteljem razumeti izzive, ki se porajajo pri uspešnem 
prehodu v nov način dela.1 Postopek, ki je opisan spo-

1 Salmon, G. (2011) “E-Moderating: The Key to Teaching and 
Learning Online” (3rd edition), Routledge.

daj, se prične s predstavitvijo spletnega okolja udele-
žencem, nato jim učitelj zastavi enostavne komunika-
cijske naloge, temu sledi delo z učnimi materiali, nato 
udeleženci razpravljajo med seboj in z učiteljem, kaj so 
se naučili, na koncu pa sledi njihov razmislek o tem, kaj 
so se naučili ter raziskovanje in komentiranje eksternih 
materialov:

Tabela 2.3 – 5-stopenjski model za prehod na kombiniran način po Salmonu.

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja 5. stopnja

Predstavitev in 
motivacija

Spletna 
socializacija

Izmenjava 
podatkov

Analiza novega 
znanja

Nadaljnji razvoj

Predstavitev 
spletnega učenja

Osnovna uporaba 
komunikacije in 
sistema 

Interakcija z učnimi 
vsebinami 

Razprava z drugimi 
udeleženci in 
učiteljem 

Povezava z zunanjim 
svetom 

Salmon poudarja, da se vloga učitelja v vsaki stopnji 
spremeni in da je dobra pripravljenost učitelja ključna, 
da udeleženec uspešno opravi prehod z ene stopnje na 
drugo. Učitelj mora najprej podati specifična in podrob-
na navodila (pri tem mora biti spodbujajoč), čez čas pa 

bodo udeleženci postali samostojni in bodo razvili svo-
je lastne načine, kako delovati drug z drugim in kako s 
sistemom (učitelj na tej stopnji prevzame vlogo pomoč-
nika).

Tabela 2.4 – Učiteljeva vloga glede na 5-stopenjski model.

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja 5. stopnja

Spodbujanje in 
motiviranje

Povezovanje 
kulturnih, družbenih 
in učnih okolij 

Učenje in podpiranje 
učnih vsebin 

Pomoč in usmerjanje
Podpiranje in 
odzivanje 

Tehnična podpora mora biti tesno povezana s tem 
postopkom. Ko udeleženci prehajajo z ene stopnje na 
drugo, se stopnja interaktivnosti veča (udeleženec z 
udeležencem in udeleženec s sistemom), zato mora 
imeti učitelj na razpolago orodja in sredstva, ki mu bodo 

pomagali pri tehničnih težavah. Ta sredstva so lahko 
dostop do tehničnih strokovnjakov, spletna pomoč, pri-
ročniki in spletna programska podpora. V spodnji tabeli 
so tipi tehničnih aktivnosti, ki se izvajajo med vsako od 
stopenj.

Tabela 2.5 – Tehnične aktivnosti pri posameznih stopnjah.

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja 5. stopnja

Vzpostavitev sistema 
in omogočanje 
dostopa

Pošiljanje in 
prejemanje sporočil

Iskanje  in 
personalizacija 
programske opreme

Podpora pri razpravi
Priprava povezav na 
eksterne vire

Priročnik o kombiniranem učenje 
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2.5 Ocenjevanje učinka pilotnega primera
Čestitke, zaključili ste pilotni primer. Čaka vaš še zadnji 
korak - ocena celotnega procesa, razmislek o tem, kaj je 
uspelo in kaj ni in razmislek o tem, kako odpraviti teža-
ve, ki so se pojavile med procesom. 

Pomembno je, da si v vsakem učnem procesu zastavite 
dve ključni vprašanji: “Kaj počnem?” “Zakaj to počnem?” 
Vprašanji vam bosta pomagali pri razmisleku o proce-
su. Razmislek je zelo pomemben člen vsakega učnega 
procesa. Brez njega hitro naredimo napačne zaključke, 
zakaj se je nekaj zgodilo. Strukturirana in osredotočena 

vprašanja pa nam pomagajo, da dobimo točne in upo-
rabne povratne informacije. 

Za ocenjevanje učinkovitosti pilotnega primera smo 
sestavili dva vprašalnika, enega za vas in enega za ude-
ležence. Spodaj je vprašalnik, namenjen učiteljem. Od-
govore lahko napišete kar v ta priročnik. Na naslednji 
strani je vprašalnik za udeležence, ki ga lahko natisnete.

Za razmislek izpolnite naslednji vprašalnik.

2.  Kombinirani učitelj: pilotni pristop

Tabela 2.6 – Vprašalnik za učitelja po izvedbi pilotnega primera

Kateri del procesa je bil 
uspešen?

Kateri del procesa ni bil 
uspešen?

Kaj vas je presenetilo?

Kako dolgo ste pripravljali 
pilotni primer?

Na katere ključne tehnične 
težave ste naleteli?

Je bila pripravljena vsebina 
smiselna za vaše udeležence?

Kaj boste naslednjič naredili 
drugače?

2
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Vprašalnik za udeležence

1 2 3 4 5
Sploh mi ni bila 

všeč 
Ni mi bila všeč Imam nevtralno 

mnenje
Všeč mi je bila Zelo mi je bila 

všeč

1 2 3 4 5
Nikakor Ne bi mi bilo 

všeč
Vseeno mi je Želel bi si jih več Vsekakor

1. 1. Kako vam je bila kombinirana vsebina všeč? – Obkrožite številko ob odgovoru, ki najbolj odraža vaše mnenje.

3. Koliko časa ste porabili za delo s kombinirano vsebino?

4. Če si želite še več kombiniranih vsebin, s katero temo naj bodo povezane? 

5. Narišite, kakšno vrsto vsebin si želite: 

2. Bi si pri pouku želeli še več kombiniranih vsebin?

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Kombinirani učitelj –  
ključne točke v razmislek 

Preden nadaljujemo z bolj naprednimi kombiniranimi 
aktivnostmi, se bomo v tem poglavju posvetili nekaj 
pomembnim dejavnikom, ki jih morate upoštevati, ko 
se podate v bolj obširne kombinirane aktivnosti. Zače-
li bomo z razmišljanjem o tem, zakaj poučujemo, kako 
lahko pomagamo udeležencem pri učnem procesu in 
kako jih zaposlimo na spletu in izven njega. 

Sledila bo razprava o procesih, ki vam bodo pomagali 
pri pripravi kombiniranih učnih vsebin, o ključnih kora-
kih, ki jih morate izvesti, o doseganju učnih ciljev ter o 
načinih, kako pripraviti izčrpne načrte za aktivnosti. Če 
te načine že poznate, te dele priročnika kar preskočite.

Govorili bomo tudi o avtorskih pravicah, ki so zelo po-
membne, ko objavite svoje vsebine na spletu, še pose-

bej pa, če so nato javno dostopne. Na avtorske pravi-
ce učitelji med pripravo vsebin pogosto pozabijo, zato 
bomo v tem delu razložili, kako avtorske pravice deluje-
jo in kako najti vsebine, ki so legalno v prosti rabi in jih 
pokrivajo licence organizacije Creative Commons.

V naslednjem delu priročnika bomo govorili o uporab-
nosti vsebin in nato o njihovi dostopnosti. Uporabnost 
v tem kontekstu pomeni, kako enostavno je uporabljati 
določeno vsebino; dostopnost pa je kategorija, ki opisu-
je, koliko uporabnikov lahko dostopa do vsebine. 

Poglavje bomo zaključili z nekaj ključnimi izzivi, ki so 
povezani s kombiniranim učenjem, in z načini, kako se 
s temi izzivi spoprijeti.

Zakaj učiti?
Izzivi, pasti  

in izbire

Uporabnost in 
dostopnost 

Avtorske  
pravice

Kombinirani  
proces

Ključni dejavniki
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3.1 Zakaj poučujemo? Kako naredimo 
učenje učinkovito?

Zakaj poučujemo? Vprašanje je očitno, a vredno je raz-
misliti o odgovoru, saj se v kontekstu kombiniranega 
učenja ti razlogi spremenijo in jih je treba ponovno defi-
nirati. To vprašanje lahko parafraziramo: Zakaj enostav-
no ne damo udeležencem učbenika in jim rečemo, naj 
ga preberejo? 

Obstaja veliko razlogov, zakaj učimo, tako kot učimo. 
Poglejmo tri razloge, ki jih bomo najprej opisali v kon-
tekstu učenja v učilnici, nato pa bomo omenili še nekaj 
dodatnih izzivov, ki se pojavijo v kontekstu učenja s po-
močjo spleta.

1) Da navdušimo udeležence
Za udeležence je lažje, če jim nekdo pove o vsebini, 
namesto da o njej berejo, ker jim učitelj lahko pouda-
ri najbolj ključne dele snovi, takoj lahko odgovori na 
vprašanja, poda lahko primere iz resničnega življenja, 
udeležence pa obenem tudi motivira in navduši.1 Za to 
se mora učitelj dobro pripraviti, od njega pa ta proces 
tudi zahteva, da je empatičen in da se zna postaviti v 
kožo udeležencev. Učitelj prav tako ne sme pozabiti, da 
se sam ukvarja s to snovjo že veliko časa, udeleženec pa 
je mogoče zanjo slišal prvič. 

V kontekstu kombiniranega učenja se srečujemo s po-
dobnimi izzivi, a če je prvič, da se udeleženci ukvarjajo 
s kombiniranimi vsebinami, je to za njih nekaj svežega 
in novega, kar lahko ustvari veliko navdušenja za delo 
z aktivnostmi v tem kontekstu. Pomembno je, da so ak-
tivnosti zabavne, saj jih tako udeleženci lažje uspešno 
opravijo. Koristno je, da v skupino vključite nekaj lažnih 
udeležencev, ki bodo pomagali začeti delo z aktivnostjo. 
Če na primer kot učitelj začnete diskusijo na spletu in 
postavite nekaj vprašanj in je udeležence strah začeti 
odgovarjati, naj lažni udeleženec prvi odgovori na vaša 
vprašanja in tako začne pogovor.

2) Da pokrijemo vse, kar je v učnem 
načrtu
Ključni element poučevanje je zagotavljanje, da udele-
ženci o določeni temi vedo vse, kar morajo vedeti, in da 

1 Reeve, J., Jang, H. (2006) »What Teachers Say and Do to 
Support Students' Autonomy during a Learning Activity«, 
Journal of Educational Psychology, 98(1), p.209.

jim pomagamo opraviti morebitni preizkus znanja na to 
temo. To dosežemo tako, da temo razdelimo na manjše 
korake, ki jih je lažje obvladovati, in da te dele razporedi-
mo v časovni načrt.2 Tako lahko nadziramo napredova-
nje skozi učni načrt glede na zastavljen časovni okvir, v 
katerem naj bi ga izvedli.

V kontekstu kombiniranega učenja vse zgoraj našteto 
še vedno drži. Pri tem ne smemo pozabiti, da je naj-
pomembnejša vsebina. Da udeleženca pripravimo do 
tega, da se bo pozorno ukvarjal s spletno vsebino, mo-
ramo vsebino objaviti na spletu in ne sme biti dostopna 
nikjer drugje.

3) Da damo udeležencem občutek 
skupinske identitete
Pri poučevanju ne smemo pozabiti, da je delo v skupini 
z drugimi udeleženci zelo učinkovito. Izkoristiti moramo 
vsako priložnost za delo udeležencev v skupinah ali pa-
rih, kjer se bodo lahko učili drug od drugega.3 Skupin-
sko delo in naloge, namenjene celotnim skupinam, so 
enostaven način, kako pripraviti udeležence, da delajo 
v ekipah, in kako v udeležencih razviti občutek pripa-
dnosti celotni učni skupini. Ta občutek v udeležencih 
pogosto ustvarja močno motivacijo na podoben način, 
kot sodelovanje ekipe v ekipnih športih športnike moti-
vira, da delajo bolj trdo, da kaj tudi žrtvujejo in da dajo 
vse od sebe za čast in slavo celotne ekipe.

V kontekstu kombiniranega učenja je skupinsko delo 
težje izvajati, zato naj udeleženci v klepetalnici, forumu 
ali drugem spletnem orodju objavijo svojo sliko in napi-
šejo nekaj stavkov o sebi, svojih interesih in hobijih. Uči-
telj naj spodbuja udeležence, naj pogosto komunicirajo 
med seboj, da tako lažje uspešno opravijo spletno aktiv-
nost. Moderiranje skupinskega dela na spletu (spletno 
moderatorstvo ) je nova veščina, ki jo moramo vaditi, da 
jo dobro osvojimo.

2 Marzano, R.J. (2010) »Art & Science of Teaching«, 
Educational Leadership, 68(4), pp.82-85.

3   Boud, D., Cohen, R., Sampson, J. (1999) “Peer Learning and 
Assessment”, Assessment & Evaluation in Higher Education, 
24(4), pp.413-426.
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3.2 Kombinirani učni postopek
Postopek, ki ga bomo v priročniku uporabili za kombi-
nirano učenje, temelji na modelu za oblikovanje učnih 
načrtov ADDIE. ADDIE je kratica, sestavljena iz angleških 
besed analysis (analiza), design (oblikovanje), develo-
pment (razvoj oz. priprava), implementation (izvedba) 
in evaluation (vrednotenje, ocena) in predstavlja ge-
nerični pristop do vsakršnega oblikovalskega izziva. Če 
gradite hišo, je smiselno postopati z naslednjimi koraki:

1. Določite število spalnic, kopalnic, itd., na podla-
gi dejavnikov, kot so razpoložljive finance, število 
družinskih članov in velikost zemljišč, ki so na voljo 
(ANALIZA).

2. Najemite arhitekta, ki vam bo v skladu z vašimi po-
trebami pripravil načrt nove hiše (OBLIKOVANJE).

3. Najemite zidarje, da vam bodo na podlagi arhitek-
tovega načrt zgradili hišo (PRIPRAVA).

4. Vselite se v hišo in preverite, ali delujejo vsa vrata in 
ali kaj pušča (IZVEDBA).

5. Zberite vse težave v hiši in naročite gradbeniku, naj 
jih popravi (VREDNOTENJE).

V kontekstu priprave vsebin za kombinirano učenje so ti 
koraki videti tako:

(Glej tabelo 3.1.)  

Opisani pristop je koristen, saj nam pomaga, da ne 
spregledamo česa očitnega. Zagotavlja tudi dosleden 
pristop k vsem stopnjam procesa ter nam omogoča, da 
se osredotočimo na dokončanje priprave vsebine in da 
zagotovimo, da bo namen naloge dosežen. Z modelom 
ADDIE smo vas že seznanili, saj smo pilotni primer v 
2. poglavju zasnovali z njegovo uporabo. V naslednjih 
odstavkih bomo podrobneje opisali nekatere od kora-
kov, ki so del prvih dveh stopnjah procesa (analiza in 
oblikovanje). Priprava in izvedba sta tema 4. in 7. po-
glavja, vrednotenje pa je opisano v 8. poglavju.

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek

Tabela 3.1 – Stopnje razvoja vsebin z uporabo metodologije ADDIE.

Stopnja Opis Naloge

Analiza

Stopnja analize pojasni učne težave 
in cilje, identificira učno okolje 
in obstoječe znanje ter veščine 
udeleženca.

 ● Opišite, kaj morajo udeleženci znati pred 
začetkom procesa.

 ● Ocenite omejitve pri stroških, času in obsegu 
procesa.

 ● Določite cilje učnega procesa.

Oblikovanje

Na stopnji oblikovanja se ukvarjamo 
z ocenjevanjem orodij, nalog, vsebin, 
analizo snovi, načrtovanjem učnih ur in 
izborom medijev. 

 ● Opišite, kaj boste poučevali (uporabite učni 
načrt).

 ● Sestavite storyboarde in skripte.
 ● Raziščite, katera programska orodja boste 

potrebovali.

Priprava
Na stopnji priprave ustvarimo in 
zberemo vsebine, ki so opisane v 
stopnji oblikovanja. 

 ● Pripravite vsebino. 
 ● Preglejte, označite izvor in objavite vsebino.
 ● Pripravite kvize.

Izvedba
Na stopnji izvedbe predstavimo 
vsebino udeležencem in jo izvedemo.

 ● Predstavite udeležencem vsebine za delo v 
učilnici.

 ● Predstavite udeležencem vsebine za delo na 
spletu.
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Tabela 3.1 – Stopnje razvoja vsebin z uporabo metodologije ADDIE.

Stopnja Opis Naloge

Vrednotenje
Na stopnji vrednotenja ocenite, kaj je 
pri izvedbi delovalo in kaj ni ter kateri 
del vsebine je treba oblikovati drugače. 

 ● Prosite udeležence za povratne informacije.
 ● Samorefleksivno razmislite o rezultatih.
 ● Preglejte in popravite vsebino.

3.2.1 Učni cilji

Učne cilje določi učitelj. To so kratki, enostavni stavki, 
ki orišejo, kaj naj bi udeleženec znal po koncu določe-
ne učne enote ali učne aktivnosti. Tako orisani učni cilji 
obvestijo udeleženca, kakšne dosežke lahko pričakujejo 
s pomočjo učitelja. Če gre za izobraževalno vsebino, so 
lahko učni cilji določeni tako:

Po zaključku tega učnega modula bo udeleženec znal:

 ● identificirati in proučiti širok spekter učnih in 
poučevalnih metod. 

 ● razpravljati o teorijah učenja in izboljšati svoj 
pristop do poučevanja.

 ● razviti učinkovite veščine samostojnega učenja.

Pri zapisovanju učnih ciljev je pomembno, da upora-
bimo dovršne, aktivne glagole, ki opisujejo, kaj bodo 
udeleženci po končani učni enoti zmožni narediti. Če je 
mogoče, se izognite besedam, kot so vedeti, razumeti 
ali znati, saj so ti precej nejasni in jih je težko izmeriti 
in definirati. Zato raje razmislimo, kaj bo po učni enoti 
udeleženec zmožen narediti, s čimer bolje prikažemo, 

da je pridobil potrebno znanje. Ti učni cilji nam bodo 
pomagali najti primerne načine, kako podati določene 
vsebin, kako izbrati primerne kombinirane aktivnosti in 
primerno obliko končnega vrednotenja ali ocenjevanja 
znanja.

Leta 1956 je Benjamin Bloom vodil skupino učiteljev 
pri razvoju klasifikacije učenja, ki je vključevala razpon 
načinov učenja od nekritičnega učenja (površinsko uče-
nje) do kritičnega in refleksivnega učenja (globoko uče-
nje).1 Najnižja stopnja učenja, ko si udeleženec poskuša 
zapomniti kar se da veliko podatkov brez kritične refle-
ksije, je 1. stopnja (imenuje se stopnja znanja). Najvišja 
stopnja, ko se udeleženec intenzivno ukvarja s snovjo, 
je 6. stopnja (imenujemo jo stopnja vrednotenja). V spo-
dnji tabeli so opisane vse stopnje ter navedeni primeri 
glagolov, ki so primerni za pisanje učnih ciljev. Vredno je 
omeniti, da smo v zgornjem primeru zapisa učnih ciljev 
pri prvih dveh ciljih uporabili glagole z 2. stopnje, pri 
zadnjem cilju pa glagole s 4. stopnje. Ni vam treba ved-
no uporabljati samo glagolov z ene stopnje, saj boste 
pri snovi hoteli, da udeleženci nekatere stvari razumejo 
bolje kot druge.

(Glej tabelo 3.2, na naseldnji strani.)

1 Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, 
D.R. (1956) Taxonomy of Educational Objectives: The 
Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive 
Domain, New York: David McKay Company.
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3.2.2  Učni načrti

Potem ko določite učne cilje in veste, kaj želite v učni 
enoti naučiti, se lahko posvetite sestavljanju učnega na-
črta. Učni načrt je podroben načrt, ki vas vodi skozi vsak 
korak učne ure, poudarja vaše cilje, metode in povze-
tek učne ure. Z učnim načrtom je mogoče strukturira-
no razmisliti, kako boste kombinirali spletne vsebine z 
vsebinami v učilnici v kombinirano aktivnost. Z učnim 
načrtom boste lahko razmislili o naslednjih ključnih 
vprašanjih:

 ● Koliko časa bom rabil, da bom udeležencem podal 
to vsebino?

 ● Katere so prednosti in slabosti udeležencev?

 ● Katere tipe aktivnosti naj uporabim?

 ● Kako bom razkosal učenje na manjše enote?

 ● Kako bom ugotovil, kaj so se udeleženci naučili?

Obstaja veliko predlog za učne načrte. Raziščite po sple-
tu in poiščite takšno, ki ustreza vašim potrebam. Spodaj 
sta primer sestavljenega učnega načrta in prazna pre-
dloga.

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek

Tabela 3.2 – Bloomova taksonomija s primeri glagolov

Stopnja Opis Aktivni glagoli

1. Znanje
Udeleženec si zapomni 
pridobljene podatke. 

urediti, definirati, ponoviti, označiti, našteti, zapomniti 
si, poimenovati, razvrstiti, prepoznati, povezati, 
spomniti se, reproducirati, izjaviti

2. Razumevanje
Udeleženec prikaže 
razumevanje pridobljenih 
podatkov. 

klasificirati, opisati, razpravljati, razložiti, izraziti, 
identificirati, nakazati, najti, prepoznati, poročati, 
ponovno formulirati, ponovno premisliti 

3. Uporaba
Udeleženec uporablja znanje 
v resničnih situacijah.

uporabiti, izbrati, prikazati, prirejati, interpretirati, 
izvajati, vaditi, načrtovati, orisati, rešiti, implementirati

4. Analiza
Udeleženec razčleni ideje v 
bolj enostavne dele in išče 
splošna pravila.

analizirati, presoditi, oceniti, kategorizirati, primerjati, 
kontrastirati, kritizirati, razlikovati, razločevati, 
pregledati

5.  Sinteza
Udeleženec poveže 
posamezne ideje v novo 
celoto.

razvrstiti, zbrati, sestaviti, konstruirati, ustvariti, 
oblikovati, razviti, formulirati, voditi, organizirati, 
načrtovati, pripraviti 

6. Vrednotenje

Udeleženec ustvarja in brani 
mnenja, ki temeljijo na 
internih dokazih ali eksternih 
kriterijih.

oceniti, argumentirati, priključiti, izbrati, braniti, 
primerjati, soditi, predvidevati, izbrati, ceniti, 
podpirati

3
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Predloga je dostopna na: www.blenditwell.eu/handbook/templates/Sup04_LessonPlanTemplate.docx

Priročnik o kombiniranem učenje 

U č n i n a č r t

Snov: Izobraževalni modeli Tečaj: Izobraževanje

Tema:Teorije učenja Avtor/Datum: Jane Smith/21.03.66

Učni cilji:

Po zaključku tega učnega modula bo udeleženec znal:
 - Identificirati in proučiti širok spekter učnih in poučevalnih 
metod.
 - Razpravljati o teorijah učenja in izboljšati svoj pristop do 
poučevanja.
 - Razviti učinkovite veščine samostojnega učenja.

Potrebno predznanje:

Ni potrebno.

Postopek:

5 minut Aktivnost za ogrevanje

10 minut  Uvod v teorije učenja, dober pregled

5 minut Uvod v kombinirane vsebine

15 minut  Uporaba kombinirane vsebine

10 minut  Podrobnosti o teorijah učenja

10 minut  Povzetek naučene snovi

5 minut  Končna vprašanja in navodila za naslednje srečanje

Razprava:

 - Kaj je namen teh teorij?
 - Se nekateri ljudje učijo drugače kot drugi?
 - Katera teorija vam je najbolj všeč?

Povzetek:

 - Kaj smo se naučili?
 - Imate dodatna vprašanja?

Primer učnega načrta 
3
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3.2.3 Storyboardi

V poglavju o pilotnem primeru smo videli enostavni 
storyboard, v tem poglavju pa bomo predstavili bolj po-
drobno predlogo storyboarda, ki jo lahko ustvarite na 
podlagi zastavljenih učnih ciljev in učnih načrtov. Ključ-
no polje v storyboardu je zopet polje z vsebino, ki vse-
buje oris načrtovane spletne strani, videa ali drugega 
interaktivnega medija. Sprva lahko učitelj orise nariše z 
roko, kar nudi več fleksibilnosti kot risanje s program-
skim orodjem. Pomembno je, da v storyboard ne vklju-
čite preveč vsebine. Bolje je, če vsebino razdelite v več 
posameznih storyboardov, da ne pride do kognitivne 
preobremenitve. Pri sestavljanju glejte na vsebino sko-
zi oči udeleženca. Če izbrana oblika vsebine omogoča 
vključitev tako avdio kot vizualnih vsebin, eksperimen-
tirajte in poskusite najti ravnotežje med vizualno poda-
nim besedilom in zvočno posnetim besedilom.

Kaj pomenijo posamezna polja v storyboardu?

 ● Številka vsebine: Vsak storyboard zaporedno ošte-
vilčimo.

 ● Modul: To je enota, ki jo imamo namen učiti.

 ● Lekcija: To je specifična lekcija, za katero bomo 
ustvarili kombinirano vsebino.

 ● Učni cilj: Predstavlja namen lekcije.

 ● Vsebina: V tem polju sta vizualni oris ali osnutek be-
sedila vsebine, ki jo boste kombinirali.

 ● Opombe: V tem polju so scenarij vsebine ali načr-
tovana navigacija po vsebini ali druge podrobnosti.

 ● Avtor/Datum: Ime avtorja vsebine. / Datum nastan-
ka vsebine.

Primeri storyboardov: 

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek

Št. vsebine: 57

Modul: Uvod v francoščino

Opombe:
Lekcija: Francoski filmi

Učni cilj: Predstavitev uporabnih filmov, 
s katerimi lahko udeleženci izboljšajo 
svoje znanje besedišča.

Vsebina: Spletna stran bo 
imela povezave do 
napovednikov za tri 
francoske filme ter 
povezave do njihovih 
igralskih zasedb.

Vstop do strani preko 
Storyboarda št. 56,  
povezava na storyboard 
št. 58.

Spletna stran je dostopna, 
uporabnik lahko spremeni 
barvo ozadja.

Avtorica: Jane Smith Datum: 04. 05. 66

3
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Priročnik o kombiniranem učenje 

Št. vsebine: 7

Modul: Računalniška omrežja

Opombe:
Lekcija: Topologija omrežij

Učni cilj: Razlaga, kako drevesna topolška 
konfiguracija omrežja pošilja sporočila med 
posameznimi računalniki. 

Vsebina: Ta PowerPoint slika 
bo imela animacijo, ki 
prikazuje, kako paketi 
informacij potujejo (v 
obliki rjavih škatlic).

Vstop do slike 
preko Storyboarda 
št. 56; povezan bo z 
storyboardom št. 58.

Ta niz PowerPoint slik 
bo obravnaval tudi druge 
topologije, vključno s 
krožnimi, zvezdastimi in 
hibridnimi topologijami.

Avtorica: Jane Smith Datum: 12. 12. 65

Št. vsebine: 24

Modul: Dobre prakse oblikovanja

Opombe:
Lekcija: Oblikovanje avtobusne postaje

Učni cilj: Razlaga, kako oblikovati avtobusne 
postaje in kam jih postaviti na pločnik glede na 
koš za smeti.

Vsebina: To je video, ki pokaže 
neko osebo (Ana Novak) 
na avtobusni postaji.

Prebrano besedilo:

Ana Novak gre na 
sprehod, spotoma pa 
srečuje znižane pločnike, 
bančne avtomate, 
avtobusne postaje in koše 
za smeti.

Video bo dostopen in bo 
imel podnapise.Avtorica: Jane Smith Datum: 14. 11. 65
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Predloga je v obliki docx dostopna na: www.blenditwell.eu/handbook/templatesw/BL_Sup01_StoryBoardTemplage.docx

Predloga za story board

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek
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3.3  Poučevanje odraslih v primerjavi 
z drugimi oblikami organiziranih 
izobraževanj

Pomembno je, da se zavedamo konkretnih učnih situa-
cij, v katerih se znajdemo. 

Vsi, ki berete ta priročnik, ste verjetno pedagogi, učitelji, 
trenerji, moderatorji, vodje itd. in izobražujete odrasle. 
To pomeni, da delate z določenimi vrstami udeležencev 
in to počnete v situaciji, ki je najbrž precej drugačna, kot 
je v drugih vrstah šol. 

Sodobno izobraževanje odraslih se razlikuje od izobra-
ževanja v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi od drugih 
oblik formalnega izobraževanja, kot so visokošolsko iz-
obraževanje (na univerzah, visokih šolah, ipd.) ali poklic-
no usposabljanje (v poklicnih šolah, podjetjih).

Dobro izobraževanje odraslih obravnava udeležence na 
različne načine. Naloga učitelja v izobraževanju odraslih 
je, da zagotovi ugodno učno okolje za odrasle vseh sto-
penj izobrazbe. To stori tako, da se zaveda, kdo so de-
jansko udeleženci pri njegovem pouku, tj. posamezniki, 
ki imajo svoje lastne izkušnje in kompetence ter mne-
nja, za katera želijo, da se jih ceni in upošteva. To ne ve-
lja samo za izobražene, ampak tudi za tako imenovane 
nizko kvalificirane osebe, ki imajo svoje specifične spret-
nosti, a ne tistih, ki se običajno vrednotijo v sistemih for-
malnega izobraževanja. Dobro izobraževanje odraslih 
uporabi te spretnosti tako, da jih vključi v pouk in gradi 
znanje z njihovo pomočjo. 

V mnogih kontekstih pri izobraževanju odraslih ne gre 
toliko za pridobivanje novih spretnosti in kompetenc 
(čeprav je v nekaterih kontekstih poudarek na tem res 
velik). Pogosto gre za razvoj lastne osebnosti, odkriva-
nje novih pogledov na svet, zdravo življenje itd. Včasih 
se odrasli ne udeležujejo izobraževanj samo zaradi uče-
nje, temveč zaradi druženja z ljudmi s podobnimi inte-
resi. 

Druge vrste izobraževanja odraslih so pogosto bolj us-
merjene k praktičnim vidikom vsakdanjega življenja, 
npr. v gospodinjstvu ali pri delu. Učenje uporabe raču-
nalnika je na primer tipičen razlog, zakaj bi določeno 
osebo zanimal obisk izobraževalnega centra za odrasle. 
To velja tako za začetnike, kot za osebe, ki že imajo dolo-
čeno raven znanja in iščejo nadaljevalne izobraževalne 
programe. Jezikovnih tečajev se udeležujejo ljudje, ki 

potrebujejo jezikovno znanje v službi ali pa hočejo jezik 
uporabljati samo na dopustu v tujini. V zadnjem času 
je v nekaterih evropskih državah prišlo do pojava, da je 
pouk lokalnega jezika postal veliko večji del ponudbe 
izobraževalnih centrov za odrasle, kot pa je bil prej, saj 
se begunci, ki so prišli v te države, želijo hitro in učin-
kovito naučiti jezika, da bi tako čim hitreje lahko našli 
službo. Nekateri, ki se udeležujejo tečajev izobraževal-
nih organizacij za odrasle, se udeležijo celotnih sklopov 
izobraževanj, da pridobijo na primer certifikat za raču-
novodjo. Centri za izobraževanje odraslih so običajno 
fleksibilni in hitro ugotovijo, kaj ljudje želijo in potrebu-
jejo. Svoje tečaje organizirajo na podlagi tovrstnih ugo-
tovitev in potreb. 

Izobraževanje odraslih nudi možnosti za učenje tako 
običajnim državljanom kot tudi posebnim skupinam 
prebivalstva. To vključuje npr. funkcionalno nepismene 
ljudi. Raziskave dokazujejo, da 7-8% ljudi tudi v velikih 
industrializiranih državah ne zna brati ali pisati na ravni, 
ki je potrebna za normalno delovanje in življenje v so-
dobni družbi. Med posebne skupine spadajo tudi osta-
reli, ki imajo svoje interese in potrebe. 

Včasih izobraževanje odraslih zajema teme, ki so po-
membne za družbo, zato se družba (v obliki lokalne 
občine ali vladnega organa na višji ravni) odloči vlagati 
denar v organizacije za izobraževanje odraslih, ki bi ude-
ležencem lahko ponudile določene dogodke, npr. javne 
razprave s politiki in državljani o perečih vprašanjih. 

To posebno okolje izobraževanja odraslih je treba upo-
števati.

Vprašajte se: Kdo sem jaz? S kom delam? Katere so teme 
in snovi učnih aktivnosti, ki jih pripravljam? Zakaj se 
ljudje udeležujejo mojega tečaja?  

Pri kombiniranem učenju pa se morate tudi vprašati: 
Kateri del tega lahko vzamem in z njim sestavim pilotni 
primer moje prve kombinirane vsebine? Je kombinira-
no učenje sploh primerno orodje za ljudi, ki jih učim. 

V zgornjih odstavkih smo skušali na kratko opisati, za-
kaj je izobraževanje odraslih drugačno od drugih vrst 
organiziranega učenja. Vendar pa stanje ni enako v vseh 
evropskih državah. Vsaka država, vsak izobraževalni 
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sistem in vsaka nacionalna kultura ima različne tradici-
je. Vsaka od šestih institucij, ki so sodelovale v projek-
tu Kombinirano učenje, ima svoje lastno in specifično 
ozadje. Z namenom, da bi se zavedali teh razlik in da bi 

ponazorili razlike med posameznimi državami in tipi in-
stitucij, smo na naslednjih straneh našteli nekaj tipičnih 
situacij, ki prikazujejo, kako, zakaj in za koga organizira-
mo izobraževalne dogodke v naših organizacijah.

VHS Hannover ∙ Nemčija
VHS Hannover je tipični občinski izobraževalni center za 
odrasle. Tovrstni centri so na voljo skoraj v vseh nemških 
mestih. Med tipične učne situacije spadajo: 

 ● pouk tujega jezika za ljudi, ki želijo uporabljati jezik 
na dopustu v tujini;

 ● pouk nemščine za begunce, ki so nedavno vstopili 
v državo; 

 ● tečaj kuhanja po indijsko, ki se ga udeležujejo moški 
in ženske srednjih let, ki imajo običajno redne služ-
be;

 ● tečaj za mlade odrasle, ki niso uspeli dokončati šola-
nja in so zdaj brez kakršne koli izobrazbe. Ti eno leto 
obiskujejo dnevne tečaje, da bi pridobili srednješol-
sko izobrazbo. Veliko teh ljudi ima vedenjske motnje.

 ● Tečaj za prodajalca/prodajalko v trgovini. V triletnem 
tečaju, ki vključuje pripravništvo v različnih podje-
tjih, lahko udeleženci pridobijo polno poklicno izo-
brazbo. To poklicno prekvalifikacijo običajno finan-
cirajo agencije za zaposlovanje.

 ● Učitelji odraslih organizirajo enodnevne dogodke za 
16-18-letne udeležence raznih šol v mestu na temo 
»Kaj je Evropska unija in zakaj jo potrebujemo?« Do-
godek je zasnovan kar se da interaktivno in komu-
nikativno (s pomočjo orodij, kot je World Café, ipd.)

 ● Tečaj za računovodje iz določenega podjetja, na ka-
terem se ti naučijo uporabljati specializirano računo-
vodsko orodje.

DOMSpain ∙ Španija
DomSpain je organizacija za izobraževanje in usposa-
bljanje odraslih iz pokrajine Tarragona v Kataloniji. Od-
raslim udeležencem nudi tečaje tujih jezikov, informa-
cijskih in komunikacijskih tehnologij, kuhanja in osebne 
rasti, učiteljem pa nudi usposabljanja, ki se osredotoča-
jo na izboljšanje znanja tujih jezikov, učenje uporabe 
digitalnih orodij pri poučevanju ter nove učne metode, 
staršem in šolskim otrokom pa dodatne učne dejavno-
sti.  

Med tipične učne situacije spadajo:

 ● tečaji konverzacije v angleščini/francoščini/nemšči-
ni za tečajnike različnih starosti in različnih stopenj 
znanja;

 ● tečaji tujih jezikov za starejše udeležence, ki radi po-
tujejo;

 ● tečaji angleščine za mlade odrasle, ki morajo opra-
viti Cambridgev izpit iz angleščine, da lahko gredo 
študirat v tujino ali da si izboljšajo možnost zaposli-
tve v tujini; 

 ● tečaji tujih jezikov za zaposlene v turizmu ali v ko-
mercialnem sektorju;

 ● tečaji za uporabo računalnikov ali mobilnih aplikacij 
za starejše udeležence; 

 ● kuharski tečaji za tečajnike različnih stopenj in sta-
rosti: kuhanje za samske, grška/japonska/tibetan-
ska/korejska kuhinja;

 ● delavnica za treniranje spomina za starejše udele-
žence;

 ● delavnice čuječnosti in meditacije za odrasle;

 ● delavnice za starše na temo, kako učiti otroke, da se 
bodo na spletu vedli odgovorno in varno;

 ● tečaji o robotiki in programiranju in osvežilni tečaji 
angleščine za šolske učitelje;

 ● interaktivne delavnice za mlade odrasle in mlado-
stnike na temo mednarodne mobilnosti in Erasmu-
sov program. 
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UPI ljudska univerza Žalec ∙ Slovenija
UPI Žalec je javna, neprofitna ustanova za izobraževa-
nje in usposabljanje odraslih v Spodnji Savinjski dolini 
v Sloveniji. Ponuja širok nabor formalnih in neformalnih 
izobraževalnih programov ter kakovostnih usmerjeval-
nih in svetovalnih storitev. UPI Žalec izvaja programe 
poklicnih šol, osnovnošolske programe za odrasle in 
številne neformalne programe, ki so navedeni spodaj:

 ● jezikovne tečaje za nezaposlene, ki si želijo izboljšati 
zaposlitvene možnosti;

 ● jezikovne tečaje za zaposlene, ki potrebujejo znanje 
tujega jezika za službo ali za aktivnosti v prostem 
času;

 ● jezikovne tečaje za starejše občane;

 ● jezikovne tečaje za pripravo na nacionalne ali tuje 
izpite;

 ● tečaje slovenščine za podjetja, ki zaposlujejo prise-
ljence;

 ● računalniške tečaje za brezposelne in zaposlene;

 ● tečaje računalniške pismenosti za nezaposlene;

 ● digitalne delavnice za starejše: uporaba elektronske 
pošte, fotografiranje in urejanje fotografij na mobil-
nem telefonu, prvi koraki pri uporabi računalnika, 
uporaba facebooka in drugih družabnih medijev, 
itd.;

 ● kreativne delavnice in predavanja z raznolikimi te-
matikami znotraj Centra za medgeneracijsko učenje 
(osebnostna rast, umetnost, rokodelstvo, delavnice 
šivanja, itd.);

 ● programi integracije za priseljence;

 ● učni krožki (trajnost, zdravje, geografija itd.);

 ● glasbeni in plesni tečaji za odrasle. 

TUD ∙ Irska
The Technological University of Dublin (pred januarjem 
2019: Dublin Institute of Technology) je tipična visoko-
šolska ustanova, ki običajno mlajšim odraslim ponuja 
akademsko usposabljanje kot del formalnega izobraže-
vanja (na najvišji ravni). Za učenje na univerzi so značilni 
visoka strukturiranost, merjenje rezultatov, učni načrti in 
učne enote (tečaji) pa so običajno precej dolgi; diplom-
ski program traja do štirih let. Nekatere oblike učenja pa 
so bolj kratkoročne. TUDublin poučuje tudi odrasle, ki 
so običajno zaposleni in se vračajo v izobraževanje prek 
večernih tečajev ali izrednega pouka.

V sledečem seznamu so navedeni izobraževalni dogod-
ki in kdo so udeleženci: 

 ● študenti, ki so končali srednješolsko izobraževanje in 
redno obiskujejo visokošolski program za pridobitev 
višje stopnje izobrazbe (običajno diploma iz znano-
sti), da bi se zaposlili za polni delovni čas;

 ● študenti, ki so starejši od 23 let (»zreli študenti«), ki 
so že delali, a so se odločili, da se za polni čas vrnejo 
v visokošolski program, da bi si izboljšali zaposlitve-
ne možnosti; 

 ● večerni tečaji za udeležence, ki čez dan redno delajo, 
na tečaju zvečer in ob vikendih pa si želijo pridobiti 

diplomo (običajno v naravoslovni smeri), s čimer si 
želijo izboljšati zaposlitvene možnosti;

 ● podiplomski študenti, ki so diplomirali znotraj pre-
teklih treh let in obiskujejo redni študij za pridobitev 
magisterija;

 ● podiplomski študenti, ki so diplomirali pred tremi 
leti ali prej in obiskujejo izredni študij za pridobitev 
magisterija;

 ● podiplomski študenti, ki so diplomirali znotraj pre-
teklih treh let in obiskujejo redni študij za pridobitev 
doktorata.
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***
Ste v naštetih primerih našli situacijo, ki je podobna vaši?  

V vsakem primeru bo takšna ali podobna situacija vaša tipična delovna situacija. Za pilotni primer kombiniranega 
učenja boste najbrž izbrali nekaj, kar je povezano z vašim dosedanjim delom z udeleženci. Vaše ključno vprašanje bo: 
Sta tema in učno okolje primerna za kombinirano učenje?

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek
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3.4 Avtorske pravice in licenca Creative 
Commons

3.4.1 Avtorske pravice

Avtorske pravice so pravni koncept, ki ustvarjalcu izvir-
nega dela dodeljuje izključne pravice za uporabo in di-
stribucijo svojega dela. Običajno se podelijo le za ome-
jeno časovno obdobje. V Republiki Irski avtorske pravice 
za literarna, dramska, glasbena in umetniška dela velja-
jo za življenje ustvarjalca in 70 let po njegovi smrti. Av-
torske pravice za zvočne posnetke, film in oddaje tra-
jajo 50 let od leta nastanka. A vse avtorske pravice ne 
potečejo. V Združenem kraljestvu so avtorske pravice 
za igro Peter Pan avtorja J. M. Barrieja na njegovo željo 
trajno dodeljene otroški bolnišnici Great Ormond Street 
Hospital v Londonu.

Izključne pravice pa niso absolutne. Obstajajo izjeme, 
kot je na primer koncept »poštena uporaba«, ki je krovni 
izraz za nabor izjem, ki ne upoštevajo izrecno vseh av-
torskih pravic lastnika. Med tovrstne izjeme štejejo: 

 ● uporabo vsebine za namene raziskav ali zasebnega 
raziskovanja;

 ● uporabo vsebine za namene kritike, recenzije ali za 
poročanje o trenutnih dogodkih;

 ● kopiranje majhnih delov vsebine, ki ne predstavljajo 
bistvenega dela vsebine;

 ● za učne namene;

 ● za parodije in pastiže.

Avtorske pravice ščitijo samo prvoten izraz ideje, ne va-
rujejo pa ideje same, kar je njihova glavna omejitev. 

O avtorskih pravicah je vredno razpravljati. Pri pouku v 
učilnici mogoče nikoli niste razmišljali o avtorskih pra-
vicah vsebin, ki jih uporabljate, a če ustvarite spletno 
vsebino in še posebej, če jo naredite javno dostopno, je 
zelo pomembno, da vaša vsebina ne vključuje vsebin, ki 
so zaščitene z avtorskimi pravicami, oz. da imate izrecno 
(pisno) dovoljenje avtorja (ali imetnika pravic) za upora-
bo vsebine. 

Na primer: Afera o avtorskih pravicah opice
Zanimiv primer v zvezi z avtorskimi 
pravicami (kar je morda vredno 
omeniti tudi udeležencem) je 
spor o avtorskih pravicah opičjega 
selfieja. Leta 2011 je fotograf David 
Slater odpotoval v Indonezijo, da 
bi posnel fotografije ogroženih 
vrst opic (čopasti makaki). Slater 
je nekaj dni preživel z opicami in 
jih naučil, kako klikniti gumb za 
sprostitev sprožilca na fotoaparatu. 
Ena od opic se je sama posnela (na 
desni) in fotografija je bila 4. julija 
2011 objavljena v več britanskih 
časopisih, vključno z Daily Mailom, 
Telegrafom in The Guardianom. Pet 
dni pozneje je bila slika naložena 
na Wikimedia Commons, spletno 
mesto, ki sprejema le medije, ki so 
na voljo pod licenco za brezplačne 
vsebino, so v javni domeni ali so 
kako drugače neupravičeni do 
avtorskih pravic. Organizacija 

Wikimedia Commons je trdila, da 
so bile fotografije v javni domeni 
zato, ker so »delo živali in ker 
nimajo človeškega avtorja, ki bi 
mu lahko bile dodeljene avtorske 
pravice“. Slater je od Wikimedia 
Commons zahteval, naj odstrani 
fotografijo, kar so za nekaj časa 
tudi storili, vendar so se po veliko 
notranjih razpravah strinjali, da 
je opica posnela sliko in opica ne 
more imeti avtorskih pravic. Slater 
je trdil, da je posnetek pripravil on, 
da je vadil z opicami in da je celo 
držal stojalo, ko je opica pritisnila 
na sprožilec, zato je bil lastnik slike 
on. Toda 21. avgusta 2014 je Urad za 
avtorske pravice Združenih držav 
Amerike odločil, da slike ni mogoče 
zaščititi z avtorskimi pravicami, ker 
je ni posnel človek. (Pomembno 
se je zavedati, da je to le mnenje 
enega sodišča v eni državi. Druga 

sodišča v drugih državah se lahko 
odločijo drugače.) 
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3.4.2  Licenca Creative Commons

Leta 2001 je harvardski znanstvenik Lawrence Lessing 
ustanovil neprofitno organizacijo Creative Commons 
(CC), in sicer z namenom, da bi uporabnikom vsebin po-
magal izognite se pastem, ki so povezane z avtorskimi 
pravicami. Prav tako je želel razširiti »nabor ustvarjalnih 
del, ki jih lahko ustvarjalci uporabljajo pri svojih kreaci-
jah in ki jih lahko legalno delijo z drugimi uporabniki«. 
Da bi to dosegli, je organizacija ustvarila številna stan-
dardna in brezplačna pravna dovoljenja - imenovana 
Licence Creative Commons, ki določajo, katere pravice 
želi ustvarjalec zadržati in katerim se odreče v korist 
drugih ustvarjalcev. 

Licence Creative Commons niso zasnovane z namenom, 
da bi nadomestile avtorske pravice, temveč z name-
nom, da bi nadomestile pogajanja za specifične pravice 
z lastniki avtorskih pravic in licenc, ki so nujne v okviru 
upravljanja z avtorskimi pravicami, ko so vse pravice pri-
držane. 

Do leta 2015 je bila več kot milijardi del podeljena ena 
od oblik licence Creative Commons.

Organizacije, kot so Google Images, Flick, YouTube, 
Vimeo, SoundCloud in Wikipedia, uporabljajo licence 
Creative Commons. Ko naložite vsebino na katerega od 
naštetih portalov, vas portal vpraša, katero licenco želi-
te priložiti. Uporabna spletna stran za iskanje vsebine z 
licencami Creative Commons je:

 ● https://search.creativecommons.org

Elementi licenc Creative Commons  
Na voljo je šest standardnih licenc Creative Commons. 
Vsaka licenca je sestavljena iz enega ali več spodaj naš-
tetih licenčnih elementov.

1. Priznanje avtorstva: To pomeni, da vas morajo 
uporabniki vašega dela navesti kot originalnega av-
torja vsebine. Priznanje avtorstva je vključeno v vse 
licence Creative Commons.

2. Nekomercialna raba: To pomeni, da uporabniki ne 
smejo deliti, prirediti ali uporabiti vašega dela, če 
ga nameravajo uporabiti v komercialne namene ali 
za denarno nadomestilo.

3. Brez predelav: To pomeni, da drugi uporabniki va-
šega dela smejo deliti delo, ne smejo pa ga spremi-

njati. Pomnite, da imajo uporabniki še vedno veliko 
pravic, ki so jim dodeljene skozi pravice za pošteno 
uporabo.

4. Deljenje pod enakimi pogoji: To pomeni, da mo-
rajo uporabniki, ki predelajo vaše avtorsko delo, za 
vsako svojo predelavo uporabiti isto licenco Creati-
ve Commons.

Z vsakim od naštetih elementov je povezana standar-
dna ikona:

(a) Priznanje avtorstva (b) Nekomercialna raba

(c) Brez predelav (d) Deljenje pod enakimi 
pogoji

Slika 3.2 – Logotipi elementov licenc Creative Commons

Kadar objavite nekaj z licenco Creative Commons, mo-
rate svojemu delu dodati relevantne ikone (eno ali več, 
glede na vašo izbiro licenciranja), npr. v kolofonu svoje 
knjige. 

To lahko storite tako, da dodate simbole v obliki grafik 
(slik). Drugi način je zelo uporaben, ko objavljate stvari 
pogosteje: ikone Creative Commons so na voljo tudi kot 
tipografske pisave (za operacijska sistema Windows in 
Apple). Lahko jih prenesete brezplačno in jih namestite 
v računalnik, kot bi to storili z drugimi pisavami, kot so 
vseprisotne pisave Times New Roman ali Arial. Pisava, ki 
je bila na voljo leta 2018/2019, se je imenovala CC-icons 
(cc-cons.ttf ).  
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Učna aktivnost: izziv z avtorskimi pravicami  

Navodila 

Ta aktivnost je zelo enostavna: naredite kopijo teh slik, izrežite jih, izročite svojim udeležencem (v skupinah ali posamezno) 
in jih prosite, naj ugotovijo, kaj pomenijo. Če želite biti prijazni, jim dajte namig: »To je povezano z organizacijo Creative 
Commons.« Prosite jih, naj vam pošljejo odgovor po e-pošti, preko Twitterja ali naj odgovor objavijo na vaši wiki strani.

b n
d a

Lo
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Priznanje avtorstva

Ta licenca dovoli drugim uporabnikom, da razširjajo, predelajo ali 
prilagodijo vaše delo ter ga uporabijo za podlago svojih del, in sicer 
celo v komercialne namene, dokler vas navedejo kot avtorja izvirne-
ga dela.

Priznanje avtorstva – nekomercialno

Ta licenca dovoli drugim uporabnikom, da razširjajo, predelajo ali pri-
lagodijo vaše delo ter ga uporabijo za podlago svojih del, a v neko-
mercialne namene. Morajo vas navesti kot avtorja dela (tudi njihovo 
novo delo mora biti ustvarjeno v nekomercialne namene).

Priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji

This licence lets others remix, tweak, and build upon your work even 
for commercial purposes, as long as they credit you and license their 
new creations under the identical terms.

Priznanje avtorstva - nekomercialno – deljenje pod enakimi po-

goji

Ta licenca dovoli drugim uporabnikom, da razširjajo, predelajo ali 
prilagodijo vaše delo ter ga uporabijo za podlago svojih del, in sicer 
samo v nekomercialne namene, dokler vas navedejo kot avtorja izvir-
nega dela in objavijo vsebino pod enakimi pogoji.

Priznanje avtorstva – brez predelav

Ta licenca dovoli drugim uporabnikom, da razširjajo vaše delo v ko-
mercialne ali nekomercialne namene, dokler je delo nespremenjeno 
in ste vi navedeni kot originalni avtor dela.

Priznanje avtorstva - nekomercialno - brez predelav 

Ta licenca je od vseh šestih najbolj omejujoča, saj dovoli drugim 
uporabnikom samo razširjanje vašega dela, dokler vas navedejo kot 
avtorja, ne smejo pa ga spreminjati ali uporabljati v komercialne na-
mene.

Vsi CC logotipi so na voljo v različnih formatih(pixel in vektor) na spletni strani:  
https://creativecommons.org/about/downloads

Licence Creative Commons
Iz naštetih elementov je sestavljenih naslednjih šest standardnih licenc: 
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3.5  Uporabnost in dostopnost

3.5.1 Uporabnost

Pri pripravljanju vsebine je pomembno, da jo oblikujete 
tako, da uporabnik hitro razume, kako jo uporabljati. Če 
na primer pripravite interaktivni kviz in udeleženec ne 
ugotovi, kako naj odgovarja na kviz, ker vmesnik ni eno-
staven za uporabo ali pa se ga ne da enostavno uporab-
ljati, potem vsebina ni izpolnila učnega cilja, pri tem pa 
je še razočarala udeležence.

Ključni elementi dobre uporabnosti so:1

1. Uporabniku prijazna oblika: Prej ko vključite ude-
ležence v oblikovanje vaših vsebin, prej bodo zado-
voljni z rezultatom. Njihovo sodelovanje je lahko 
enostavno. Lahko se posvetujete z njimi glede izbi-
re barve ali pa jim predstavite storyboarde in osnut-
ke besedil ter jih prosite za mnenje.

2. Merjenje napredka: Na začetku pripravljanja vse-
bine se odločite, katero metodologijo za merjenje 
napredka boste uporabili, da boste zagotovilido-
seganje zastavljenih učnih ciljev. Uporabite lahko 
merjenje števila klikov, ki jih mora udeleženec na-
rediti, da zaključi aktivnost, lahko pa tudi merite 
čas, ki ga učenec potrebuje, da se nauči uporabljati 
celoten sistem.

3. Iterativno oblikovanje: Priprava vsebine se ne 
zgodi nujno samo enkrat. Ko je vsebina končana, jo 
je mogoče preizkusiti; na podlagi povratnih infor-
macij jo lahko preoblikujemo ali na novo ustvarimo, 
kar vodi do ponovnega testiranja. Postopek se lahko 
ponovi znova in znova, dokler med testiranjem ne 
najdemo več nobenih težav. Ta proces preizkušanja, 
izboljšanja in ponovnega preizkušanja se imenuje 
“iterativno oz. ponavljajoče se oblikovanje”.

Uporabnost vsebine lahko na učinkovit način preveri-
mo tako, da povabimo majhno skupino udeležencev, 
da sodelujejo na testu uporabnosti vsebine. Udeležen-
ci dobijo med testiranjem vrsto nalog, ki jih opravijo s 
pomočjo pripravljene vsebine, pri tem pa jim učitelj ne 
pomaga. Če opravljajo naenkrat po eno nalogo, lahko 
opazujete, kako pristopajo k nalogam, koliko frustracij 

1 Gould, J.D., Lewis, C, 1985, »Designing for Usability: Key 
Principles and What Designers Think«, Communications of 
the ACM, 28(3)).

naloga povzroči in koliko časa potrebujejo, da opravijo 
vsako nalogo. Analiza uspešnosti več udeležencev lah-
ko pomaga izboljšati sistem.

Opazovanje je le ena od metod vrednotenja uporab-
nosti vsebin. Druge metode vključujejo metodo GOMS 
(goals, operator, methods and selections rules oz. cilji, 
operater, metode in pravile izbire), protokol razmišljanja 
na glas in učenje navideznih udeležencev. Vse te meto-
de so opisane v 8. poglavju Vrednotenje kombinirane 
vsebine). 

Obstajajo številne smernice za ustvarjanje vsebin, ki so 
bile razvite za pomoč ustvarjalcem pri ustvarjanju upo-
rabnih vsebin, vključno z delom Thirteen Principles of 
Display Design (Trinajst principov vizualnega oblikovanja) 
Christopherja Wickensa in Eight Golden Rules of Interface 
Design (Osem zlatih pravil oblikovanja vmesnikov) Bena 
Shneidemana. Najbolj razširjena smernica za zagota-
vljanje uporabnosti vsebine pa je 10 osnovnih načel 
(hevristik), ki jih je navedel Jakob Nielsen v svojem delu 
Usability Engineering. Hevristike so navedene na nasled-
nji strani, sledi pa seznam korakov za njihovo rabo.

Nielesen je definiral pet komponent kakovostne upo-
rabnosti:

1. naučljivost,

2. učinkovitost,

3. zapomnljivost,

4. napake (majhna pojavnost napak),

5. zadovoljstvo .

Naštete komponente predstavljajo učinkovito orodje za 
testiranje uporabnosti vsebine.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek

Nielsenova osnovna načela

Načelo Opis

1.  Vidnost stanja sistema
Uporabnik mora hitro vedeti, kaj se dogaja v sistemu. Na primer, ko nalagate datoteke 
s storitvijo Google Drive, se prikaže pojavno okno, ki vam sporoči, da je datoteka 
naložena, in potrdi, da je prenos končan.

2. Usklajenost sistema z 
realnostjo

Uporabnik mora razumeti, kaj se dogaja, zato sistem uporablja terminologijo, 
ki je uporabniku znana. Če uporabnik na primer uporablja britanski pravopis in 
terminologijo (in ne ameriškega), mora tudi sistem uporabljati britanski pravopis in 
terminologijo.

3.  Nadzor in svoboda 
uporabnikov

Uporabnik mora imeti med uporabo sistema nekaj svobode pri izbiri. Če pomotoma 
izbere možnost, ki je ni želel, mora imeti možnost razveljaviti izbiro. Na primer, ko 
brišete e-pošto v najljubši e-poštni aplikaciji ali na spletni strani, se pojavi sporočilo: 
Pogovor je bil premaknjen v koš - Več o tem - Razveljavi, kar uporabniku omogoči, da 
razveljavi dejanje.

4.  Doslednost in 
standardi

Različni deli sistema ne smejo imeti drugačnega videza oz. ne smejo dajati 
drugačnega občutka v smislu dejanskega videza, dejanj ali terminologije. Gumb, ki na 
enem zaslonu naredi eno stvar, ne sme narediti nekaj drugačnega na drugem zaslonu. 
Drži tudi obratno. Ista funkcija ne sme biti predstavljena z dvema različnima gumboma 
na dveh različnih straneh.

5.  Preprečevanje napak

Uporabniku je treba preprečiti, da dela napake. To je mogoče doseči s preizkušanjem 
prototipnih sistemov z uporabniki, da se odkrijejo pogoste napake, ali pa se izvor 
napak odpravi s preoblikovanjem sistema, oz. se doda funkcija, ki uporabnike vpraša 
»Ste prepričani, da ...?«, preden jim dovoli, da izvedejo dejanje. Na primer, številni 
sistemi za elektronsko pošto preverjajo, ali imate v svojem sporočilu besedo »pripeto«. 
Če jo imate, vam predlaga, da pripnete priponko, če sistem zazna, da je še niste.  

6.  Bolje prepoznavanje 
kot spominjanje

Uporabnik naj si zapomni majhne količine podatkov na posameznih straneh. Sistem 
naj zmanjša obremenitev spomina uporabnika tako, da naredi predmete, dejanja 
in možnosti jasno vidne. Mnoge spletne strani kažejo pot, ki uporabniku pokaže 
trenutno lokacijo na spletnem mestu, na primer:  Prva stran > Publikacije > Knjige > 
Priročnik za kombinirano učenje.

7.  Fleksibilnost in 
učinkovitost uporabe

Sistem naj ima različne načine za izvedbo istega dejanja glede na to, kako izkušen je 
uporabnik. To vključuje skrite možnosti (»pospeševalnike«) za napredne uporabnike, 
za katere novincem ni treba vedeti. Na primer, funkcija »kopiraj » in »prilepi« v 
programu Microsoft Word je urejena tako za novince  (klik z desnim gumbom na 
možnost kopiraj in klik z desnim gumbom na možnost prilepi) kot tudi za napredne 
uporabnike (hkrati pritisni tipki Ctrl in C ali hkrati tipki Ctrl in V.

8.  Estetsko in 
minimalistično 
oblikovanje

Uporabniku je treba dati na voljo samo informacije, ki so neposredno povezane s 
trenutno interakcijo. Naj bo količina podatkov na vsaki strani le tako velika, kot je 
potrebno. (Domača stran Google iskanja je dober primer tega načela.)

9.  Pomagajte 
uporabnikom 
prepoznati in odpraviti 
napake

Sporočila o napakah naj bodo prikazana v enostavnem jeziku, naj sporočijo dejansko 
težavo in naj predlagajo konstruktivno rešitev. Sporočilo, kot je “Sistemska napaka 
4245” je običajno neuporabno. Bolje je: “Vnesli ste črke, a vnesti bi morali številke.” 

10.  Pomoč in 
dokumentacija

Sekcijo s pomočjo naj bo enostavno najti, osredotočena naj bo na uporabnikovo 
nalogo, našteje naj konkretne korake, ki naj jih uporabnik izvede, in ne sme biti 
preobsežna. Stran s pogostimi vprašanji (FAQ) je uporabnikom običajno bolj privlačna 
kot priročnik.
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Seznam korakov z Nielsenovimi osnovnimi načeli

Vsebina Ocenjevalec: Datum:

1.  Vidnost stanja sistema

2.  Usklajenost sistema z realnostjo

3.  Nadzor in svoboda uporabnikov

4.  Doslednost in standardi

5.  Preprečevanje napak

6.  Bolje prepoznavanje kot spominjanje

7.  Fleksibilnost in učinkovitost uporabe

8.  Estetsko in minimalistično oblikovanje

9.  Pomagajte uporabnikom prepoznati in 
odpraviti napake

10.  Pomoč in dokumentacija

Priročnik o kombiniranem učenje 
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3.5.2  Dostopnost

V prejšnjem podpoglavju smo pojasnili koncept uporab-
nosti, ki opisuje, kako lahko vsebino uporabite z običaj-
nim uporabnikom. Dostopnost predstavlja korak naprej 
in preučuje, kako lahko vsebino uporabite z uporabni-
kom s telesno okvaro ali invalidnostjo. 

Tipične okvare so okvare vida (vključno s slepoto), sluš-
ne okvare (vključno z gluhostjo), gibalne motnje, kogni-
tivne motnje (vključno z disleksijo, avtizmom in motnjo 
pozornosti ter hiperaktivnosti) in nevrološke okvare 
(motnje v spominu, motnje v zaznavanju, motnje v spo-
sobnosti organizacije, motnje v socialnih spretnostih).

Obstajajo posebna programska in strojna orodja (Pod-
porne tehnologije), ki uporabniku omogočajo dostop do 
spletnih informacij in računalnikov. Računalniki imajo 
zaslon, na katerem prikazujejo informacije v obliki bese-
dila, kar za uporabnike z okvaro vida (ali slepe) predsta-
vlja veliko oviro. Vendar pa je tovrstnim uporabnikom 
na voljo programsko orodje, imenovan “bralnik zaslona”, 
ki uporabniku na glas prebere besedilo na zaslonu. 

Spodaj smo našteli nekaj nasvetov za dostopnost za 
šest glavnih tipov kombiniranih aktivnosti.

Dostopne predstavitve
 ● Predstavitve so običajno kombinacija besedila in 

slik. Če imate udeležence z motnjami vida, jim boste 
razumevanje besedila enostavno omogočili z bralni-
kom zaslona, s slikami pa bo morda malo več dela. V 
mnogih programih za urejanje besedila in grafik (MS 
Word ali Powerpoint) lahko kliknete z desno miški-
no tipko na sliko (ali obliko ali SmartArt ali video)in 
izberete “urejanje slike”, izberete “lastnosti” in prikaže 
se vam možnost “Alt Text”, (alternative text) kjer lah-
ko dodate besedilni opis vizualnega elementa; bralci 
zaslonov bodo prebrali ta opis besedila. 

 ● Če ima program za oblikovanje predstavitev vgraje-
ne modele prosojnic (na primer “naslov”, “vsebina”, 
“prazno”, “primerjava”), jih uporabite, saj jih bralnik 
zaslona dobro razume, če sami oblikujete stran, pa 
bralnike to lahko zmede.

 ● Če v predstavitev vstavite hiperpovezave, se prepri-
čajte, da povezovalno besedilo jasno prikazuje cilj 
povezave. Navodilo “klikni tukaj” ne zadostuje, bolje 
je uporabiti navodilo “povezava s spletno stranjo ir-
skega nacionalnega organa za invalidnost.”

 ● Poskrbite, da so besedilo in slike obarvani tako, da je 
dovolj kontrasta z barvo ozadja. Uporabite spletno 
orodje za preverjanje  kontrasta, če niste prepričani, 
da je vaša izbira barv dovolj kontrastna, npr.

https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Dostopni podkasti
 ● Ustvarite skripto podkasta. Če ste preveč leni, da bi 

tipkali sami, uporabite katerega od orodij na spletu, 
ki pretvarjajo zvočno besedilo v pisano besedilo. 
(Kakovost tovrstnih robotskih transkripcij je pogosto 
slaba in običajno je treba besedilo naknadno pregle-
dati in popraviti. Vendar tehnologija hitro napredu-
je, zato čez nekaj let preverite, ali so se orodja izbolj-
šala.) Če skripto priložite na spletno stran, kjer je vaš 
podkast, ga bodo uporabniki lažje našli.

 ● S skripto pripravite prikazne opombe (Show Notes) 
za svoj podkast, ki naj vsebuje:

 ○ naslov podkasta,

 ○ številko epizode,

 ○ velikost datoteke,

 ○ 3-5 točk podkasta,

 ○ skripto,

 ○ najboljše trenutke iz podkasta,

 ○ zunanje povezave do uporabnih informacij 
na temo, ki jo obravnava podkast.

Dostopni videi
 ● Pripravite skripto za video. Za podrobnosti poglejte 

odstavek o dostopnih podkastih.

 ● S pomočjo skripte ustvarite zaprte podnapise za 
videoposnetek. Zaprti podnapisi so izraz za podna-
pise, ki ne prikazujejo le izgovorjenih besed, ampak 
tudi besedilne opise negovorjenih elementov, npr. 
identiteto govorcev, njihov način govora, glasbo v 
ozadju in druge relevantne zvočne informacije. Ime-
nujejo se “zaprti podnapisi”, ker so običajno nastav-
ljeni tako, da niso vidni, ampak jih mora uporabnik 
aktivirati.

 ● Uporabite lahko dodatni zvočni posnetek opisov 
videoposnetkov. To so zvočni opisi ključnih vizual-

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek
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nih elementov videoposnetka. Običajno so vstavlje-
ni v naravne premore v dialogu.

 ● Če imate nadzor nad funkcijo samodejnega pred-
vajanja, jo raje izklopite. Naj se udeleženci sami od-
ločijo, kdaj želijo predvajati video.

 ● V nobenem primeru ne vključite utripajoče ali bli-
skajoče vsebine. Pri nekaterih udeležencih to lahko 
povzroči epileptični napad. Če niste prepričani, ali 
lahko vaš posnetek povzroči tovrstni napad, upora-
bite orodje za analizo nevarnosti epileptičnega na-
pada (Photosensitive Epilepsy Analysis Tool) s sple-
tne strani organizacije Trace Centre: 

http://trace.umd.edu/peat

Dostopna besedila
 ● Če dokument sestavljajo besedilo in slike, lahko 

udeleženci z motnjami vida do besedila dostopajo 
z bralnikom zaslona. Pri slikah uporabite funkcijo 
“Alt Text”, s katero dodate pojasnjevalno besedilo. Če 
slike na primer prikazujejo jadrnico in modro nebo, 
dodajte opisno besedilo “jadrnica in modro nebo”, ki 
ga nato prebere bralnik zaslona. V večini program-
ske opreme za urejanje dokumentov pridete do 
funkcije Alt Text z desnim klikom na sliko in izberete 
pot  Urejanje >  Lastnosti > Alt Text. 

 ● Če v predstavitev vstavite hiperpovezave, se pre-
pričajte, da povezovalno besedilo jasno prikazuje cilj 
povezave. Navodilo “klikni tukaj” ne zadostuje, bolje 
je uporabiti navodilo “povezava s spletno stranjo ir-
skega nacionalnega organa za invalidnost”.

 ● Poskrbite, da so besedilo in slike obarvani tako, da je 
dovolj kontrasta z barvo ozadja. Uporabite spletno 
orodje za preverjanje kontrasta, če niste prepričani, 
da je vaša izbira barv dovolj kontrastna, npr.: 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/

 ● Za lažje branje uporabite eno od pisav sans serif (na 
primer Arial, Comic Sans, Verdana, Sassoon ali Open 
Sans). Uporabite čim večjo velikost pisave (najmanj 
velikost 18 točk).

Dostopne igre
 ● Za udeležence z okvarami vida obstaja vrsta zvoč-

nih iger. Igrati jih je mogoče brez vizualnih elemen-
tov. Če želite izvedeti več in videti nekaj primerov, 
obiščite 

 www.audiogames.net.

 ● Za udeležence s hudimi telesnimi okvarami ali ko-
gnitivnimi motnjami obstaja vrsta iger, ki se jih igra 
samo z enim stikalom ali gumbom. Če želite izve-
deti več in videti nekaj primerov, obiščite

http://www.oneswitch.org.uk.

 ● Obstaja vrsta iger za udeležence z učnimi motnja-
mi. Če želite izvedeti več in videti nekaj primerov, 
obiščite

http://game-accessibility.com.

 ● Obstaja veliko iger, ki so univerzalno oblikovane za 
udeležence z različnimi motnjami in okvarami. Če 
želite izvedeti več in videti nekaj primerov, obiščite

 www.ics.forth.gr/hci/ua-games/index.html.

Dostopno iskanje
 ● Iskalniki, kot je DuckDuckGo (ali Google, če ne poz-

nate alternativnih iskalnikov), imajo orodje za iska-
nje videoposnetkov po celotnem spletu. Nekatera 
spletna mesta imajo tudi napredna orodja za na-
tančno iskanje posnetkov, na primer.  www.google.com/
advanced_video_search. Tukaj lahko izberete možnost 
iskanja videov, ki imajo samo zaprte podnapise: 
Podnapisi > samo zaprti podnapisi. 

 ● Če želite iskati videoposnetke z zaprtimi podnapisi 
na portalu YouTube (ne s samo samodejno ustvarje-
nimi podnapisi, ki so lahko zelo slabi), vnesite iskalni 
niz in mu dodajte “,cc”. 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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3.6 Izzivi, pasti in izbire 

3.6.1 Zagotavljanje prilagodljivosti

Mnogi raziskovalci poudarjajo  prednosti zagotavljanja 
večje prilagodljivosti udeležencem. Dobro je, da imajo 
izbiro, kje, kdaj in kako naj se učijo.1 

Tovrstno fleksibilnost je mogoče doseči na številne na-
čine, vključno z nekaterimi, ki so zelo zapleteni, in dru-
gimi, ki so enostavni. 

Če na primer običajno ne komunicirate s svojimi ude-
leženci preko e-pošte, je to zelo enostaven način, kako 
vpeljati prožen način komunikacije v vaš kombinirani 

1 Boelens, R., De Wever, B., Voet, M. (2017) “Four Key 
Challenges to the Design of Blended Learning:

A Systematic Literature Review”, Educational Research Review, 
22, 1-18.

proces. Druga možnost je, da s pomočjo spletnega mes-
ta www.proboards.com ustvarite spletni forum za razprave.

Fleksibilnost lahko zagotovite tudi s tipom vsebine, ki jo 
ustvarite na spletu. Ustvarite lahko dodatne zahtevne, 
neobvezne spletne vsebine, ki jih uporabljajo uspešni 
udeleženci, ki jim običajne vsebine ne predstavljajo do-
volj velikega izziva. 

Prav tako lahko ustvarite različne vrste vsebin, ki te-
meljijo na različnih učnih slogih, kot sta na primer VARK 
(visual, auditory, read-write and kinaesthetic - vizualni, 
slušni, bralno-pisni in kinestetični) ali Keirseyjev model 
temperamentov (rokodelec, skrbnik, idealist in raciona-
list).

3.6.2  Podajanje kakovostnih povratnih informacij

Povratne informacije so zelo pomemben del učnega 
procesa. Raziskave so pokazale, da imajo zelo močan 
učinek na razumevanje in uspeh udeležencev . Zato je 
zelo pomembno, da prosite za povratne informacije po-
gosto in na pravi način. Povratne informacije so lahko 
del končnega postopka ocenjevanja, zato bodo neka-
tera vprašanja, povezana s povratnimi informacijami, 
obravnavana v 8. poglavju. Za zdaj bomo izpostavili dve 
ključni točki:

1. Če morate skupini udeležencev podati negativno 
povratno informacijo, ne recite “vi imate težavo”, 
temveč “mi imamo težavo.”

2. Kadar podajamo negativne povratne informacije, 
je bolje, da jih ublažimo tako, da najprej podamo 
nekaj pozitivnih povratnih informacij. Predlagamo, 
da sklop podajanja povratnih informacij začnete 
s stavkom “Všeč mi je bilo, da ste ...,” negativne pa 
zatem uvedete s stavkom “Všeč bi mi bilo, če bi ...”.

Po drugi strani pa se morate, še posebej pri odraslih 
udeležencih, zavedati, da ima tak pristop negativen uči-
nek in udeleženci bodo sprejeli dobre informacije kot 
uvod v slabe. Odrasli udeleženci so se mogoče s takšnim 
pristopom že srečali v službi s svojimi nadrejenimi (še 
posebej z nadrejenimi, ki so ravno obiskovali tečaj vo-

denja skupin). Takšni udeleženci postanejo upravičeno 
sumničavi, ko jih nadrejeni začnejo hvaliti, saj vedo, da 
se to zgodi samo takrat, ko sledi tudi graja.  

Formular za povratne informacije (primer)

Všeč mi je bilo, da ste:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

Všeč bi mi bilo, če bi:

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

3.  Kombinirani učitelj: ključne točke v razmislek
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3.6.3  Zagotavljanje zaupnosti

Ta del bomo sicer bolj podrobno pogledali v 5. poglavju 
(Kombinirani udeleženec), a digitalna identiteta v zad-
njih letih postaja vse bolj kompleksen pojem. Digitalna 
identiteta je razdeljena na štiri koncepte: 

 ● digitalni odtis predstavlja vse podatke, ki so o nas na 
voljo na spletu in ki smo jih sami ustvarili; 

 ● digitalni sloves je vtis, ki ga ti podatki naredijo na 
tretje osebe;

 ● digitalna senca predstavlja vse, kar drugi ljudje pove-
do o nas na spletu ali slike, na katerih smo mi in so jih 
drugi naložili na splet;

 ● digitalni tatu so vsi podatki o nas, ki so permanentno 
shranjeni na spletu.

Pomembno je, da se udeleženci zavedajo teh različnih 
vidikov digitalne identitete in da se na spletu vedejo 
karseda previdno. 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Rast je povezana z aktivnostjo. Življenje se kaže le z aktivnostjo.  
Fizičnega ali mentalnega razvoja ni brez truda. 

Calvin Coolidge, Adequate Brevity
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Kombinirani učitelj –  
napredne aktivnosti

Ogledali smo si glavne vidike v 
zvezi s pripravo kombinirane vse-
bine, zdaj pa šest aktivnosti z za-
četka popeljimo korak naprej in 
raziščimo napredne različice vsake 
izmed njih. 

Te aktivnosti so bile:  

predstavitve, podkasti, posnetki, 
dokumenti, igre, iskanje.

Za vsako aktivnost smo vam na 
izbiro dali dve nalogi, ob vsaki na-
logi pa še podrobna navodila za 
uporabo.  

Vsaka naloga je predstavljena glede na spodnjo strukturo: (Glej tabelo 4.1.) 

Tabela 4.1 – Kako so strukturirane teme v poglavju

Kaj potrebujete? Predstavimo, katero računalniško opremo in programe potrebujete.

Kje najdete pomoč? Odstavek govori o spletnih orodjih, kjer lahko izveste več o nalogi. 

Kako se pripravite?
Kot smo omenili prej: preden sestavite vsebino, se morate pripraviti. V odstavku 
boste našli nasvete, kako se lotiti naloge.

Kaj naredim? V odstavku je predstavljena izvedba naloge po korakih.

Prednosti pri poučevanju V odstavku so naštete prednosti pri poučevanju, ki jih naloga lahko prinese. 

Pogoste napake Tu so predstavljene najpogostejše napake pri pripravi in izvedbi naloge.

S povezavo ali brez?
V tem odstavku je predstavljeno, ali z udeleženci za nalogo potrebujete dostop 
do spleta.

Slika 4.1 – Teme v tem poglavju. 
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4.1 Predstavitve
Priprava predstavitev je zelo pomembna veščina kom-
biniranega učitelja. Morda jih že celo uporabljate v učil-
nici. Vendar pa je pri kombiniranem učenju v predsta-
vitev treba dodati malo več podatkov, da bodo postale 
samostojne učne enote.

V tem odstavku si bomo ogledali dve nalogi, ki sta po-
vezani s predstavitvami: priprava infografik in uporaba 
orodja Prezi za predstavitve na spletu.

4.1.1 Priprava infografik z orodjem Canva

Z infografiko hitro in jasno predstavimo podatke v ob-
liki posterja. Kombinacija besedila in grafik bralcu poe-
nostavi razumevanje.

Tudi tu je najbolje, da jo ustvarite po svoje. Lahko jo na-
rišete na papir ali uporabite dobra grafična orodja, v ko-
likor so na voljo (npr. Adobe Illustrator, Adobe InDesign 
ali Corel Draw). 

V tej knjigi ne domnevamo, da imate na voljo strokovna 
orodja, zato bomo nalogo izvedli z brezplačnimi orodji 
na spletu. 

Opomnik: prednost je hitra in brezplačna uporaba. Sla-
bost so šablonski izdelki, če uporabljamo pripravljene 
predloge. Predloge so po navadi grafično preveč po-
polne in imajo značilen videz (če omenimo samo vrsto 
črk). To lahko spremenite z urejanjem in lastnim obliko-
vanjem. Kljub tem slabostim pa je spletna orodja za in-
fografiko vredno vsaj poskusiti. 

Nam je uspelo ustvariti naslovnico za to knjigo v 4 minu-
tah s predlogo na www.canva.com:

Kaj potrebujete?
 ● Računalnik

 ● Dostop do spleta

 ● Spletna stran: www.canva.com

 ● Pred uporabo morate ustvariti račun. Kliknite na gor-
njo povezavo in se brezplačno registrirajte.

Kje najdete pomoč?
 ● https://support.canva.com ponuja natančna navodila. Če 

ste popolni začetnik, najprej kliknite na “Začnite”. 

 ● Veliko praktičnih vaj najdete tu: https://designschool.canva.
com/tutorials

Kako se pripravite?
 ● Najprej pripravite besedilo za temo, ki jo želite 

obravnavati. Zapišite si ključne besede o temi in po-
tem napišite nekaj stavkov. (Nekaterim jih ni treba 
zapisati, saj imajo v glavi jasno zamisel. 

Priročnik o kombiniranem učenje 

Slika 4.1 – Naslovnica, ki smo jo na hitro izdelali z orodjem Canva 
s pomočjo predloge. 
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 ● Vse je odvisno od osebnosti. Na začetku pa vam za-
piski lahko pomagajo.)

 ● Če hočete vstavljati fotografije, pazite na avtorske 
pravice in kakovost fotografij.

Kaj naredim?
 ● Ko ste se registrirali, lahko vstopite v aplikacijo in na 

svojo stran. 

 ● Aplikacija vas vpraša, kaj bi radi ustvarili. Poiščite “In-
fographic”. Besedo pa lahko tudi vtipkate v iskalno 
polje. (Na tem mestu ni smiselno dodati kaj več o vi-
dezu strani, saj se pogosto spreminja.) Ob zadnjem 
pregledu je bila videti tako: 

 ● V tem primeru je ikona “Infographic” spodaj levo. Kli-
knite. Videli boste številne predloge, med katerimi 
lahko izbirate.

(Glej sliko 4.2.)

 ● Ko kliknete na predlogo, se vam bo odprlo novo 
okno z izbrano predlogo.

 ● Ko kliknete na predlogo, se vam bo pojavila orodna 
vrstica nad izbrano infografiko. Dodajate lahko be-

Fig. 4.3 – Orodna vrstica za urejanje vsebin.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti

Slika 4.2 – predloge infografik v orodju Canva. (Posnetek 
zaslona narejen konec leta 2018.)
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sedilo, fotografije, spreminjate vrsto pisave, uporab-
ljate barve itd.

(Glej sliko 4.3)

 ● Na levi strani je še en meni. Prva ikona je za predloge. 
Ko boste izbrali predlogo, se lahko začnete zabavati: 
dodajate lahko druge elemente, kot so fotografije ali 
grafike, besedilo, spreminjate ozadje, naložite svoje 
fotografije, ustvarite nove mape in uporabite tudi 
druge aplikacije za ustvarjanje infografike.

 ● Če kliknete na ikono “Ozadje”, vam orodje ponudi 
številne predloge za spremembo.

 ● Ko izberete ozadje, se lahko začnete zabavati z vse-
bino tako, da dodajate besedilo. Kliknite “Besedilo”, 
nato pa povlecite in spustite različne naslove. Spre-
minjate lahko obliko pisave in barvo.

 ● V kategoriji “Elementi” v infografiko lahko dodate 
brezplačne slike, tabele, okvirje, oblike, črte, ilustra-
cije, ikone in razpredelnice. Dvakrat kliknite na izbra-
ni grafični element ali pa ga povlecite v urejevalno 
okno. 

Prednost pri poučevanju
 ● Infografika besedilo spremeni v vizualno vsebino, ki 

jo bodo ljudje lažje prebrali, razumeli in si zapomnili.

 ● Dobra infografika pripoveduje zgodbo.

 ● Infografike spodbujajo udeležence, da vizualizirajo 
tematiko.

 ● Udeležencem pomagajo, da si lažje zapomnijo stati-
stične podatke.

Pogoste napake
 ● V grafiki morate določiti jasno vstopno točko. To je 

prvo, kar vidimo (ali preberemo). Če tega ni, bralec 
ne ve, kaj naj najprej prebere. 

 ● Podatke uredite jasno in učinkovito.

 ● Raje izberite manj različnih barv.

 ● Izberite barve z močnimi kontrasti. Nekateri ljudje 
težko razlikujejo barve.1 

 ● Ne pozabite na hierarhijo.

S povezavo ali brez?
 ● Infografiko lahko naložite kot: .jpg, .png ali pdf

 ● Infografike lahko delite s sodelavci. Enostavno kli-
knite gumb “Deli” zgoraj na desni.

1 Prava znanost je ustvariti grafiko, ki je primerna za barvno 
slepe, poleg tega pa je še več vrst barvne slepote. Grafiko 
poglejte z napol priprtimi očmi. Tako boste videli kontrast 
svetlobe, ne pa barve.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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4.1.2 Priprava predstavitve z orodjem Prezi

Prezi je spletno orodje za pripravo predstavitev. Služi 
kot alternativa orodjem z diapozitivi kot so PowerPoint 
(Windows) in Keynote (Mac). Predstavitev pripravite na 
eni strani, potem pa približate določene dele predsta-
vitve.

Kaj potrebujete?
 ● Računalnik

 ● Dostop do spleta

 ● Spletna stran Prezi: 

https://prezi.com

Kje najdete pomoč?
 ● Baza znanja Prezi Knowledge: 

https://support.prezi.com/hc/en-us

 ● Knjiga “Prezi za telebane” (2010) Stephanie Diamond  

Kako se pripravite?
 ● Za začetek je dobro pripraviti točke, ki jih želite 

vključiti v predstavitev. Prav tako se lahko odločite, 
kakšne podteme boste dodali.

 ● Na papir si lahko narišete obliko, ki jo želite imeti v 
predstavitvi in tudi morebitne posamezne elemen-
te.

Kaj naredim?

1. Ustvarite si račun
Pojdite na stran Prezi. Tam kliknite modri gumb “začni”. 
Ko se pridružite, lahko izbirate različne račune:

 ● Osnovni: pri osnovnem članstvu dobite malo sple-
tnega prostora za shranjevanje. Vse predstavitve, ki 
jih naredite, so javne in jih lahko vsakdo vidi. 

 ● Plus and Premium: for higher monthly fees, you get 
a numer of additional services, for example offline 
access to your presentations. When we last checked 
in June 2019, prices were between 19 und 59 euros 
per month. – There is also an option for a free trial 
for two weeks.

 ● Za nov račun na strani Prezi boste potrebovali: ime, 
priimek, e-mail naslov, geslo. Ko boste vnesli vse 
podatke, enostavno kliknite gumb “Ustvari osnovni 
račun”, ki je na dnu strani.

2. Kako pripraviti predstavitev

a) Ustvari 

 ● V nadzorni plošči kliknite “Nova predstavitev” in zač-
nite. Klik na gumb bo odprl nov jeziček “Platno”, kjer 
boste lahko urejali predstavitev Prezi. 

 ● Dobili boste predlog za izbiro predloge. Nato izbe-
rite predlogo in kliknite “Uporabi predlogo” na dnu. .

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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 ● Prav tako pa lahko uporabite prazen list (kategorija 
“Splošno”). Včasih je to bolj primerno, saj imate več 
svobode pri izražanju.

 ● Napišite naslov predstavitve in izberite, kdo jo lah-
ko vidi. Če uporabljate brezplačno različico, morate 
izbrati “Vsi na spletu”. 

b) Prilagodite temo 

 ● Izberete lahko pred pripravljeno temo, spremenite 
barvo ozadja ali dodate sliko v ozadju.

 ● V urejevalniku kliknite gumb Background & The-
me v orodni vrstici kontekst, ali pojdite na View > 
Show Background & Theme, kjer boste našli stransko 
orodno vrstico.

(Glej sliko 4.4)

c) Izberite teme 

 ● S klikom na polje “Klikni in dodaj besedilo” začnite z 
izdelavo predstavitve. 

d) Dodajte vsebino

 ● Pri temah imate lahko podteme, ki se pokažejo, ko 
vstopite v določeno temo.  Vsebina ostane skrita, 
dokler je ne pokažete. V podteme lahko dodate be-
sedilo, slike, posnetke in še kaj. 

e) Dodajanje in urejanje oblik

 ● Za dodajanje oblike v predstavitev pojdite na del, 
kamor bi jo radi dodali. Pojdite na Vstavi > Oblika… 

Slika 4.4 – Spreminjanje ozadja.

Slika 4.5 – Prikaz animacij.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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v zgornjem meniju. V stranski orodni vrstici poiščite 
obliko, ki jo želite dodati in jo povlecite na platno.

 ● V kontekstnem meniju lahko spremenite barvo, bar-
vo in debelino robov. Prav tako lahko izberete trenu-
tno barvo glede na temo predloge.

f) Vrsta strukture

 ● Podteme lahko vedno dodajate na platno. Izberite 
“Subtopic” in kliknite gumb “Structure Type” v konte-
kstnem meniju in izberite Personalized. Če hočete 
premakniti podtemo, enostavno kliknite nanjo in 
jo povlecite na želeno mesto. Vrstni red podtem v 
predstavitvi je prikazan na levi.

g) Uporaba animacij

 ● V urejevalniku kliknite na ikono animacija v konte-
kstnem meniju ali pa pojdite na View > Animations, 
da se vam pojavi stranska vrstica. Ko boste odpr-
li stransko vrstico, boste videli začetne in končne 
točke, ki kažejo, kje se bodo animacije pojavile v 
predstavitvi. 

(Glej sliko 4.5)

 ● Izberite predmet ali besedilo in izberite animacijo, ki 
bi jo radi dodali.

 ● Odtemnitev in zatemnitev. Z animacijo “Fade-in” 
nadzorujete, kdaj se predmet ali besedilo prikaže 
ali skrije. To lahko počnete s slikami, besedilom, po-
snetki, temami in podtemami.

 ● Dodajte povečanje. Kliknite “Add zoom area” in po-
javil se bo pravokotnik. Prilagodite mu velikost in ga 
postavite tja, kjer bi radi imeli povečevanje.

h) Dodajanje slik, videa in slušnih posnetkov

 ● Kliknite “Insert” na vrhu strani. Pojavil se bo spust-
ni meni, kjer boste lahko dodajali podobe, video in 
slušne posnetke ter veliko več. 

 ● Video posnetek dodate tako, da kopirate URL naslov 
posnetka na YouTubeu (to je naslov na spletu) v po-
lje za besedilo in kliknete gumb “Insert”. Posnetek bo 
v vaši predstavitvi. Posnetek lahko izberete tudi med 
svojimi dokumenti. 

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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3. Predstavljanje
 ● Za prikaz predstavitve kliknite na gumb “Present” 

zgoraj desno. Prezi bo preklopil v način za predsta-
vitev, po navadi na celem zaslonu. 

(Glej sliko 4.6)

 ● Z miško zlahka preskakujete med diapozitivi. 

 ● Predstavitev lahko pokažete v učilnici ali pa upo-
rabite mobilno aplikacijo Prezi , kadarkoli se pojavi 
priložnost.

4. Deli 
 ● Svojim kolegom lahko pošljete povezavo. Predstavi-

tev lahko pogleda vsak, ne pa tudi ureja.

 ● Kliknite gumb “Share” in poimenujte povezavo, da si 
jo zapomnite za pozneje (katera predstavitev, kdo jo 
bo videl). 

Slika 4.6 – Zaženi predstavitev. 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Prednosti pri poučevanju
 ● Z orodjem Prezi se lahko osredotočite na detajle, 

obenem pa vidite širšo sliko.

 ● Ima močen vizualni učinek. S funkcijo odtemnitve/
zatemnitve bo vaše sporočilo oživelo.

 ● Občinstvo lahko samo krmari po Preziju, opazuje po-
vezavo zamisli in dobi vizualno podobo konceptov..

 ● Če imate vse predstavitve v PowerPointu, vam ni tre-
ba začeti znova. Uporabite funkcijo uvozi PowerPo-
int Import in prenesite obstoječe vsebine neposred-
no v Prezi.

Pogoste napake
 ● Nejasni prehodi: premislite, kakšne prehode imate in 

pazite, da ne prehajate iz enega vogala predstavitve 
na drugega. 

 ● Tiskanje: Predstavitve v programih Powerpoint 
in Keynote so drugačne kot tiste v Preziju, saj niso 
najprimernejše za tiskanje. Če želite diapozitive izro-
čiti v papirni obliki, pričakujte, da bo zapleteno.

 ● Predstavitve vas lahko pustijo na cedilu, ko je to naj-
manj primerno: če nimate namizne aplikacije Prezi, 
potem je delovanje Prezija popolnoma odvisno od 
vaše spletne povezave. Namizna aplikacija pa je na 
voljo le za naročnike. 

S povezavo ali brez?
 ● Privzeti način delovanja Prezija je s povezavo. Svojo 

predstavitev pokažete tako, da greste v svoj račun v 
Preziju in kliknete modri gumb “Present”. V primerih, 
ko nimate dostopa do interneta, imate na voljo na 
voljo namizno aplikacijo Prezi (plačana naročnina).

 ● Če imate z udeleženci dostop do interneta, jo lahko 
delite z njimi. S povezavo predstavitev delite z drugi-
mi, da si jo lahko ogledajo, ne pa tudi urejajo. 

 ● Predstavitev lahko naložijo uporabniki s plačano na-
ročnino, kot je Prezi Plus.

 ● Izvoz predstavitve v format PDF: prav tako le za na-
ročnike.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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4.2  Podkasti
Podkast je zvočni posnetek, ki spominja na radijski pro-
gram, le da ga navadno širimo po spletu v obliki dato-
teke, ki si jo lahko naložite. – Beseda “podkast” je sesta-

vljena iz dveh besed1, kjer se pod nanaša na prenosne 
zvočne naprave, kot je iPod, in broadcast, ki se nanaša 
na radijske programe. 

1 Lingvisti temu radi pravijo portmanteau, pojem datira 
nazaj v delo Lewisa Carrolla Through the Looking Glass.

4.2.1  Podkasti – Kako in zakaj? 

Kaj potrebujete?
 ● Pisalo in papir. Morda pa se vajeni, da si zapiske de-

late na računalniku. Kakorkoli, za načrtovanje potre-
bujete nekaj, s čimer boste delali zapiske.

 ● Napravo za snemanje kakovostnih zvočnih posnet-
kov. Uporabite lahko snemalec zvoka, po navadi pa 
uporabimo kar računalnik. Skoraj vsi mobilni telefo-
ni, prenosniki in tablice imajo programe za snemanje 
zvoka. Za dobro kakovost posnetka pa je pomem-
ben dober mikrofon. Ustvarjalci podkastov pona-
vadi uporabljajo kakovostnejše zunanje mikrofone. 
Dober USB mikrofon trenutno (2019) stane okoli 60 
evrov. Standardni nasvet je, da kupite dinamični mi-
krofon, ki posname glas jasno brez neželenih zvokov 
iz ozadja, kjer snemate. Torej posname vaš glas, ne 
pa tudi zvok računalnika ali hrup s ceste. 

 ● Teoretično seveda lahko uporabite katerikoli mikro-
fon, celo tistega, ki je vgrajen v računalniku ali mo-
bilnem telefonu. Zvok pa najverjetneje ne bo dobre 
kakovosti.

 ● Program za obdelavo zvočnih posnetkov, kot je Au-
dacity, ki ga bomo podrobno predstavili v nasled-
njem poglavju. 

 ● Spletno platformo za vaše datoteke ali pomnilniško 
enoto za shranjevanje in delitev z občinstvom.

Kje najdete pomoč?
 ● Poglejte na spletu. Vtipkajte: “Podcast tutorial”. Tako 

boste prišli do strani, posnetkov itd., ki so jih objavili 
izkušeni ustvarjalci podkastov. Na tem mestu jih ni 
smiselno naštevati, saj te reči hitro zastarijo.

 ● Dobre in sodobne seminarje o podkastih boste našli 
na specializiranih straneh: Podomatic, Soundcloud 
ali Audioboom. 

 ● Vedeti pa morate, da večina ljudi, ki objavlja semi-
narje, dejansko skuša kaj prodati, npr. programsko 
opremo, platforme za podkaste (kjer lahko objavite 
svoj podkast) ali pa le mikrofone. 

 ● Na naslednjih straneh knjige boste našli uvod v dve 
pomembni temi: snemanje zvoka in urejanje zvoč-
nih posnetkov. 

Nadaljnje branje
Če bi radi vedeli več o uporabi podkastov v poučevanju, 
preberite spodnje raziskovalne naloge: 

 ● Andrea Chester, Andrew Buntine, Kathryn Ham-
mond and Lyn Atkinson: Podcasting in education: 
Student attitudes, Behaviour and Self-Efficacy. 

https://pdfs.semanticscholar.org/c5dd/a0851367ef6582fad42be-
08a2454ad9dd869.pdf 

 ● Brandon I Collier-Reed, Jennifer M Case and Angela 
Stott: The influence of podcasting on student learning: 
a case study across two courses. 

https://core.ac.uk/download/pdf/43958163.pdf 

Kaj naredim?

Napišite besedilo
Za začetek: razmislite o 5-minutnem predavanju za svo-
je udeležence. 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Običajno uporabimo zapisano besedilo, ki ga potem 
preberemo in posnamemo. Izkušeni učitelji in pisatelji 
bodo besedilo lahko zapisali nemudoma. Začetnikom 
pa priporočamo, da sprva raje počasi pripravijo besedi-
lo. Zapišite ključne besede za vašo temo in na podlagi 
teh besed ustvarite stavke. S stavki in Besedilno predlogo 
ustvarite besedilo, ki ga boste prebrali za podkast. 

Besedilo lahko preberete tudi s kolegom in ustvarite 
dialog, kar je za občinstvo lahko bolj sprejemljivo. Ko-
legica pripravlja podkast za učenje francoščine in redno 
objavlja zanimive dialoge v francoskem jeziku. 

Za 5-minutni podkast potrebujete besedilo, ki vsebuje 
med 500-750 besed.

Snemanje posnetka 
 ● Besedilo nekajkrat preberite, preden začnete sne-

mati.

 ● Nekateri med snemanjem raje sedijo, drugi pa hodi-
jo. Važno, da vam je udobno.

 ● Pritisnite gumb na snemalni napravi in preberite be-
sedilo. 

 ● Če se zmotite, ustavite snemanje, zadihajte in zač-
nite znova. Če se kar naprej motite, vzemite premor. 
Skuhajte si čaj in se snemanja lotite pozneje.

Objava posnetka
 ● Ko boste s posnetkom zadovoljni, ga shranite, npr. 

kot mp3 datoteko. 

 ● Podkast objavite na svoji priljubljeni platformi. – Se-
veda. Kje objavljati podkaste, je popolnoma druga 
tema. Žal pa je nismo zajeli v tej knjigi. 

Prednost pri poučevanju
 ● Podkasti so praktični, saj so prenosljivi; udeleženci 

lahko dostopajo do učnih materialov kadarkoli, kjer-
koli in na kakršen koli način z zelo malo truda. Potre-
bujejo le mobilni telefon.

 ● Podkaste lahko poslušate med vsakodnevnimi opra-
vili (na avtobusu, med vožnjo, pomivanjem posode 
ali v telovadnici).

 ● Udeleženci lahko soustvarjajo podkaste z vprašanji, 
diskusijami, predstavitvami projektov.

 ● Podkast je lahko posnetek predavanja, ki ga udele-
ženci lahko znova poslušajo, če so ga zamudili.

 ● Podkast je lahko odlična pomoč za duševno prizade-
te udeležence.

Pogoste napake

Uporaba tehnologije
 ● Pazite, da posnetek ne bo slabe kakovosti, saj bi ude-

leženci lahko predčasno nehali poslušati. 

 ● Mikrofon postavite tako, da bo zajel čim manj hrupa 
iz okolice (tudi računalniškega hrupa), in sicer 10-15 
centimetrov od ust.

 ● Izogibajte se sobam z odmevom zaradi praznih sten, 
stropa in tal. Če je treba, jih pokrijte z akustično 
peno. Včasih pomagajo že odeje ali zavese.

Kako postati zvočni umetnik
 ● Ne premikajte se preveč. Ko govorite, glejte le v eno 

smer – če boste med govorom premikali glavo levo, 
desno, gor in dol, boste spremenili ton glasu, kar je 
za udeležence lahko moteče. 

 ● Ne govorite preveč monotono. Poudarite po-
membne dele in skušajte obdržati pozornost. 

 ● Govorite  v normalnem, jasnem in pogovornem 
tonu.

 ● Bodite dosledni in sledite logičnemu poteku vaših 
argumentov. 

 ● Izogibajte se daljšim pavzam v govoru.

 ● Ne uporabljajte preveč medmetov (mhm, am, itd.).

 ● Med govorom menjajte hitrost govora.  Poiščite las-
ten ritem govora.

 ● Uporabite pripravljeno besedilo. Improvizacija se 
velikokrat na splača.
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S povezavo ali brez?
Svoj zvočni posnetek (podkast) lahko udeležencem po-
nudite na različne načine. 

 ● Lahko enostavno kopirate datoteko na spominski 
ključ (ali celo na CD) in ga razdelite občinstvu. Za to 
ne potrebujete povezave s spletom.

 ● Če imate z udeleženci dostop do spleta, imate na 
voljo več načinov, kako lahko posnetek delite z dru-
gimi. 

 ● Lahko ga delite na oblaku (npr. Dropbox, Google Dri-
ve in AWS).

 ● Lahko ga pošljete po elektronski pošti.

 ● Če imate spletno stran, ga lahko naložite na stran. 

 ● Lahko ga naložite na virtualna učna okolja (kot so 
Moodle, Blackboard, in Edmodo), če imate dostop 
do katerega od njih. Lahko uporabite tudi Moodle 
organizacije za izobraževanje odraslih.

 ● Lahko ga dodate na posebno stran za podkaste (npr. 
Podomatic, Soundcloud ali Audioboom). Običajno 
imajo osnovni brezplačni račun, naprednejše funk-
cije pa so plačljive. 

 ● Nekateri objavljajo zvočne posnetke kot navadne, le 
da jim dodajo sliko. Posnetek delijo na platformi, kot 
je recimo Youtube. 

4.2.2 Zvočni posnetek posnemite z Audacity 

Snemanje zvočnih posnetkov je pomembna veščina za 
kombiniranega učitelja. Zato je pametno, da bi prve po-
snetke naredili s primerno napravo (ne le z aplikacijo na 
pametnem telefonu). Prav tako posnetek ne bo popoln 
po prvem snemanju. Morali ga boste urediti. Tu vam 
bomo predstavili brezplačni program Audacity.

Kaj potrebujete?
 ● Besedilo za podkast. (Glej poglavje 4.2.1 Podkasti.) 

 ● Program za urejanje zvočnih posnetkov, kot je Auda-
city (www.audacityteam.org), in napravo, kjer bo deloval. 
Po navadi je to računalnik in zelo kakovosten zunanji 
mikrofon. 

 ● Spletno platformo za objavo datotek ali pomnilniško 
enoto za shranjevanje.

Kje najdete pomoč?
 ● Spletna navodila za Audacity: 

https://manual.audacityteam.org/quick_help.html  

 ● Vaje s primeri za Audacity:

 https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html 

 ● V iskalnik vtipkajte “Audacity izvoz mp3”.  Audacity 
je zelo priljubljen program, zato na forumih veliko 
govorijo o njegovi uporabi.

Kako se pripravim?
 ● Pojdite na spletno stran Audacity in naložite pro-

gam, ki ustreza vašemu računalniku (Windows ali 
Mac).

 ● Namestite ga. 

Tu nastane ovira: običajno podkaste shranjujete v 
formatu .mp3. Audacity lahko to stori, ampak zara-
di patentnega prava program za enkodiranje v ta 
format ni vključen v namestitveni paket. Naložiti in 
namestiti ga morate posebej. Spletna stran Audacity 
vas bo peljala skozi postopek. 

 ● Preverite, ali zvok na računalniku deluje, zlasti če 
imate mikrofon. V nasprotnem primeru morate 
odpraviti težavo. 

 ● Običajno je treba preveriti nadzorno ploščo za zvok 
ali aplikacijo za zvočno kartico na vašem računalni-
ku. Če uporabljate zunanji mikrofon, ga je za delova-
nje včasih treba izbrati v zvočnih nastavitvah.  Izbe-
rite napravo, ki jo želite uporabljati in preverite, da z 
naprave res dobite zvok v računalnik. 

Kaj naredim? 
Ko se bo Audacity odprl, bo videti takole: :

(Glej sliko 4.7)

Najprej poglejmo orodno vrstico naprave.
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(Glej sliko 4.8)

Vidite 4 spustne menije, ki vam omogočajo (od leve pro-
ti desni): a) Audio host b) Recording device c) Recording 
channels e) Playback device.,

 ● Izberite Audio Host s spustnega menija. Audio Host 
je programski vmesnik med Audacity in dejansko 
zvočno napravo na vašem računalniku. Izbira bo od-
visna od operacijskega sistema in opreme.

 ● Snemalno napravo izberite s spustnega menija 
Recording Device. Za snemanje podkasta boste izbra-
li mikrofon. – Na izbiro imate tudi zvočnik, kar pome-
ni, da bo zvočni signal prišel iz zvočnikov. Z drugimi 
besedami: snemali boste, kar predvajajo vaši zvoč-
niki.

 ● V spustnem meniju Recording Channels lahko izbere-
te, ali boste snemali na mono (1 kanal) ali stereo na-
čin (2 kanala). Kadar snemamo z enim mikrofonom, 
snemamo na mono način.

 ● Vklopite spremljanje: kliknite na mikrofon v snemal-
nem metru in spremljajte svoj posnetek. 

 ● Namestite mikrofon, govorite z normalno glasnostjo 
in opazujte snemalni meter. 

Stremite k najvišji vrednosti okoli -6 dB (ali 0,5 če ima-
te meter nastavljen na linearno, ne pa dB). Vrednost 
vedno lahko povišate po končanem urejanju. Posne-
tek z nizko glasnostjo bo povečal glasnost zvoka iz 
ozadja, zato raje ne snemajte pri nizkih vrednostih. 

 ● Glasnost snemanja prilagodite z drsnikom:

Slika 4.7 – Zaslon ob zagonu programa Audacity še brez zvočnih posntekov. 

Slika 4.8 – Orodna vrstica Audacity-ja. Ključne nastavitve za pravilno delovanje vaše programske in strojne opreme.
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Vrednost mora biti blizu desnega roba in se ga ne 
sme dotakniti med najglasnejšimi deli (-6 dB je dob-
ra vrednost).

 ● Zdaj ste pripravljeni na poskusno snemanje. Kliknite 
gumb Record v orodni vrstici Transport Toolbar:

Posnemite nekaj stavkov in pritisnite Stop.

Poglejte krivuljo posnetka. Tako naj bi bila videti po-
polna krivulja posnetka:

To je povečava. Osnovni pogled je takšen:

Izrezek krivulje pa ima odrezane zgornje in spodnje 
dele.

To se zgodi, ko je glasnost vira višja, kot jo lahko Au-
dacity posname.

S pomočjo krivulje lahko ustvarite kakovostne zvoč-
ne posnetke. Če je prišlo do rezanja, znižajte glas-
nost in poskusite znova.

Prav tako pa lahko preverite izrezovanje na View > 
Show Clipping. Audacity bo prikazal navpične rdeče 
črte v krivulji, kjer bo zaznal izrezovanje.

 ● Ko boste končali s snemanjem, boste na začetku ali 
koncu posnetka hoteli kaj izbrisati – vmesni čas, ko 
ste pritisnili gumb za snemanje in začeli govoriti. 
V tem primeru klikajte na gumb Zoom in dokler se 
krivulja ne poveča toliko, da boste videli ta vmesni 
čas. Izberite del, ki ga hočete izbrisati in izberite Edit 
> Delete (ali pa preprosto izberite gumb  Delete na 
tipkovnici).

 ● Če se vam zdi, da posnetek ni dovolj glasen, to lahko 
uredite z učinkom Normalize. Izberite Select > All in 
označite ves posnetek, nato kliknite Effect > Normali-
ze in normalizirajte glasnost.

 ● Ko boste zadovoljni, shranite posnetek s klikom na  
File > Save Project. Izberite ime za projekt in kam ga 
boste shranili.

 ● Za izvoz posnetka in poslušanje v drugih programih, 
izberite File > Export > Export Audio in izberite najpri-
mernejšo obliko datoteke (po navadi mp3).

 ● Zdaj lahko datoteko uporabite za objavo svojega 
podkasta.

S povezavo ali brez?
(Glej konec odstavka 4.2.1. zgoraj.)
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4.2.3  Urejanje posnetkov z dodajanjem drugih zvočnih 
elementov 

Zvočne posnetke lahko dopolnimo z glasbo, ambiental-
nimi zvoki, zvočnimi učinki itd. Končnemu izdelku vča-
sih pravimo “zvočna pokrajina” (pomislite na akustično 
pokrajino). Uvod, zaključek  in prehod lahko poudarimo 
z zvočnimi deli, s katerimi popestrimo podkast. To poz-
namo z radijskih programov. 

V tem poglavju vam bomo pokazali nekaj stvari, ki jih 
lahko spremenite z Audacity.

Kaj potrebujete?
 ● Scenarij za interakcijo med besedilom in glasbenimi 

deli; ali vsaj dober načrt v glavi.

 ● Napravo za kakovostno snemanje (računalnik, sne-
malnik zvoka itd.)

 ● Program za urejanje zvočnih posnetkov. Tu: Audaci-
ty.

 ● Glasbo ali druge zvočne datoteke, ki jih želite mešati 
z glasom; seveda le tiste, ki jih imate pravico upo-
rabljati.  

Kje najdete pomoč?
 ● Spletna navodila za Audacity:

 https://manual.audacityteam.org/quick_help.html  

 ● Vaje s primeri za Audacity:

 https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html 

 ● Na spletu poiščite teme, ki vas zanimajo. Audacity je 
zelo priljubljen program, zato na forumih veliko go-
vorijo njegovi uporabi.

Kako se pripravim?
Domnevamo, da ste že posneli svoj podkast in ga shra-
nili. (Glej odstavek 4.2.2 zgoraj) 

 ● Izberite glasbo ali zvočne učinke, ki jih želite dodati 
glasu. 

Brezplačne posnetke lahko najdete tu: 

http://freemusicarchive.org/genre/Soundtrack/ 

 ● Preverite, ali je izbrana glasba dobre kakovosti, da ne 
bo na vašem posnetku slišati slabe.

Kaj naredim?

Priprava projekta:
 ● Odprite nov projekt v Audacity. Če poenostavimo: 

odprite Audacity s praznim zaslonom. 

 ● Uvozite glasbo za ozadje v projekt. Kliknite File > Im-
port > Audio… in izberite posnetek. Na zaslonu bo 
videti kot stereo posnetek. 

 ● Uvozite podkast File > Import > Audio. Ta bo prikazan 
kot drugi posnetek na zaslonu. 

V kolikor pa še niste posneli svojega glasu in bi se 
radi posneli, medtem ko se predvaja glasba, najprej 
preverite, ali je obkljukana možnost Transport > 
Transport Options > Overdub (on/off), nato s slušal-
kami poslušajte glasbo in posnemite svoj glas. S to 
funkcijo lahko snemate nov posnetek in poslušate 
že naloženega.  

 ● Shranite: File > Save Project As > [Poimenujte projekt]. 
Tako boste ustvarili serijo datotek (.aup), ki jih lahko 
urejate. 

Vaš zaslon bo videti takole: (Glej sliko 4.9)

Urejanje posnetka:
 ● Kliknite gumb Skip to Start (tako boste zagotovo za-

čeli od začetka), nato kliknite Play. 

Audacity samodejno meša glasbo in govor z dveh 
posnetkov. Ko končate, kliknite Stop. 

Gumba Mute in Solo za vsak posnetek določata, ka-
teri posnetek bo predvajan, ko pritisnete Play.
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 ● V posnetku svojega glasu boste morda hoteli izbri-
sati določene dele, npr. ko ste zakašljali ali se zmotili 
in začeli znova. 

To storite tako, da označite določeni del s tem orod-
jem: 

To je zdaj vaš miškin kazalec. Izberite del posnetka. 
Ta se bo obarval svetlo sivo (v prejšnjih verzijah je bil 
temno siv).

(Glej sliko 4.10)

V zgornji krivulji je govorec hotel izrezati del posnet-
ka, kjer je naredil-a premor, se odkašljal-a in nadalje-
val-a z naslednjim stavkom. Zato smo izbrali del, kjer 
se je odkašljal-a (označeno s svetlo sivo), okoli pa je 
veliko prostora, da zveni bolj naravno. 

Izbrani del odstranite z orodjem Cut 

ali pa enostavno pritisnite gumb Delete na tipkovni-
ci. 

Preden to storite, pa preverite, če ste izbrali pravi del. 
To lahko storite s Cut Preview. Pritisnite “C” na tipkov-
nici in Audacity bo predvajal odsek, kakršen bi bil po 
brisanju. Predvajati ga začne 2 sekundi pred rezom. 
Če ste z rezom zadovoljni, ga dokončajte. (Delete ali 
Scissors), sicer pa prilagodite izbiro, dokler ne boste 
zadovoljni. 

Slika 4.9 – Tipičen prikaz Audacity zaslona s stereo posnetkom in izbranim delom, ki je prikazan s svetlejšo barve.
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 ● Svojo pripoved lahko razdelite v več izrezkov tako, 
da izberete Edit > Clip Boundaries > Split. To bo po-
snetek razdelilo na mestu, kjer ste pustili orodje 
Select ali pa na začetku in na koncu izbranega dela 
(temno ali svetlo sive barve). 

Posnetek spodaj je na primer razdeljen na tri dele.

(Glej sliko 4.11)

Ko je posnetek razdeljen, lahko premikate posame-
zne dele (naprej in nazaj) na časovnici. Za to upora-
bite orodje Time Shift Tool.

 ● Kako naj se govor začne na določeni točki ob glas-
bi iz ozadja: poiščite točko, kjer naj bi se posamezen 
del govora začel. Tja lahko celo postavite oznako, da 
jih lahko naknadno najdete.

(Glej sliko 4.12)

Z orodjem Time Shift Tool povlecite izrezke tako, da 
se bodo ujemali s točkami v glasbi.

 ● Ko boste izrezke postavili na pravo mesto, znižajte 
glasnost glasbe, da bodo poslušalci lahko slišali, kaj 
govorite. To lahko storite s klikom na Envelope Tool na 
orodni vrstici in izberete dve kontrolni točki, ki ju pri-
lagodite glede na dolžino posnetka. Pojdite nazaj in 

spreminjajte prekinitev, dokler ne boste zadovoljni. 
 

Lahko pa izberete tudi učinek Auto Duck, ki opravlja 
enako nalogo samodejno (Effects > Auto Duck). Z Auto 
Duck lahko prednastavite določene značilnosti prehoda 
in jih nato uporabite v izbranih delih posnetka. (Vendar 
pa boste tu potrebovali drug posnetek, ob katerem bo 
meril zmanjšanje glasnosti.)

 ● Če hočete, da glasba poneha, najprej poiščite točko, 
kjer hočete, da se ta učinek začne. Nato izberite Se-

Slika 4.10 – Označi deli imajo različne odtenke. V tem primeru gre za svetlo sivi odtenek.

Slika 4.11 – Zvočni posnetek z dvema točkama kjer ga ločimo. S tem posnetek razdelimo na 3 dele, ki jih lahko poljubno ločimo.
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lect > Region > Cursor to track end, in nato še Effect > 
Fade Out.

 ● Preverite, ali ima krivulja izrezke ali slab signal.

 ● Uporabite drsnik na levi strani (Gain slider) posnet-
ka in z njim nastavite moč signala posnetka (tako 
popravite morebitne izrezke). 

 ● Z drugim drsnikom (Pan slider) pa uravnajte signal 
med levo in desno slušalko ali mikrofonom.

Oba drsnika (Gain in Pan ) sta pod gumboma Mute 
in Solo. 

 ● Shranite in izvozite zadnjo različico projekta. To po-
meni: shranite .aup datoteke aplikacije Audacity. 
Če hočete ustvariti datoteko, ki bi jo delili z drugimi 
(običajno .mp3), uporabite File > Export.

S povezavo ali brez?
(Glej odstavek 4.2.1 Podkasti)

Slika 4.12 – Uporabite oznake (spodnja vrstica) za označitev točk na časovnici, da jih boste kasneje lažje našli.
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4.3 Video
Videi so lahko uporabni pri e-učenju, saj z njimi pouče-
vanju dodate osebno noto. Video – v nasprotju s pred-
stavljanjem vsebine v učilnici – udeležencem omogoča, 
da se učijo v lastnem tempu. 

Obstaja več različnih videov za namene izobraževanja. 
Enostaven koncept (vendar zahteven zaradi opreme) je 
snemanje nadarjenega učitelja, ki predava. Najbrž ste 
videli izobraževalne filme, ki prikazujejo zgodovinske 
dogodke in razvoj, fizikalne in kemijske pojave, pripo-
vedujejo o matematiki ali katerikoli temi, velikokrat pa 

jih spremljajo posebni učinki za vizualizacijo. Produkcija 
takšnega videa zahteva veliko dela. 

V tem delu knjige bomo prikazali nekaj enostavnega, 
pa vendar zelo učinkovitega: kako ustvariti kratke ani-
mirane videe za predstavitev dejstev. Uporabili bomo 
spletno orodje Powtoon, s katerim lahko ustvarimo 
animirane videe v slogu risank. Rezultat je izboljšana in 
zanimivejša predstavitev: Powerpoint z veliko več ani-
macijami. 

4.3.1 Ustvarjanje animiranih videov z orodjem 
Powtoon

S Powtoonom (www.powtoon.com) lahko ustvarite in obja-
vite animirane videe na dokaj enostaven način, saj pot-
rebujete le dostop do spleta in računalnik. Vse naredite 
na spletu. 

Powtoon je podjetje v Londonu, ki je bilo ustanovljeno 
l. 2012. 

Tu je povzetek, kaj vse lahko počnemo s Powtoonom:  
na spletu ustvarjamo animirane diapozitive. Diapoziti-
vom dodajamo animirane like, ki se premikajo; besedilo; 
risbe; uporabimo lahko številne vizualne elemente, ki so 
na voljo v Powtoonu, ali pa naložimo svoje (slike, risbe, 
videi) in jim dodamo animirane učinke. Predstavitvi lah-
ko dodamo zvok in glasbo v ozadju ter govorjeno bese-
dilo (“voiceover”). Animirane posnetke lahko gledamo 
na spletni strani Powtoon, lahko jih izvozimo v Youtube 
ali pa jih naložimo na svojo napravo. 

Podjetje Powtoon se oglašuje predvsem za poslovno 
komunikacijo. Zaposleni z njim lahko ustvarijo animi-
rane predstavitve za svoje nadrejene ali pa kadrovska 
služba prikaže varnostna navodila za zaposlene. Prav 
tako ga lahko uporabljamo za ustvarjanje vsebine za 
e-učenje pri kombiniranem učenju. 

Osnovne funkcije so brezplačne. Naprednejše funkcije, 
kot je možnost nalaganja svojega posnetka, so plačljive. 
Trenutna naročnina za najcenejšo različico (2019) je od 
228 dolarjev letno (z DDV-jem). Naročnina za krajši čas 
ne obstaja. Obstajajo pa posebne “izobraževalne” naroč-
nine, ki so cenejše. Cena je od 85 dolarjev letno za “štu-

dentski” račun (dolžina videa do 10 minut), 228 dolarjev 
letno pa za popoln dostop (za 90 študentov).1   

Stran Powtoon (www.powtoon.com) ima na voljo šte-
vilne vzorčne videe in učinkovito središče za pomoč. 
Ker ima veliko funkcij, bi za opis vseh potrebovali celo 
knjigo. Kar pa na tem mestu lahko storimo – v zbirki 
uporabnih orodij za ustvarjanje vsebin za kombinirano 
učenje odraslih – je to, da vam damo osnovno sliko in 
vas popeljemo čez prve korake. 

Vedeti pa morate, da ustvarjanje animiranih videov (ali 
predstavitev) za uporabo v okolju kombiniranega uče-
nja zahteva podrobnejši vpogled v tematiko. Naučiti se 
boste morali, kako uporabljati številne možnosti in do-
biti občutek, kdaj boste uporabili pripravljene elemen-
te (črke, risbe, ki so na voljo naročnikom), in kdaj boste 
uporabili elemente, ki jih ustvarite in naložite sami. 

Vedeti morate še nekaj: Powtoon je edino podjetje, ki 
ponuja tovrstno storitev. Najnovejša alternativa je Do-
odly (www.doodly.com), s katero ustvarjamo videe z 
risanjem. “Grafični video” je znameniti tip posnetka, v 
katerem so risbe kot iz risank, ki jih nariše ta svinčnik ali 
roka. 

V prihodnosti se bodo pojavili še drugi ponudniki, stari 
pa se bodo umaknili. Tako se je zgodilo aplikaciji Go-
ogle+, ki je pred kratkim prenehala delovati (2019).  

Tukaj so prvi koraki za uporabo Powtoona: 

1 Takšni pogoji so bili aprila 2019. Seveda se bodo sčasoma 
spremenili.
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Kaj potrebujete?
 ● Računalnik

 ● Dostop do spleta

 ● Spletno stran Powtoon: 

www.powtoon.com

Kje najdete pomoč? 
 ● The Powtoon Knowledge:

 https://support.powtoon.com/en/

 ● Powtoon seminar:

 www.powtoon.com/tutorials/

 ● Dobra knjiga je “Power Up Your PowToon Studio Pro-
ject” (2015) Brucea Grahama, Packt Publishing.

 ● Še ena dobra knjiga je “The Power of Cartoon Mar-
keting” (2013) Ilye Spitalnika, CreateSpace Indepen-
dent Publishing Platform.

Kako se pripravim?
 ● Najprej pripravite scenarij zgodbe, ki jo želite pove-

dati. Vsebovati mora tudi besedilo in zamisli o vizu-
alizaciji: kaj boste pokazali in v kakšnem zaporedju. 
Vaša zgodba naj bi potekala v obliki dramskega tri-
kotnika (zasnova – zaplet – vrh – razplet – razsnova). 
Na primer, da se na koncu navežete na del zgodbe, 
ki je bil predstavljen na začetku.

 ● Če hočete ustvariti video, kjer nekdo govori 5 minut, 
za to potrebujete nekje med 500 in 750 besed v be-
sedilu.

Kaj naredim? 
 ● Pojdite na spletno stran Powtoon.

 ● Ustvarite račun.

 ● Preskočite morebitna začetna okna.

 ● Ustvarite nov diapozitiv s klikom na Blank Powtoon:

(Gumbi za druge elemente bodo morda drugačni, ko 
boste obiskali spletno stran, saj jo pogosto obnavljajo 
in spreminjajo. Posnetki zaslona v knjigi hitro zastarajo.)

 ● Prikazale se vam bodo številne teme:

(Glej sliko 4.13 na naslednji strani)

 ● Izberite eno in odprla se vam bo glavna stran:

 ● Powtoon za video uporablja diapozitive. To pomeni, 
da je zgodba razdeljena na več osnovnih strani (ali 
diapozitivov). V tradicionalnem filmu bi temu rekli 
scena. Vsak diapozitiv ustvarite in uredite posamič-
no. Vsak diapozitiv je samodejno dolg 10 sekund, 
lahko pa ga podaljšate do 20 sekund. 

 ● Vaš nabor diapozitivov vidite na levi strani glavne 
strani (podobno kot pri PowerPointu).

 ● Na dnu glavne strani je časovnica trenutnega diapo-
zitiva.

 (Glej sliko 4.14)
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 ● Če hočete podaljšati čas diapozitiva, to storite z 
gumboma + in – na desni. Diapozitiv je lahko dolg 
1-20 sekund.

(Glej sliko 4.15)

Temni trikotnik označuje, kaj je trenutno prikazano 
na časovnici.

 ● Z gumbi na desni lahko dodajate vsebino diapozi-
tivom 

(Glej sliko 4.16)

 ● Najprej izberite ozadje:

Elemente dodajate kar s klikom na desni stolpec. 
Element se pojavi sredi diapozitiva in lahko ga pre-
mikate, mu spreminjate velikost in ga tudi drugače 
urejate.

 ● Nato lahko dodate besedilo:

 ● Ko boste dodali besedilo, poglejte na časovnico: pri 
1. sekundi se je pojavil indikator s prvimi tremi čr-
kami besedila, tu “TEX”. To pomeni, da bo diapozitiv 
1 sekundo prazen, potem pa se bo pojavilo besedi-
lo. Trenutek, ko se bo pojavilo besedilo, lahko spre-
menite tako, da pomaknete indikator na katerokoli 
mesto na časovnici.

(Glej sliko 4.17)

 ● Nato boste morda hoteli dodati “like”, ki so šaljivega 
videza. 

Vsak lik je na voljo v različnih voljah in dejavnostih 
(pravimo jim “poze”), kot so pozdravljanje, tipkanje 
za pisalno mizo, razmišljanje, dobra volja, jeza ali ko 
ima zamisel. 

Powtoon ponuja različne like. Le dva ali trije so 
brezplačni, drugi pa so na voljo naročnikom.

 ● Izberite iz menija likov:

(Glej sliko 4.18 na tej strani)

 ● Izberite lik in ga dodajte:

Slika 4.13 – Teme za animirane videe, ki so bili dostopni v orodju Powtoon (brezplačni račun)

Slika 4.14 – Časovni trak Powtoon videa

Slika 4.15 – Podaljšajte prikaz diapozitiva z znakoma +/- na desni strani časovnega traku.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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Slika 4.19 – Vstavljanje lika v trenutni diapozitiv 

Slika 4.17 – Tekstovni element, ki smo ga na časovni trak umestili v 1. 
sekudni. Slika 4.21 – Vstavljanje zvočnih delov

Slika 4.20 – Določitev trenutka, ko se element, ki sta ga vstavili pojavi, na časovnem traku (v tem primeru lik). 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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(Glej sliko 4.19 na prejšnji strani.)

 ● Vidimo, da se bo lik pojavil v 2. sekundi na časovnici. 
To lahko spremenimo s premikanjem indikatorja:

(Glej sliko 4.20 na prejšnji strani.)

 ● Vsak lik ima tudi 4 ukaze (Nastavitve, Poza, Menjaj 
in Obrni):

Z njimi lahko zamenjate like med seboj (in ohranite 
druge nastavitve); izberete različne poze zanje; jih 
obrnete; upravljate z drugimi nastavitvami, kot je 
npr. gibanje. 

 ● Dodajanje rekvizitov in oblik deluje enako:

                                            

Oblike so kvadrati, trikotniki in krogi. Rekviziti so ris-
be različnih predmetov – avtomobili, naprave, obla-
čila, pohištvo in tako naprej. To so rekviziti v vašem 
malem video gledališču. Tudi tu je na voljo majhna 
izbira brezplačnih, za druge je treba plačati naročni-
no. 

 ● Zvok dodajamo tako:

(Glej sliko 4.21 na prejšnji strani)

Lahko dodate sinhronizacijo (pripovedovanje). Lah-
ko jo posnamete sami ali pa naložite pripravljen po-
snetek.

 ● Lahko dodate posnetke in slike ter posebnosti. Po-
sebnosti so risbe za različne dogodke, kot so rojstni 
dnevi, božič, itd. 

        

Več diapozitivov naredi film 
 ● Do zdaj ste delali le po en diapozitiv ali sceno vašega 

animiranega videa. Povprečen animirani 2-minutni 
video ima 12 ali več diapozitivov. Ustvariti morate 
vseh 12, kar vam bo vzelo precej časa. Torej boste 
to delali takrat, ko boste imeli številno občinstvo in 
boste video uporabljali dlje časa. 

 ● Razložili smo, kako ustvariti animirani film s praznim 
diapozitivom (ali več). Powtoon pa ponuja še nekaj: 
številne pripravljene videe, ki jih lahko uporabite kot 
predlogo. Preprosto jih dopolnite s svojo vsebino, 
zlasti kadar ohranite zgodbo, a spremenite besedilo 
(pisno in govorjeno). Ta video smo ustvarili kot pre-
izkus.

Slika 4.18 – Kompleti likov, med katerimi lahko 
izbirate.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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Oglejte si ga na:

www.youtube.com/watch?v=zYDYuVekfJI

Kot vidimo v tem videu, je težava pri vnaprej izdela-
nih predlogah ta, da so precej enostavni in usmer-
jeni v prodajo. Učitelji odraslih po navadi iščejo več 
vsebine, kar pomeni, da predloge ne morejo upora-
biti, saj bi jo morali močno spremeniti. Dobra novica 
pa je, da je to mogoče, čeprav to pomeni veliko dela. 

Naložite ali delite
 ● Ko boste zadovoljni s projektom, kliknite na gumb  

Preview in Export na vrhu strani in ga naložite ali deli-
te (različne naročnine imajo različne možnosti):

(Glej sliko 4.22)

Prednosti pri poučevanju
 ● Uporaba animiranega videa lahko vnese novost in 

motivacijo.

 ● Pri občutljivih temah, kot so plagiatorstvo in ustra-
hovanje, je lažje, če se o tem pogovarjajo animirani 
liki kot dejanski ljudje.

 ● Ko razlagamo nedoločljive pojme, kot je magnetno 
polje, lahko animacija pomaga učencem pri konkret-
nem pojmovanju vsebine. 

 ● Animirani video je zanimiv za velik nabor udeležen-
cev.

Pogoste napake 
 ● Ko ustvarjate diapozitive, se vprašajte, kakšna je izo-

braževalna vrednost vsakega elementa v diapoziti-
vu. Zelo enostavno je dodati cel kup učinkov, vendar 
morajo pomagati udeležencem, da se nekaj naučijo. 
Zato ne dodajajte učinkov po nepotrebnem.

 ● Še nasvet, ki je povezan s prejšnjim. Ni vam treba na-
ložiti diapozitiva s preveč vsebine, saj jo pri Powtoo-
nu lahko razdelite na več diapozitivov.

 ● Ko se snemate, govorite s strastjo in ne bodite pre-
več brezizrazni.

 ● Bodite dosledni in uporabljajte enako pisavo in ele-
mente. Ne uporabljajte pa istih grafik za različne poj-
me na različnih diapozitivih.

 ● Prehodi med diapozitivi naj ne bodo pretirano raz-
košni.

 ● Preberite eno izmed knjig Edwarda Tufteja.

S povezavo ali brez?
 ● Če bi posnetek radi delili brez spletne povezave, lah-

ko kopirate video na spominski USB in ga razdelite 
v učilnici. Video pa lahko naložite le, če imate naroč-
nino. 

Slika 4.22 – Različne možnosti za deljenje, prenos in izvoz videa.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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 ● Če imate z udeleženci dostop do spleta, imate veliko 
možnosti, da jim pokažete video. Lahko ga pošljete 
preko elektronske pošte ali preko storitev za delitev 
datotek, lahko pa ga predstavite na svoji spletni stra-
ni itd. Powtoon vam omogoča neposredno objavo 
na Youtubeu, Vimeu in drugje. 

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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4.3.2  Kako z dodatnimi kvizi naredimo videe bolj 
interaktivne

Vprašanja za kviz lahko obstoječemu videu dodajate na 
več načinov. Tu vam bomo predstavili enega: Edpuzzle. 

Spletna stran Edpuzzle omogoča, da dodajate vpraša-
nja obstoječemu videu kadarkoli na časovnici. Prav tako 
lahko do neke mere urejate videe, npr. z izrezovanjem 
ali dodajanjem vsebine. V tem kratkem uvodu bomo 
Edpuzzle uporabili le za dodajanje vprašanj v posnetek.

Edpuzzle vodi podjetje, ki ima sedež v Barceloni v Špa-
niji. Ustanovljeno je bilo l. 2014 kot tipično zagonsko 
podjetje ob pomoči poslovnega angela in vlagateljev.1

Ko smo zadnjič preverili (aprila 2019), je bil cenovni mo-
del takšen: storitev je brezplačna, vendar z omejitvijo, 
da lahko shranite le do 20 videov. Če potrebujete več 
prostora, lahko povabite prijatelje, da uporabljajo Ed-
puzzle. Lahko pa plačujete naročnino, ki se začne pri 
8,50 dolarjev mesečno. Tokrat cena resnično velja za en 
mesec. Za razliko od drugi spletnih storitev, ki smo jih 
omenili, tu lahko dodobra preizkusite vse možnosti v 
enem mesecu.  

Kaj potrebujete?
 ● Računalnik

 ● Dostop do spleta

 ● Spletna stran Edpuzzle: https://edpuzzle.com/

Kje najdete pomoč?
 ● Edpuzzle središče za pomoč: 

https://support.edpuzzle.com/hc/en-us

 ● Edpuzzle dodatni viri: 

https://go.edpuzzle.com/resources/

 ● Edpuzzle na twitterju: 

https://twitter.com/edpuzzle

1 Po javno dostopnih podatkih aprila 2019.

Kako se pripravim?
 ● Najprej poiščite video, kateremu bi radi dodali vpra-

šanja. To pomeni, da mora biti na voljo na značilnih 
straneh, kot so Youtube, Vimeo itd.. Uporabite lahko 
vsak posnetek, ki je na spletu. Če hočete učiti ma-
tematiko, lahko uporabite enkratne posnetke Num-
berphile na Youtubeu in jim dodate kviz. Lahko pa 
naložite svoje izobraževalne posnetke na platforme 
in dovolite Edpuzzleu, da jih uporablja. Pomembno 
pa je, da razumete, da ne nalagate posnetkov na Ed-
puzzle. Edpuzzle le obvestite, da lahko uporablja vaš 
posnetek na eni izmed priljubljenih platform.

 ● Poglejte posnetek in določite, za katere dele posnet-
ka želite ustvariti vprašanja.

 ● Napišite vprašanja za kviz - za zdaj le kot pripravo.

Kaj naredim?
 ● Pojdite na spletno stran Edpuzzle.

 ● Kliknite Sign up. 

 ● Prijavite se kot učitelj.

 ● Dodajte se k obstoječi ali novi ustanovi/šoli.

 ● Odprlo se bo iskalno okno:

Poiščite posnetek, h kateremu bi radi dodali kviz. Kot 
smo razložili prej, Edpuzzle lahko uporabi kateri koli 
posnetek s priljubljenih platform na spletu. 

V levem stolpcu na zaslonu lahko izberete platfor-
mo:

Priročnik o kombiniranem učenje 
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 ● Ko ste izbrali kanal (Youtube itd.), poiščete svoj po-
snetek tako, da vtipkate iskalni pogoj v iskalno vrsti-
co. 

 ● Ko ga boste našli, kazalec miške postavite na posne-
tek. Pojavile se bodo tri ikone:

 ● Zdaj lahko ta posnetek dodate v svojo zbirko po-
snetkov tako, da kliknete na gumb Copy. 

 ● Potem pojdite na My content (ikona na meniju v le-
vem stolpcu), kjer se bo pokazala zbirka vaših po-
snetkov.

 ● Izberite ikono Edit in posnetek boste lahko izrezali, 
dodali sinhronizacijo, zvočne zapiske ali kviz:

 ● Izberite Quizzes in pojavil se bo posnetek z vrstico 
napredovanja ter indikator z vprašajem (?): 

Predvajajte posnetek do točke, kjer bi radi vstavi-
li vprašanje. Ustavite posnetek in kliknite na zeleni 
vprašaj pod časovnico.

 ● Na desni strani se bo odprlo okence:

S tremi zelenimi gumbi lahko ustvarite odprti tip 
vprašanja, vprašanja z danimi odgovori ali le dodate 
komentar.

Nato spet predvajate posnetek, dokler ne pridete do 
naslednje točke na časovnici, kjer boste v posnetek 
vstavili vprašanje ali komentar

 ● Ko boste končali z urejanje, kliknite Save in nato Fi-
nish.

 ● Zdaj imate dve možnosti: kviz pošljite v učilnico ali 
pa ustvarite javno povezavo.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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 ● Za izbiro  Assign to a class morate ustvariti novo učil-
nico:

 ● Če izberete Public links, lahko dobite povezavo URL 
ali vdelano kodo:

Udeležencem lahko posredujete povezavo ali pa po-
snetek z vdelano kodo, daste na vašo spletno stran, 
npr. učno okolje Moodle. 

Video kviz
Tu je posnetek s kvizi, ki smo jih pripravili med lekto-
riranjem te knjige: 

https://edpuzzle.com/media/5ca751dc7270df407df877e4

Prednosti pri poučevanju
 ● Kvizi v videih so lahko krasna novost in posledično 

odlična motivacija1.

 ● Udeležencem pomagajo, da si zapomnijo ključne 
točke v posnetku.

 ● Udeležencem pomagajo, da ocenijo svoj napredek.

 ● Povečajo interaktivnost  kombinirane vsebine.

 ● Udeležence lahko spodbudijo, da prevzamejo pobu-
do za svoje učenje.

Seveda pa se to nanaša na šolsko učno okolje ali poklic-
no usposabljanje v podjetju. Pri klasičnem poučevanju 
odraslih, kjer je neposredna interakcija med ljudmi ce-
njena kot življenjska izkušnja in so teme bolj zapletene 
in filozofske, so možnosti za tovrstne enostavne kvize 
omejene. Kvizi pa so lahko dober dodatek k poučeva-
nju tujih jezikov. Kot vedno je treba najti pravo mesto 
za pravo orodje.  

Pogoste napake
 ● Vprašanja naj bodo zastavljena jasno in enostavno. 

Morda jih lahko preizkusite v skupini. 

 ● Posnetku ne dodajte preveč vprašanj. Udeležencem 
se bo zdelo, da jih po nepotrebnem preverjate.

1 Szpunar, K.K., Khan, N.Y., Schacter, D.L. (2013) “Interpolated 
Memory Tests Reduce Mind Wandering and Improve 
Learning of Online Lectures”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 110(16), 6313-6317.
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 ● Preglejte vsako vprašanje: imate zadosten razlog, da 
ga dodate? Ga lahko združite z drugim vprašanjem? 

 ● Izogibajte se “negativnim” vprašanjem, saj jih lahko 
zmedejo. Npr. “Kateri od naštetih niso …”. Vprašanje 
raje zastavite tako: “Kateri od naštetih so…”

 ● Na izbiro jim lahko ponudite zabavne odgovore.

 ● Preberite Oppenheimovo knjigo “Questionnaire De-
sign”.1

S povezavo ali brez?
Za uporabo Edpuzzle morate imeti povezavo do 
spleta.

1 Abraham Naftali Oppenheim: Questionnaire Design, 
Interviewing and Attitude Measurement. Prva izdaja l. 1966.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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4.4  Dokumenti
Nadvse pomemben del pri kombiniranem učenju je 
vsebina, ki jo udeleženci lahko uporabljajo v lastnem 
tempu. Zelo pogosto uporabljamo enostavne doku-
mente v oblikah Odt, Docx ali Pdf, ki so postale neka-
kšen svetovni standard. So kot elektronske predstavitve 

natisnjenega izročka. Obstajajo pa načini, kako takšne 
dokumente naredimo bolj interaktivne in tako zanimi-
vejše za udeležence.

4.4.1  Kako ustvarimo interaktivno vsebino PDF

Dokumenti kot so poročila, članki in e-revije so pogosto 
v PDF obliki (Portable Document Format). Takšno obli-
ko izberemo, kadar dokumente pripravimo za tiskanje 
in hočemo ohraniti oblikovanje v različnih računalniških 
sistemih. V zadnjih 20 letih pa so PDF-ji postali standard 
za pošiljanje dokumentov z višjo vizualno kakovostjo. 

Teh dokumentov bralec ne more urejati. Vendar pa je 
zdaj mogoče ustvariti PDF, ki vsebuje veliko trikov in 
multimedijskih vsebin ter je zato bolj interaktiven – tako 
ni kaj dosti drugačen od spletne strani. 

Dodajate lahko na primer: 

 ● povezave;

 ● menije, da se bralec lahko odloči, kje bo nadaljeval;

 ● zvočne ali video datoteke, ki jih bralec lahko pogle-
da, ne da bi zaprl dokument;

 ● kvize itd. 

Vse te elemente najbrž poznate s spleta in so vključeni 
v interaktivnem PDF-ju. Dokument lahko posredujete 
kot običajno (npr. preko e-pošte). Ko ga boste odprli v 
primernem programu, kot je Acrobat Reader, se bodo 
funkcije pojavile. Ponavadi so brezplačne. 

Kaj potrebujete?
 ● Računalnik (seveda)

 ● Program za branje datotek PDF, kot je brezplačni 
Adobe Acrobat Reader.

 ● Program, kjer boste ustvarili interaktivni PDF. Pri-
poročamo Adobe InDesign. O tem bomo govorili v 
naslednjem delu knjige. InDesign je postal standar-
dna aplikacija za pripravo strokovnih dokumentov 
za tiskanje. Aplikacija je dejansko zelo draga, vendar 
si jo lahko naložite in jo 7 dni uporabljate brezplač-

no. Adobe pa tudi ponuja popuste za izobraževalne 
ustanove.

Obstajajo tudi drugi načini, kako lahko ustvarite in-
teraktivni PDF. Osnovno funkcijo, kot je hiperpove-
zava do zunanjih virov, lahko naredimo v besedilnih 
programih (MS Word itd.) in jih nato spremenimo v 
PDF. Za dodatne možnosti je bil dolgo časa najbolj 
pogosto uporabljan Adobe Acrobat Pro, zlasti s 
funkcijo “PDF oblika”.

Kje najdete pomoč?
Zagotovo boste potrebovali več pomoči, kot vam jo 
nudi ta knjiga. Adobe InDesign je zahteven program. 
Če ste do zdaj uporabljali le Microsoftove programe, se 
vam bodo zdela ureditev strani zahtevna (na kratko: “pa-
lete” namesto “meniji”) in boste potrebovali nekaj časa, 
da se privadite. InDesign ima tudi veliko funkcionalnosti 
in potrebovali boste vodenje, da se prebijete skozi njih. 
Poleg tega pa, če imate starejšo različico, bo ta najbrž 
precej drugačna v primerjavi z novejšo različico. Tu lah-
ko najdete pomoč:

 ● Središče za pomoč Adobe (na spletu) ima uporabne 
namige, kako začeti; seminarje za boljše veščine in 
podrobna navodila. Preberete lahko tudi pogosto 
zastavljena vprašanja in razprave na forumu za reše-
vanje težav. 

https://helpx.adobe.com/gr_en/support/indesign.html 

 ● Obstaja veliko spletnih strani z nasveti, kako ustvariti 
interaktivno vsebino. 

 ● Nasveti, kako ustvariti PDF: 

https://indesignsecrets.com/pdf-button-tips-tricks-and-problem-sol-
ving.php 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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 ● Ustvarite interaktivni PDF iz dokumenta Word: 

https://theblog.adobe.com/create-an-interactive-pdf-form-from-a-
-word-document/   

 ● Vedeti pa morate, da to vključuje Adobe Acrobat 
(polna različica, ne le reader), še en drag program, ki 
ga je dobro imeti, vendar pa ni dostopen vsem. 

 ● Dober blog z navodili za prve korake z Adobe InDe-
sign: 

https://mariahalthoff.com/blogposts/create-interactive-pdf-indesign

Kako se pripravim?
Tu nimamo dovolj prostora, da bi razložili uporabo In-
Designa za popolne začetnike. Programi Adobe različno 
delujejo v sistemih Microsoft ali  OpenOffice. Domnevali 
smo, da imate že nekaj izkušenj z InDesignom, ker ste ga 
uporabljali za letake, posterje ali brošure.

 ● Oblikujte strani v InDesignu kot bi jih običajno. Do-
kument mora biti (skoraj) končan, preden mu doda-
te interaktivnost.

 ● Odločite se, kakšno interaktivnost bi radi dodali. 

Strokovno področje, ki ga na tem mestu lahko raziš-
čete, je Instructional Design. Lažje se boste odločili, 
kje je pametno vključiti interaktivnosti, da jih ne bi 
uporabljali pretirano. 

Za začetek preberite Golden Principles of High-Quality Instru-
ctional Design, da bi izvedeli več.1  

 ● Pripravite zanimivo interaktivno vsebino: 

 ○ prepoznajte ciljno občinstvo in njegove pot-
rebe;

 ○ uporabite marketinško psihologijo, da vzbu-
dite zanimanje;

 ○ bodite ustvarjalni pri ustvarjanju vsebine;

 ○ podatke združite z vizualno vsebino;

 ○ k sodelovanju povabite udeležence;

 ○ kar je najpomembnejše: vsebina naj bo oseb-
na.

1 Gre za prodajno spletno stran, ki ustvarja tečaje za 
e-učenje. Vendar pa imajo zbirko kratkih navodil in 
namigov. – Stran smo preverili aprila 2019.

Kaj naredim?
 ● Odprite datoteko InDesign file in izberite Interactive 

for PDF delovno okolje.2

Na desni se bo pojavilo nekaj panelov. Paneli (ali pa-
lete) v programih Adobe so kot meniji: zbirka orodij, 
ki jih lahko uporabite. Tu dobite sledeče:

(Glej sliko 4.23)

Zdaj lahko storite različne stvari, da dokumentu do-
date interaktivne vsebine. Začnimo s hiperpoveza-
vami.

2 Tako je, če uporabljate novejšo različico InDesign. V kolikor 
pa imate starejšo (kot je CS3), tega delovnega prostora 
nimate na voljo. Palete, ki jih potrebujete, so na voljo 
tudi tam: Windows - Interactive - Bookmarks/Hyperlinks/
States. Ne boste pa imeli na voljo naprednejših funkcij, kot 
je prehod med stranmi.

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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1. Dodajanje hiperpovezav 
Podobno kot na spletnih straneh, bralec lahko s hi-
perpovezavami hitro skoči na drugo stran ali dokument, 
ki je shranjen na istem računalniku. InDesign trenutno 
ponuja naslednje hiperpovezave: 

To je paleta Hiperpovezav (tu so že dodane različne po-
vezave). Večina funkcij, ki jih potrebujete, je skritih za 
malo ikono Menu zgoraj desno.

a) Hiperpovezave za drugo spletno stran

Začnimo z zelo enostavno nalogo: preskok na drugo 
spletno stran. 

 ● Izberite kateri koli dokument, na primer vrstico be-
sedila “Pojdite na stran 5”. 

 ● Odprite novo pogovorno okno New Hyperlink. – To 
storite tako, da v paleti s hiperpovezavami kliknete 
ikono Menu in izberete New Hyperlink.1  

To je pogovorno okno New Hyperlink:   

 ● Dodajte želene nastavitve, zlasti, na katero stran 
morate. Druge nastavitve so po izbiri. Lahko pa se 
poigrate z njimi, da vidite, kaj ponujajo.

 ● Kliknite OK, da shranite nastavitve. 

 ● Paleta Hyperlink bo zdaj pokazala novo povezavo:

1 Druga možnost je ikona Create New Hyperlink 
na dnu palete v obliki koščka papirja. Kot v vseh pro-
gramih Adobe ta znak pomeni nov element (specifi-
čen za tip palete).

Priročnik o kombiniranem učenje 

Slika 4.23 – Zbirka panelov 
(palet) 
pod delovnim okoljem 
“Interactive pdf”.  
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b) Hiperpovezava do določenega dela besedila

Včasih želimo bralca usmeriti na drugo stran ali celo na 
točno določen del besedila. To naredite takole: 

 ● Najprej določite besedilno sidro. To je skriti znak v 
InDesignu, ki ga lahko dodate v katerokoli besedilo. 
Postavljanje sidra je enostavno, funkcija pa je malce 
skrita. Storite naslednje: označite del besedila v do-
kumentu. V paleti Hyperlinks izberite iz menija: New 
Hyperlink Destination. Pod Type, mora biti izbrana 
Text Anchor; če ni, jo izberite. (Alternativi sta URL in 
Page). Kliknite OK. To je vse.

Slika – Pogovorno okno New Hyperlink Destination 
za postavljanje besedilnih sider

 ● Zdaj nastavite hiperpovezavo do besedilnega sid-
ra.

Na katerikoli strani dokumenta izberite katerikoli 
element (besedilo, obliko ali drugo), ki ga hočete 
prenesti s hiperpovezavo. Na panelu Hyperlinks v 
meniju kliknite New Hyperlink  in odprite pogovor-
no okno New Hyperlink , ki ga že poznate. Pri Link to 
izberite Text Anchor, nato pa pri Destination izberite 
besedilno sidro, ki ste ga prej ustvarili. Kliknite OK. 

Slika 4.24 – Pogovorno okno New Hyperlink z nastavitvami 
za povezavo do besedilnega sidra. Izberete lahko tudi 
obstoječa besedilna sidra v spustnem meniju Text Anchor. Tu 
smo izbrali besedilno sidro “To je del mojega besedila.'' 

c) Drugi tipi hiperpovezav  

Drugi tipi hiperpovezav, ki jih lahko uporabite:  

 ● Za povezavo do spletne strani (URL), enostavno iz-
berite URL namesto Text Anchor in napišite URL.

 ● Povezava do e-pošte z naslovom in določeno zade-
vo. – To je lahko uporabno, če hočete, na primer, da 
vam udeleženci pošljejo elektronsko pošto z doma-
čo nalogo. Za to potrebujejo program za e-pošto na 
računalniku, na primer Thunderbird ali MS Outlook. 
V standardnem pisarniškem okolju je to običajno. 
Vendar že zdaj (2019) veliko, zlasti mladih, piše elek-
tronsko pošto le preko spletnih strežnikov (Gmail in 
podobno). Pri njih ta funkcija ne bo delovala. 

 ● Hiperpovezava do dokumenta bo odprla nov do-
kument, na primer drug PDF, DOCX ali XLSX. 

Standardni postopek za povezavo do dokumenta: v 
pogovornem oknu New Hyperlink pri Link to klikni-
te File. Če imate pot, jo vtipkajte; sicer pa kliknite 
na gumb Folder in poiščite dokument v računalniku 
(ali mreži, glejte spodaj). Ne pozabite klikniti OK, da 
shranite, kar ste storili.

Povezava bo delovala le, če imajo udeleženci ta do-
kument na svojem računalniku. To je navadno večja 
težava, kot bi si mislili. Če so vsi udeleženci v sku-
pnem omrežju, potem ste varni, saj lahko vsi dosto-
pajo do mape v omrežju. Ker pa ste učitelj za odrasle, 
imajo vaši udeleženci najbrž svoje računalnike. Zato 
jim poleg interaktivnih PDF formatov pošljite tudi 
spremne dokumente in jih prosite, naj jih shranijo v 
isti mapi. Ampak Dokumentov InDesigna ne more-
mo nastaviti na relativne, vedno so absolutni.  To po-
meni, da ne morete preprosto shraniti PDF in drugih 
dokumentov v isto mapo ter pričakovati, da bo vse 
lepo delovalo. 

Obstaja pa rešitev: če ne uporabljate standardne 
metode Hyperlink - File, ampak namesto tega ustva-
rite Gumb Gumb (glejte spodaj) in mu določite nalo-
go Odpri datoteko, bo povezava do mape relativna 
(čeprav je videti absolutna).1 

Več o hiperpovezavah lahko preberete na spletni stra-
ni za pomoč pri Adobe: https://helpx.adobe.com/indesign/using/
hyperlinks.html

1 Za ta namig se zahvaljujemo Keithu Gilbertu, https://
indesignsecrets.com/creating-relative-hyperlinks-in-indesign.php. Preverili 
smo njegovo metodo in delovala je v Indesignu CC 2018 
(Version 13.1)

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti

4



96

2. Dodajanje zaznamkov
Odlična storitev za vaše bralce je dodajanje zaznamkov 
v dokument. Bralci lahko po dokumentu brskajo hitro in 
natančno. Zaznamki so zelo uporabne posebnosti do-
kumentov PDF, zlasti ko je strani veliko. Nenavadno pa 
je, da jih večina ne pozna in ne uporablja. 

Spodaj vidite PDF z zaznamki v programu Acrobat Pro 
ali Acrobat Reader, meni z Zaznamki je viden (na levi 
strani):

(Glej sliko 4.25.)

V InDesignu zaznamke naredite s paleto Bookmarks pa-
lette:

Slika – Paleta Bookmarks ima orodja za zbirko zaznamkov, s 
katerimi bralci hitro brskajo po dokumentu. Tu je prazna, saj še 
nismo ustvarili nobenega.

Zaznamek je lahko celotna stran ali pa določen del stra-
ni. Če hočete, da se nanaša na celotno stran, postavite 

kazalec na tisto stran in kliknite na ikono Create new 
bookmark na paleti (osvetljena je v spodnjem delu pa-
lete, ki jo vidite zgoraj). – Če pa hočete, da se zaznamek 
nanaša na določen del strani (naslov, odstavek ali be-
seda), najprej označite ta del, nato kliknite Create new 
bookmark. 

Zaznamke lahko ugnezdimo, zato je treba biti previden, 
kateri obstoječi zaznamki so poudarjeni v paleti Bo-
okmarks palette , ko kliknete Create new bookmark. Če 
je zaznamek poudarjen, bo novi zaznamek podrejen. Če 
ne boste izbrali ničesar, bo novi zaznamek dodan na ko-
nec. Prej ali slej boste videli takšno drevesno strukturo: 

(Glej sliko 4.26)

Ročno lahko preimenujete, izbrišete, urejate, postavlja-
te v skupine ali ugnezdite seznam zaznamkov. Ugnez-
denje pokaže povezavo med temami.

3. Dodajanje interaktivnih gumbov 
Dodajanja interaktivnih gumbov v dokument PDF so 
si zamislili v svetu spletnih strani. Tam gumbi ponujajo 
možnost, da izberemo temo, naredimo naslednji korak 
v postopku itd. 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Gumbi niso kaj dosti drugačni od hiperpovezav, vendar 
pa jih razlikujemo po njihovi podobi: po navadi so kot 
dejanski gumbi na napravi (čeprav se je v zadnjih letih 
pojavil “ploski videz” in so starinski psevdo-tridimenzi-
onalni gumbi izginili). Takšne gumbe lahko uporabite v 
interaktivnem PDF-ju. 

Gumbe ustvarite tako, da odprete paleto Buttons and 
Forms. 

(Glej sliko 4.27.)

V dokumentu izberite katerikoli element, na primer 
obliko ali besedilni okvir. Nato kliknite ikono Convert 
to button (skrajni spodnji del panela). Na koncu kliknite 
znak ‘+’ poleg Actions in izberite določeno dejanje. Kli-
knite Event in izberite, kako se bo gumb aktiviral in kako 
bo deloval. Na voljo je cel kup dejanj (Actions).

(Glej sliko 4.28.)

Vseh dejanj ne moremo razložiti. Večina je samoumev-
nih. Priporočamo, da preizkusite, kaj lahko počnete z 
njimi. 

Zelo enostavna je uporaba gumba za preskok na drugo 
stran (pojdi na prvo stran, pojdi na naslednjo stran, pojdi 

na prejšnjo stran in tako naprej)1 ali pa gumb za pove-
zavo na določeno spletno stran, ki naj bi jo udeleženci 
obiskali. Prav tako bodite pozorni na dejanje Open File, 
ki smo ga omenili prej, saj ponuja (skrivni) način, kako 
uporabiti relativne poti dokumenta, ki sicer niso podpr-
te. 

Ustvarjanje gumbov je precej zamudno. Upoštevati mo-
rate veliko nastavitev za njihovo vedenje ter si vzeti čas 
in energijo za grafično oblikovanje. Tu je značilna paleta 
Button and Forms z nastavitvami za gumbe z drugačnim 
videzom glede na to, kje je postavljen kazalnik.

(Glej sliko 4.29.)

Pri grafičnem oblikovanju gumbov si boste prihranili 
čas tako: v paleti Buttons and Forms v meniju izberite 
Sample Buttons and Forms in dobili boste zbirko že obli-
kovanih elementov, ki jih lahko uporabite: 

(Glej sliko 4.30.)

Več o gumbih v InDesignu: 

 ● Splošen uvod v interaktivne PDF-je 

1 Žal funkcija Pojdi na stran, kjer lahko ročno napišete 
številko strani, ne deluje v interaktivnem PDF-ju. 
(preizkušeno v InDesignu CC 2018, različica 13.1)  

Slika 4.26 - Paleta zaznamkov s številnimi 
zaznamki. Dva imata ugnezdene zaznamke. 

 

Slika 4.27 – Paleta Buttons and Forms s 
spustnim menijem Types za izbiro različnih 
elementov, kot so gumbi, kvadratki itd.  

Slika 4.28 – Gumbom lahko dodelite 
veliko “dejanj”. 

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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https://helpx.adobe.com/indesign/using/interactivity-5.html

 ● Enostaven uvod v uporabo gumbov

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

 ● Prvi koraki v bolj zapletene zadeve: gumbi za prikaz 
in skrivanje elementov na vaši strani

https://indesignsecrets.com/showing-and-hiding-objects-in-intera-
ctive-pdf.php

4. Dodajanje zvoka in posnetkov
Zvočne in video vsebine, ki so dostopne v interaktivnem 
PDF-ju, lahko znatno izboljšajo izkušnjo udeležencev. Le 
z enim klikom vas lahko slišijo govoriti ali vidijo plesati 
(kar boste pač vključili v PDF). 

Slaba stran teh datotek – zlasti posnetkov – je ta, da po-
gosto zavzamejo veliko prostora in PDF postane tako 
velik, da ga ne morete poslati udeležencem. Ali pa mo-
rate že od začetka ustvariti dovolj majhne posnetke.

Kakorkoli, na kratko bomo razložili, kako dodate zvoč-
no-vizualne datoteke v  vaš PDF. Presenetljivo preprosto 
je:  

 ● kliknite File > Place in izberite datoteko ter jo posta-
vite v PDF;

 ● pojavila se bo predstavnostna datoteka, kateri lahko 
spreminjate velikost; 

 ● spodaj si oglejte kako so prikazane avdio in video 
datoteke v programu InDesign.

(Glej sliko 4.33.)

 ● Upravljate lahko več nastavitev, npr. spremenite iko-
no za avdio, spremenite sliko za posnetek, določite, 
ali se posnetki predvajajo avtomatsko ali šele ko bra-
lec klikne nanje. Vse nastavitve so dostopne v paleti 
Media.

(Glej sliko 4.31.)

 ● Če hočete spremeniti video ali avdio datoteko, upo-
rabite paleto Links. 

 ● Namesto da video datoteko vključite v PDF, jo lah-
ko navežete na dokument, ki je nekje na strežniku 
na spletu. To storite tako, da najprej ustvarite prazen 
okvir v dokumentu, nato pa v meniju Media kliknite 
Video from URL. Vendar pa za to potrebujete dejanski 
dokument na povezavi URL. Povezava do Youtubea 
ne bo delovala. Praktičen scenarij je ta, da naložite 

Slika 4.29 – Paleta Buttons and Forms s številnimi nastavitvami za določen gumb 
Nastavite lahko različne videze gumba, odvisno od tega, kaj miška stori. Za to 
boste morali veliko pozornosti nameniti grafičnemu oblikovanju.  

Slika 4.30 – Pripravljeni gumbi in drugi elementi  

Priročnik o kombiniranem učenje 
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posnetke na strežnik vaše organizacije. Tako boste 
lahko pokazali večje posnetke, ne da bi zaradi tega 
povečali velikost vašega PDF-ja. 

Več o video in avdio vsebinah v PDF dokumentih: 

https://helpx.adobe.com/indesign/using/movies-sounds.html

5. Učinek pri prehodu strani 
Prehodi strani lahko olepšajo vašo vsebino. Gre za optič-
ne učinke, ki jih najbrž poznate iz orodij za predstavitve 
kot je PowerPoint: stran se umakne, prelije, pojavi, itd. 
Takšni vizualni učinki ne prispevajo veliko k didaktični 
vrednosti vašega materiala, ampak dokumentu lahko 
dodajo kanček “strokovnosti”.  InDesign ima na voljo šte-
vilne učinke. Lahko dodate različne prehode različnim 
stranem ali enak prehod za vse strani. Trenutno ponu-
jajo to (2018):

(Glej sliko 4.32)

Uporaba učinka pri prehodu strani: 

 ● Na panelu Pages izberite strani, katerim želite dodati 
prehod. 

 ● Nato uporabite paleto Page Transitions (če ni vidna, 
izberite Window > Interactive > Page Transitions) in iz-
berite najprimernejšo s spustnega menija Transition. 

Slika 4.31 – Paleta Media ponuja številne 
nastavitve za videz elementov v dokumentu 
PDF. 

Slika 4.32 – Različne možnosti 
za prehod strani v InDesignu CC 
2018. V predhodnih različicah 
je bila izbira malce drugačna. 
Ta seznam je v spustnem 
meniju Transition v paleti Page 
Transitions palette.  

Slika 4.33 – Tako so videti datoteke v InDesignu. Avdio 
(zgoraj) in video (spodaj): ikona zvočnik za avdio, 
slika s posnetka, oba s simboloma za avdio in video 
zgoraj levo. 

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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Slika 4.33 – V paleti za prehod strani lahko izberete in 
podrobneje določite učinek prehoda za eno ali več strani. Če 
greste z miškinim kazalcem na sličico, boste videli končno 
animacijo.

 ● Učinke lahko uredite do neke mere v spustnih poljih 
Direction and Speed. 

6. Drugi elementi za interaktivne 
PDF-je 
V dokumentih PDF je veliko možnosti za interaktivnost. 
Dodajate lahko kontrolne sezname, potrditvena polja, 
obrazce z besedili ali polje za podpis, sklice.

Preden začnete, si vzemite čas in preglejte orodje, da 
spoznate njegove značilnosti. Tu je nekaj uporabnih na-
vodil: 

 ● V InDesignu lahko vidite možnost, da vključite ani-
macije (paleta: Animation), ki elementom (oblike, 
besedila, itd.) spreminjajo obliko kot v animiranem 
filmu. To pa ne deluje v PDF-ju. Za to bi morali ustva-
riti datoteko Flash (Shockwave Flash, SWF), ki je neke 
vrste posnetek, vendar ne deluje na vseh platformah.  

Več si preberite na: 

https://helpx.adobe.com/indesign/using/animation.html 

 ● Ustvarite lahko kvize ali zaporedja elementov, ki se 
postopoma pojavijo. Za to potrebujete veliko nasta-
vitev v paleti Buttons and Forms. 

 ● Dober uvod je tu:

https://indesignsecrets.com/showing-and-hiding-objects-in-intera-
ctive-pdf.php

 ● Več o potrditvenih poljih: 

https://www.webucator.com/how-to/how-create-check-box-form-fi-
eld-adobe-indesign.cfm

 ● Kratek in dober video uvod, kako delati z oblikami: 

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

Slika 4.35 – Okno Export to Interactive PDF ponuja številne nastavitve, ki si jih oglejte. Iz 
InDesigna CC 2018 (Windows). 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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7. Izvažanje vsebin v PDF
Do zdaj ste ustvarjali različne interaktivne elemente, nis-
te pa jih videli, kako delujejo. Za to morate ustvariti de-
janski dokument PDF. Temu rečemo “izvažanje”. To boste 
večkrat ponovili, ko boste urejali dokument, saj le tako 
lahko preverite, ali elementi delujejo tako, kot želite. To-
rej izvozimo, preizkusimo, znova naredimo, izvozimo, 
preizkusimo, znova naredimo ... 

K sreči je izvažanje enostavno. Kliknite File > Export > 
Adobe PDF (Interactive) > Save, in že ste končali. Izbrati 
pa morate “interaktivni PDF”. Sicer boste dobili običajni 
dokument PDF brez interaktivnih značilnosti. 

(Slika 4.34 – Izredno pomembno je, da nastavite “Adobe PDF 
(Interactive)” med izvažanjem.) 

Pozornost namenite tudi različnim nastavitvam v pogo-
vornem oknu, ki se bo pojavilo ob izvozu:

(Glej sliko 4.35 na prejšnji strani)

V predhodnih različicah Adobe InDesigna (ki jo morda 
še uporabljate), je bil postopek izvažanja malce druga-
čen. Tam je bilo treba izbrati določene možnosti v pogo-
vornem oknu Export, da bi dobili interaktivnost. Preveri-
te svojo različico InDesigna. 

Prednosti pri poučevanju
PDF je zelo priljubljena oblika dokumenta na spletu, 
zlasti v strokovnih objavah. Velika prednost je, da jo lah-
ko uporabljamo na različnih platformah, dokumenti pa 
ostajajo oblikovno in funkcionalno enaki. Za učitelje je 
zato znanje, kako ustvariti PDF, zelo pomembna veščina. 

Tu je nekaj prednosti interaktivnega PDF-ja:

 ● Ko uporabljate interaktivni PDF kot učni pripomo-
ček,udeleženci ne potrebujejo dodatnih materialov 
(razen računalnika). Udeleženci lahko odgovarjajo in 
reagirajo, saj se vse dogaja v dokumentu. 

 ● Ustvarjanje interaktivnih PDF-jev je enostavno, saj 
ne potrebujete dodatnih veščin kot so pisanje pro-
gramskih kod za spletne strani. (potrebujete pa ne-
kaj vaje v InDesignu, po možnosti podprte z dobrimi 
samostojnimi učnimi sposobnostmi.)  

 ● Obstoječi PDF lahko spremenite v interaktivni mate-
rial. (Običajno dodamo interaktivne elemente Ado-
be Acrobat Professional.) 

 ● Učni pripomočki v PDF obliki so videti bolj strokovni 
kot DOCX ali ODT.  Udeleženci bodo navdušeni nad 
različnimi zmožnostmi, ki jih ponuja PDF. 

 ● PDF enostavno delimo z drugimi. 

 ● Interaktivni PDF-ji udeležence bolj vključujejo v učni 
proces. Dobijo priložnost, da reagirajo celo brez stal-
ne povezave s spletom.

 ● Predstavitve niso več enostranske. 

 ● Z interaktivnim PDF-jem lahko ustvarite vsebino, ki 
zahteva akcijo. Lažje boste vključili dejanja, kot so 
dodajanje podrobnosti, odgovarjanje na kvize ali 
gledanje posnetka. Zaradi tega boste bolj zanimiv in 
konkurenčen učitelj. 

Pogoste napake
 ● Učitelji se pogosto navdušijo nad interaktivnostjo. 

Vendar pa je pretirana raba lahko naporna za občin-
stvo.

 ● Kadar imate preveč možnosti, je težko biti dosleden 
skozi vso vsebino.

 ● Spremljajte velikost dokumenta, ko dodajate inte-
raktivne elemente. Zlasti dodajanje posnetkov lahko 
poveča velikost dokumenta.

 ● Tu pa je še ena pomanjkljivost interaktivnega PDF-
-ja: koncept dobro deluje, če udeleženci uporabljajo 
klasični računalnik (PC, MAC). Če hočejo PDF upo-
rabiti na pametnem telefonu ali drugi napravi, se 
lahko zgodi, da bo PDF izgubil funkcionalnost, ker 
aplikacija na napravi tega ne bo podpirala. Lahko ga 
bodo prebrali, interaktivnost pa bo morda omejena. 

S povezavo ali brez?
Interaktivne PDF-je lahko objavite tako s povezavo s 
spletom kot tudi brez. Udeleženci jih bodo uporabili, ko 
ne bodo imeli povezave.1 

1 Z ukazom „Publish Online“ Adobe nudi uporabnikom 
InDesigna brezplačni  gostiteljski strežnik za interaktivne 
PDF-je. Če boste izbrali to, bodo udeleženci PDF uporabljali 
s spletno povezavo.
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4.4.2 Kako ustvariti dostopen PDF

“Dostopnost” dokumentov pomeni naslednje: do doku-
menta lahko “dostopajo” (ga berejo in uporabljajo) vsi, 
tudi tisti, ki so kakorkoli telesno omejeni. Zlasti vidno 
prizadeti ali slepi, pa tudi tisti z drugimi težavami, npr. s 
kostno-mišičnimi obolenji. “Dostopnost” morda zahteva 
zakon ali politika podjetja. Dokumenti, zlasti v izobraže-
vanju, morajo biti bralni in razumljivi. Zakaj jih torej ne 
bi ustvarili tako, da jih lahko uporablja vsak, tudi ljudje s 
posebnimi potrebami.

V dnevni praksi to pomeni, da mora biti dokument “bra-
len” ne le za običajno človeško oko. Ravno nasprotno, 
procesirati jih morajo “podporne tehnologije”. Sem spa-
dajo lupe, posebne nastavitve barv in najbolj naravni 
bralniki zaslona (robotski glas, ki bere napisani doku-
ment). 

Da bi omogočili takšno dosegljivost, moramo storiti dve 
stvari.

Najprej mora biti dokument dobro urejen za človeško 
oko. Pravila, ki naj bi jih upoštevali, v veliki meri sovpa-
dajo s tem, kar ustvarjajo novinarji in založniki (npr.: čla-
nek vedno napišite v samozadostni obliki. Ne pričakujte, 
da bo bralec najprej prebral naslov.) 

Potem mora biti dokument dobro urejen tudi za robot-
ske bralnike. Struktura za robotske bralnike je po navadi 
že vključena v strani, čeprav ni vidna človeškemu oče-
su. Na primer, če je na strani več delov besedila (stolpci, 
kvadratki ali kaj drugega), mora dokument vsebovati 
podatke (skrite očesu, vendar ga naprava lahko zazna) o 
vrstnem redu branja. To pa zato, ker robotski bralnik ne 
zmore tega, kar zmorejo človeški možgani ali oko: skeni-
rati celotno stran in se nemudoma odločiti skladno s kri-
teriji hermenevtike, kateri del besedila bo naslednjega 
prebral. Robotski bralnik potrebuje podatke o strukturi 
besedila, ki jo lahko interpretira. Potrebuje npr. indika-
torje, kaj so naslovi, kaj je zvezno besedilo, kateri so na-
vigacijski elementi in kaj je le glava pisma ali logotip, ki 
se pojavi na vsaki strani pa ga ni treba vsakič prebrati. 

Dokument, ki je tehnično dobro urejen, lahko obdela 
program, ki pomaga ljudem s posebnimi potrebami. 
Morda boste kdaj imeli takšne udeležence.

V tem poglavju si bomo ogledali, kako lahko izboljšamo 
PDF dokumente, da bodo izpolnili kriterije o dostop-
nosti.

Adobe Acrobat Pro je standardni program za urejanje 
in obdelovanje (ne pa za avtorsko delo) PDF dokumen-
tov. Ima različna orodja, s katerimi lahko preverite do-
stopnost dokumentov in rešite težave. Uporabili bomo 
Adobe Acrobat Pro, seveda pa lahko enako storite z dru-
gimi orodji za urejanje PDF-jev. 

Glavne značilnosti dostopnosti PDF-ja, ki jih lahko za-
gotovi Acrobat, so zagotavljanje bralnosti bralnikom 
zaslonov (robotski bralniki) in lupam – programom, ki 
selektivno povečajo del zaslona za lajšanje branja slabo-
vidnim. Prav tako vsebuje barve, ki jih lahko zamenjamo 
z visoko-kontrastnimi barvami. Posamični koraki so:

za slepe, ki uporabljajo bralnike zaslona. 

 ● Nastavite jezik dokumenta, da bo bralnik zaslona ve-
del, kaj storiti.

 ● Nastavite vrstni red branja (“označevanje”) elemen-
tov branja za vsako stran.

 ● Napišite besedila za slike, da bo robotski bralnik 
glasno prebral “slika hiše na zelenih travnikih” ob 
sliki hiše na travnikih; robotski bralnik ne prepozna 
slike; enostavno prebere besedilo, ki ga je avtor do-
delil sliki.

 ● Dokument odprite na nazadnje ogledani strani. Sle-
pim to pomaga, saj se vrnejo na mesto, kjer so kon-
čali z branjem in zaprli dokument.

 ● Prilagodite povečavo dokumenta; običajna nastavi-
tev je “širina strani”, tako lahko bralniki in lupe delu-
jejo optimalno. 

za tiste, ki lahko berejo, ampak potrebujejo posebno 
pomoč. 

 ● Polja za označevanje

 ● Onemogočite glajenje besedila, kar poveča kontrast

 ● Prikaži dokument v drugih barvah za boljši kontrast

Obstajajo različni standardi za dostopnost spletnih 
dokumentov, na primer Web Content Accessibility Gui-
delines (WCAG) in PDF Universal Access (ISO 14289). Če 
vas tema zanima, je dober vir ameriške vlade za hiter 
pregled podatkov http://www.section508.gov (Ni posebnega 
nagnjenja k standardom te države; slučajno imajo dob-
ro spletno stran o tem v angleškem jeziku.)  

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Kaj potrebujete?
 ● Računalnik ali prenosnik

 ● Adobe Acrobat Pro. – Pazite, to ni Adobe Reader. 
Adobe Acrobat Pro je orodje za urejanje PDF-jev. 
Pogosto ga uporabljajo v založništvu, tako elektron-
skem kot klasičnem. Ni poceni. 

 ● Urejevalnik besedil (kot je Microsoft Word ali Ope-
nOffice Writer) s katerim lahko ustvarite dokument 
PDF. – Če imate nameščen Adobe Acrobat Pro, bi 
morali biti vtičniki samodejno na voljo v aplikaciji 
MS Office.

Kako se pripravite?
Tu je nekaj pravil za “dostopne” PDF-je. Dobro jih je 
poznati, preden se poglobite v tematiko. 

 ● Vidna (in nevidna) ureditev originalnega dokumenta 
mora biti jasna in enostavna. Z naslovi, kazali, pove-
zavami in zaznamki lahko pomagamo urediti doku-
ment. – K temu mora stremeti vsak, ki piše kakršen-
koli dokument. 

 ● Vizualne vsebine (slike) morajo imeti besedilno raz-
ličico. To je besedilo, ki je prikazano ali ga bralnik 
lahko glasno prebere namesto slike. – Pokazali vam 
bomo, kako jih ustvarite. 

 ● PDF-ji morajo biti pravilno označeni. Označbe so 
(nevidne) oznake v dokumentu, ki zagotavljajo 
strukturo zlasti robotskim bralnikom. – Pokazali vam 
bomo, kako jih preverite in izboljšate.

 ● Jezik besedila moramo točno določiti, da robotski 
bralniki vedo, kaj storiti. – Spodaj bomo pokazali, 
kako to storiti.

 ● Varnostne nastavitve dokumenta morajo omogočiti 
delovanje tudi uporabnikom podpornih tehnologij. 
– Varnostne nastavitve vključujejo pravila, kaj se lah-
ko natisne in ali je za branje (ali urejanje) dokumenta 
potrebno geslo. – Če teh nastavitev še niste uporab-
ljali v PDF-ju, ne skrbite, saj to najbrž ne bo vplivalo 
na vas.

Naučite se, da vam Acrobat bere 
dokumente naglas 
Posebnost Acrobata (Reader in Pro), ki je mnogi ne poz-
najo, je možnost, da naglas bere besedilo. To lahko eno-
stavno preizkusite tako, da vklopite funkcijo na: View > 
Read Out Loud > Activate. Odprite kateri koli PDF doku-
ment, kliknite s kazalcem miške na del besedila in preb-
ral vam ga bo naglas (z umetnim glasom in grdo, vendar 
z razumljivo izgovorjavo).  

Opomba: računalnik ima samodejno samo en “glas” za 
branje, ki bo najverjetneje govoril le angleško. Lahko ga 
pripravite, da bere tudi nemško, špansko, grško ali itali-
jansko besedilo in se ob tem zabavate. Torej če “glas” za 

Slika 4.36 – Dve nastavitvi 
barvno močnega kontrasta, ki 
sta na voljo v Adobe Acrobat na  
Edit > Preferences > General > 
Accessibility. To je lahko v pomoč 
ljudem, ki imajo težave z vidom. 
(Če ste dovolj stari, vam bo pogled 
morda všeč, saj vas bo spomnil na 
vaš prvi računalnik v 80-ih in 90-ih 
letih.)
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vaš jezik še ni na voljo, morate namestiti dodatne jezike. 
To je presenetljivo enostavno. Spodaj bomo pokazali, 
kako. 

Dokumente glejte v načinu močnega 
kontrasta 
Opravite lahko hiter preizkus, da spoznate zaslon z moč-
nim kontrastom. Acrobatu enostavno povejte, da želite 
videti dokument na ta način. V Acrobatu Pro ali Reader: 
Edit > Preferences > General > Accessibility >  Document 
Colours Options. Preizkusite različne možnosti. Vaš za-
slon bo morda videti takole: 

(Glej sliko 4.36 na prejšjni strani.)

Dovolite bralniku zaslona, da glasno 
prebere dokument
Obstaja veliko podpornih orodij, npr. zgoraj omenje-
ni zasloni z močnim kontrastom. Vendar pa so najbolj 
izjemni ravno bralniki zaslona. To so robotski glasovi, 
ki glasno berejo besedilo v vašem dokumentu. Za to 
obstajajo prav posebni programi, brezplačni in plačlji-
vi.1 Sodobni operacijski sistemi (Windows, Apple OS, 
Android) imajo po navadi vgrajen bralnik zaslona. 

Osnovni bralnik zaslona je vgrajen v Adobe Acrobat Pro 
in Adobe Acrobat Reader. Zaženite ga na View > Read 
Out Loud > Activate Read Out Loud.

Najbrž boste ugotovili, da bere le angleška besedila, kar 
ni dobro, če živite v kakšni drugi državi. Rešitev: namesti-
ti morate dodatne elemente za branje zaslona.  Za Win-
dows lahko trenutno rešitev (2019) najdete na http://espeak.
sourceforge.net/download.html. Sledite tamkajšnjim navodilom. 
Microsoftova navodila pa so na voljo tu: https://support.office.
com/en-us/article/download-voices-for-immersive-reader-read-mode-an-
d-read-aloud-4c83a8d8-7486-42f7-8e46-2b0fdf753130?ui=en-US&rs=-
en-US&ad=US. 2

Tako boste lahko dodali enega ali več najpogostejših 
jezikov. Ko jih namestite v operacijski sistem, morate 
ukazati programu Adobe Acrobat (Pro ali Reader), da 
uporabi ta bralnik zaslona. To storite na Edit > Preference 
> Reading > Voice spustno polje, kjer so nameščeni do-
datni jeziki.) Videti bo tako:  

1 Več o tem: https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader. Seznam 
bralnikov zaslona, ki so trenutno na voljo, s primerjavo 
njihovih zmogljivosti: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screen_
readers.

2 Vse omenjene povezave smo preizkusili aprila 2019.

Ko boste poslušali branje dokumenta, boste sprva pre-
senečeni, saj ne bo pripovedoval lep človeški glas z 
lepo izgovorjavo in prozodijo. Najverjetneje boste slišali 
(razen če nimate unikatnega dragega sistema) precej 
popačen glas smešnega robota. Bralniki zaslona niso 
namenjeni prefinjeni bralni izkušnji (kar vam lahko za-
gotovi le igralec z veščim glasom). So programska orod-
ja, ki pomagajo slepim in slabovidnim; na estetiko niso 
gledali.

Kje najdete pomoč?
Središče za pomoč Adobe Help Centre (na spletu) ima 
uporabne namige, kako začeti. Na voljo so seminarji in 
podrobna navodila. Prav tako se lahko obrnete na fo-
rum za podrobna vprašanja 

https://helpx.adobe.com/gr_en/support.html; 

zlasti za dostopnost: 

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibili-
ty.html

Če vas zanima “dostopnost” dokumentov na splošno, 
poglejte na kakovostno spletno stran ameriške vlade. 
Prav tako ponuja seznam za dostopnost različnih oblik 
dokumentov

 http://www.section508.gov

Osnovni video seminar o uporabi Adobe Acrobat za 
ustvarjanje interaktivnih PDF-jev najdete tu:

https://www.youtube.com/watch?v=kWCciN7y64M

Priročnik o kombiniranem učenje 

4



105

Kaj naredim?

1) Preverjanje dostopnosti 
obstoječega PDF-ja
Za  preverjanje dostopnosti PDF-jev ima Adobe Acrobat 
samodejni način Full Check. Ta funkcija preveri značil-
nosti, ki bi jih dostopen PDF moral imeti. 

 ● Izberite Tools > Accessibility. Nato se bo v orodni vr-
stici pokazalo ustrezno orodje.1

 ● Kliknite gumb Full Check. Odpre se vam veliko okno 
s številnimi nastavitvami..

 ● V delu Report Options izberite možnosti, kako se 
bodo rezultati pokazali. Izberete lahko, da poročilo 
shranite nekje na svojem računalniku in “Ustvarite 
komentarje v dokumentu”. 

 ● Če bi radi pogledali le določene strani v dokumentu, 
izberite obseg strani.

 ● Izberite eno ali več “možnosti preverjanja”. Prav tako 
lahko izbirate med različnimi standardi v spustnem 
meniju Checking Options - Name. Tam boste našli 
npr. “Section 508” standard, ki ga uporablja ameriška 
vlada za zagotavljanje dostopnosti svojih dokumen-
tov; pa tudi druge standarde. Če boste izbrali “Adobe 
PDF” kot standard, bo imelo preverjanje naslednje 
kriterije: 

1 Če ima vaš Acrobat drugačen jezik, poiščite kaj 
podobnega. V nemščini orodju rečemo Ein-/Ausgabehilfe. 
– Če takšnega orodja ne vidite, pojdite na View > Tools 
in izberite orodje, ki ga potrebujete. Od takrat naprej bo 
vidno v stolpcu Tools na desni strani okna.

 ● : 

 ● Kliknite Start Checking.

 ● Rezultati bodo prikazani v stolpcu Accessibility Chec-
ker na levi strani zaslona. (Vidite poročilo, ki je shra-
njeno nekam na vaš računalnik.)

(Glej sliko 4.39 na naslednji strani)

 ● Če ste izbrali možnost “ustvari komentarje v doku-
mentu”, se vam bodo pokazali označeni deli besedila:

Slika 4.38 – Kriterij “Adobe PDF” za preverjanje 
dostopnosti. To je dokaj jedrnata zbirka kriterijev. 
Nekateri drugi standardi imajo znatno več naštetih 
kriterijev. 

4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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Slika 4.39 – Okno v Adobe Acrobat Pro (tu različica X), dokument je odprt na sredini, stolpec z orodji na desni in poročilo v stolpcu na levi. 

Slika 4.40 – Bralni vrstni red strani. Na tem dokumentu 
smo uporabili ukaz Add Tags to Document. Označbe 
so več ali manj v redu, vendar bi jih lahko izboljšali s 
posamičnimi označbami ob naslovih (kot so trenutno 
v zaznamkih 3, 5 in 7 skupaj z besedilom. 

Slika 4.41 – Levi stolpec okna Acrobat. Odprto je podokno Order. 
Kliknili smo z desnim gumbom na enega od elementov na strani 1 
in pojavilo se je okno za ureditev nastavitev elementa.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Slika 4.42 – Dokument z označenimi deli, kjer so bile 
zaznane težave. 

 ● Glede na poročilo in na to, kakšne nastavitve za do-
stopnost ima vaš dokument, lahko začnete odprav-
ljati težave. Tu je nekaj značilnih težav in nasvetov, 
kako jih odpraviti: 

 ○ Jezik ni določen. To pomeni, da bralnik zaslo-
na ne bo mogel pravilno prebrati dokumenta. 
Morda bo hotel prebrati francosko besedilo, 
kot bi bilo angleško (poskusite, če se hočete 
zabavati). – Za pravilno nastavitev jezika upo-
rabite File > Properties > Advanced > Language

 ○ Slika ob sebi nima besedila: v levem stolpcu 
izberite Order. Slike, ki nimajo spremnega be-
sedila, morate označiti tako: 

 ○ Z desnim gumbom na miški kliknite na črni 
zapis in izberite Edit Alternate Text. 

 ○ Dokument ni označen. To pomeni, da šte-
vilni elementi na straneh (naslovi, bloki be-
sedila, slike, itd.) niso eksplicitno označeni. 
Uporabite lahko ukaz Add Tags to Document 
(v orodni vrstici, odsek Accessibility), ki bo sa-
modejno označil besedilo karseda dobro. To 
po navadi dobro deluje v dokumentih, ki niso 
preveč zahtevni. Če z rezultatom niste zado-
voljni, lahko vse popravite ročno z uporabo 
orodja Touch up Reading Order (na istem mes-
tu) ali pa uporabite orodje Touch up Reading 
Order kar neposredno v Add Tags.

 ● Strukturo dokumenta vizualno preverite tako: odpri-
te podokno Order (levi stolpec, kjer so zaznamki) s 
klikom na ikono:

 ● Strani se vam bodo pokazale v “bralnem vrstnem 
redu ”.

(Slika 4.40 na prejšnji strani)

Zdaj lahko uporabite orodje Touch up Reading Or-
der. Z miško označite pravokotnik okoli elementa na 
strani, nato pa kliknite gumbe, ki so na voljo za na-
slov, besedilo, sliko, tabelo ali karkoli drugega.

Druga možnost pa je, da dostopate do posamičnih 
elementov v levem stolpcu, podokno Order (desni 
klik na predmete, ki so na seznamu) in določite nove 
vrednosti. 

(Glej sliko 4.41 na prejšnji strani.)

2) Uporabite dejanje Make Accessible 
Drug način pa je Make Accessible, ki vam ponuja vodenje 
za dostopnost PDF-ja. 1

“Actions” v Acrobatu so majhni programi za številne na-
loge, ki bi jih sicer morali opraviti posamično. Dejanje 
Make Accessible vas vodi skozi številne sezname in vam 
pokaže, kaj je treba popraviti. 

 ● Najprej odprite PDF, ki ga hočete preveriti in izbolj-
šati.

 ● Izberite Tools > Action Wizard. Nato se vam bo v oro-
dni vrstici pokazalo novo orodje. 

(Glej sliko 4.45.)

 ● S seznama za Actions izberite Make Accessible (v raz-
ličici Acrobat X se imenuje Create Accessible PDFs)

 ● V oknu so prikazane naloge, ki jih moramo opraviti, 
da bo dokument dostopen. Poleg so tudi navodila, 
kako jih opraviti.

(Glej sliko 4.46.)

Med postopkom boste dobivali navodila, kaj storiti:

1 May be called completely differently in your localized 
Acrobat version. In German this is called „Barrierefreie 
PDF-Dokumente erstellen“.

Nasveti med postopkom. Očitno se pričakuje, da znate 
npr. dodati besedilo k slikam
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 ● Upoštevajte dane nasvete, npr. ko piše, da dodajte 
besedilo k sliki. – Iz takšnih zapisov vemo, da Adobe 
pričakuje, da to znate. (Zato smo vam najprej poka-
zali navodila. Stari kitajski pregovor pravi: Ni znanja 
brez vednosti.) 

Prednost pri poučevanju
Funkcijo dostopnosti za PDF dokumente boste potrebo-
vali zlasti za udeležence s posebnimi potrebami. V splo-
šnem se pri poučevanju odraslih to redko zgodi. Slepi 
in slabovidni imajo večinoma že podporne tehnologije 
(posebne bralnike zaslona itd.). Če boste dokumente 
pravilno pripravili, jim boste olajšali življenje. 

Če bi to delali le za enega udeleženca in za en semester, 
bi bilo resda malce nerealno, saj je vloženega veliko 
dela. Če pa imate dokumente, ki bi jih lahko uporabljali 
več let in so namenjeni širši javnosti, je dobro preveriti 
funkcije dostopnosti.   

Pogoste napake
 ● Bodite previdni z barvami. Za branje je dober kon-

trast zelo pomemben za vse, ne le za slabovidne.

 ● Ne dodajajte slik, da bi olepšali vsebino. Ves material 
v dokumentu mora nositi uporabne podatke.

 ● Pazite, da so ponavljajoče glave in noge izvzete iz 
vrstnega reda branja za bralnike zaslona. 

 ●  Bolje je, da interaktivni PDF-ji (glej prejšnje poglav-
je) niso “dostopni”. Če je PDF dostopen, lahko izgubi 
glavne elemente interaktivnosti, kot so povezave ali 
dodane datoteke. 

S povezavo ali brez?
Da bi ustvarili “dostopen” PDF, uporabite Adobe Acrobat 
Pro. Ta aplikacija deluje brez povezave. Končni PDF pa 
lahko objavite s povezavo ali brez. 

Slika 4.45 – Adobe Acrobat 
Action Wizard (tu iz Acrobata 
X, pri drugih različicah je lahko 
drugačen.) 

Slika 4.46 – Najprej boste videli korake, ki jih morate opraviti. 
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4.5  Igre
Igre in igranje postajajo zelo pomembno spretnostno 
orodje udeležencev kombiniranega učenja. 

Igre omogočajo učencem, da uživajo v učenju in gleda-
jo na teme iz nove perspektive. 

4.5.1  Kako ustvariti in uporabiti interaktivne igre

Na spletu lahko ustvarite in uporabljate širok nabor iger, 
ki so lahko zelo uporabne za udeležence. Tu se bomo 
osredotočili na kvize in besedne igre. Podrobneje bomo 
predstavili dve igri. Za več primerov poglejte 7. poglav-
je, kjer smo na kratko predstavili več orodij.

Kaj potrebujete?
 ● Mobilni telefon, namizje, prenosni računalnik ali ta-

blico

 ● Dostop do spleta

 ● Orodje za igro – predstavili vam bom tri. Radi bi vam 
le pokazali, kaj je na voljo. To lahko vzamete kot iz-
hodišče, da poiščete še druge. Na spletu se ves čas 
pojavljajo nove igre z namenom izobraževanja.

Kje najdete pomoč?
Splošno o igrah v izobraževanju

 ● Dobra zbirka kratkih uvodnih člankov in dodatnih 
virov na temo poučevanja s pomočjo iger je na voljo 
na www.edutopia.org (vodi jo izobraževalna funda-
cija George Lucas Educational Foundation). Prete-
žno je namenjena javnemu šolstvu, vendar se vsee-
no splača pogledati. 

https://www.edutopia.org/game-based-learning-resources

Več orodij:

 ● Na word-grabber.com lahko najdete različna bese-
dilna orodja, s katerimi naredite besede iz različnih 
črk za različne igre kot so Scrabble Word Finder, the 
Words with Friends Cheat in Anagram Solver. To je 
ena izmed mnogih spletnih strani, ki jo vodi majhno 
podjetje na Bavarskem v Nemčiji. Specializirani so za 
kolektivne podatkovne portale. 

 ● Brezplačni generatorji križank:

https://crosswordhobbyist.com (tega bomo predstavili spodaj)

http://www.crauswords.com

http://www.eclipsecrossword.comHow do I prepare?

Ta knjiga bo uporabna, vendar bo najbolj uporabno, če 
boste dejansko preizkusili različne igre. 

V tem poglavju bomo predstavili dve orodji: Kahoot, 
platformo za kvize in ankete, ter Crosswordhobbyist, 
orodje za ustvarjanje križank. 

 ● Za kviz Kahoot pojdite na https://kahoot.com in se pri-
javite kot učitelj. Ustvariti morate uporabniško ime 
in geslo. 

 ● Za Križanke se morate prav tako prijaviti na https://
crosswordhobbyist.com. Med pripravo pa razmislite o be-
sedah, ki so pomembne za tematiko v vašem razre-
du, in namig za vsako od njih. Namige lahko upora-
bite v križanki, v vislicah in kot vprašanja za kviz.

Kaj naredim?

1) Kako ustvarim kvize in ankete z 
orodjem Kahoot 
Kahoot je spletna platforma, kjer lahko ustvarite kvize in 
ankete za popestritev pouka v običajnih učilnicah in v 
velikih konferenčnih sobah. Kahoot kvizi in druga sple-
tna orodja uporabljajo šole, univerze in druge izobraže-
valne ustanove. 

Platformo vodi podjetje v Oslu na Norveškem. Leta 2013 
so ga ustanovili študentje in akademiki Norveške uni-
verze za tehnologijo in znanost. Leta 2019 so razglasili, 
da imajo prijavljenih 2 milijardi igralcev in da so upo-
rabniki ustvarili 60 mio. iger.1 Ime podjetja je angleška 
beseda, ki pomeni biti v družbi ali partnerstvu. 

1 Podatki z njihove spletne strani: https://kahoot.com/
company, obiskana aprila 2019. Opomba: „2 milijardi 
igralcev“ ne smemo zamešati z „2 milijardama registriranih 
uporabnikov“. To pomeni 2 milijardi zabeleženih, ki so 
sodelovali v kvizu.
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Glavni produkt so kvizi z več odgovori, ki jih uporabnik 
ustvari sam in so na voljo preko spleta, mobilnih aplika-
cij itd. 

Najbolj običajno ga uporabljamo za ustvarjanje kvizov 
za določeno učno uro. Kviz lahko nato pokažete v učil-
nici na tabli. Na zaslonu se bodo pojavila tudi vprašanja. 
Udeleženci uporabljajo aplikacijo Kahoot! Na pame-
tnem telefonu: ko vnesejo številčno kodo za trenutni 
kviz, lahko z mobilnimi telefoni odgovorijo na vprašanja 
z več danimi odgovori, ki so na tabli. Kviz ima običajno 
10 vprašanj. Udeleženci dobijo točke za pravilne odgo-
vore, kjer je všteta tudi hitrost odgovarjanja. Med posa-
mičnimi vprašanji se pokaže tudi trenutno točkovanje 
udeležencev, kar poveča tekmovalnost. 

To je za udeležence lahko zabavno, hkrati pa ponuja za-
bavno ponavljanje glavne snovi učne ure. Seveda bo ta 
pristop najbolje deloval z udeleženci, ki so domači v di-
gitalni tehnologiji in vsakodnevno uporabljajo mobilne 
telefone ter različne aplikacije. Ne bo pa imelo najbolj-
šega učinka pri udeležencih, ki ne poznajo tako dobro 
uporabe pametnega telefona. 

Za sodelovanje v kvizih ne potrebujete računa, ga pa 
potrebujete, če želite ustvariti kviz. Osnovni računi so 
brezplačni. Naprednejši računi so na voljo za 12 in 36 
evrov letno (cene aprila 2019).

Poskusite naše kvize
Dovolj teorije. Poskusite! Naredili smo mini kviz o nadvse 
zanimivi temi kombiniranega učenja:

https://create.kahoot.it/share/blended-learning/0093de63-d390-4d-
88-bd1b-0a992fd2087d

Ta je dokaj podoben, vendar ga je pripravil nekdo drug: 

https://create.kahoot.it/share/blended-learning/189beb65-d0c-
2-40bb-a40d-0ba83a84caa4

Ta je o trenutnih težavah trajnostnega razvoja na pla-
netu. Aprila 2019 je bil najbolj pogosto uporabljen kviz: 

https://create.kahoot.it/details/1ec244d9-87fa-45fa-81b6-c3fe63e-
fafd0

Ti kvizi imajo podane od 2-4 odgovore. 

Trenutno Kahoot omogoča pripravljanje treh spletnih 
iger:

 ● kvizi s podanimi odgovori;

 ● kvizi, kjer je 4 odgovore treba postaviti v pravilni vr-
stni red;

 ● ankete kot klasično orodje za glasovanje: udeleženci 
imajo lahko do 4 možnosti izbire (brez napačnih ali 
pravilnih odgovorov). 

Slika 4.50 – Običajen zaslon 
enostavnega kviza. Vprašanje 
je na vrhu. Štirje odgovori imajo 
gumbe z različnimi simboli in 
barvami. Ti gumbi so prikazani 
tudi v aplikaciji na pametnih 
telefonih (desno). 
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S Kahootom lahko preverimo znanje udeležencev, lah-
ko jih ocenimo ali le zamenjamo tradicionalno aktivnost 
v razredu. 

Pripravljanje kviza
Za pripravo kviza se morate prijaviti v platformo in 
izbrati, katero aktivnost boste pripravili: kviz, pomešane 
odgovore ali anketo. 

Spletna stran vas bo vodila skozi postopek. Tu pa je ne-
kaj napotkov: 

 ● Vprašanja lahko dosežejo največ 95 znakov. 

 ● Odgovorov je lahko od 2-4, vsak pa je omejen na 60 
znakov. Vsaj enega morate označiti za “pravilnega”.

 ● Določite lahko čas, v katerem morajo odgovoriti. Sa-
modejno je 20 sekund, nastavite ga lahko med 5 in 
120, odvisno od zahtevnosti vprašanja in odgovorov.  

 ● V vprašanje lahko vstavite sliko ali posnetek s por-
tala YouTube. Tako lahko pokaže nekaj in postavite 
vprašanja o tem.  

 ● Izberite, ali hočete, da je igra javna ali zasebna. Javne 
igre lahko uporabljajo vsi, zasebne pa le tisti, ki poz-
najo povezavo. 

Igranje – dovolite, da igrajo 
udeleženci:

 ● Ko hočete zagnati igro, jo izberite v “MyKahoots” ali 
preko povezave, nato pritisnite gumb Play. Dobili 
boste PIN kodo za igro (šestmestno število). 

 ● Udeleženci morajo odpreti aplikacijo Kahoot na svo-
jih pametnih telefonih, vnesti PIN kodo igre in ustva-
riti začasno uporabniško ime, ki se bo pokazalo na 
glavnem zaslonu. 

(Glej sliko 4.50)

2) Ustvarite križanke s 
Crosswordhobbyist:
Crosswordhobbyist pomaga, kadar moramo hitro sesta-
viti križanko. 

https://crosswordhobbyist.com

Slika 4.51 – Dva 
tipa križank, ki sta 
na voljo na spletni 
strani: “standardna” in 
“časopisna”.  
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Ustvarite lahko dve različni križanki “standardno” in “ča-
sopisno”: 

(Glej sliko 4.51.)

“Časopisna” je zelo zahtevna. Celo izkušeni ustvarjalci 
potrebujejo 3-4 ure za eno (s kvadratki 15 x 15), začetni-
ki pa bi potrebovali 6-8 ur. Vse postavitve morate nare-
diti sami s svojo pametjo. To seveda ni običajna izbira 
povprečnega učitelja odraslih. Pa ne zaradi pameti, tem-
več zaradi pomanjkanja časa.

Precej bolj enostavna je “standardna”. Naloga je eno-
stavna: zberite nekaj besed (morda 10), ki spadajo v 
vašo učno uro. S klikom na gumb vam bo spletna stran 
uredila besede na najboljši način, tj. s čim več križanji. 

Za vsako besedo vnesite “namig”, ki opisuje iskano be-
sedo. Na primer, “skupno ime za ovce in koze” za rešitev 
“drobnica”. Ali pa kaj bolj v slogu uganke: “kaj počnemo, 
ko nismo pasivni” kot namig za “aktivnost”. 

Tu je nekaj namigov za standardne križanke na strani 
Crosswordhobbyist: 

 ● Vnesite vse besede v odsek 'Auto-Arrange' na levi.

 ● Besede lahko uredite ročno, samodejno ali oboje.

 ● Besede lahko vnesete vse hkrati ali pa sproti, ko se 
jih spomnite. Če jih dodajate sproti, začnite z vsaj 6 
besedami, da povečate možnost križanja.

 ● Besede lahko dodajate tudi neposredno v mrežo, če 
vam je to bolj všeč. Vtipkajte vodoravno ali navpično 
in s tipko za presledek spreminjajte smeri.

 ● Ko boste končali, kliknite gumb Make Printable, da 
shranite križanko. Zdaj boste morali plačati. Naroč-
nina stane od 4,25 do 6,80 USD mesečno, plačate pa 
lahko s kreditno kartico (Paypala niso sprejeli aprila 
2019, ko smo preverili.). Plačate pa lahko tudi posa-
mično križanko (6 dolarjev).

 ● Vaše križanke so shranjene v vašem računu. Dosto-
pate lahko s kateregakoli računalnika s povezavo do 
spleta. Lahko jih rešujete na spletu ali pa jih naložite 
v PDF obliki. 

(Glej sliko 4.57)

Prednosti pri poučevanju
 ● S pomočjo iger lahko učitelj organizira ekipno delo 

in tekmovanje, ki je za določeno skupino udeležen-
cev lahko dobra spodbuda.

 ● Igre vnašajo v učilnico interaktivnost. Nekateri ude-
leženci uživajo v tekmovalnosti iger in pravijo, da si 
tako lažje zapomnijo snov.

 ● Nekatere igre spodbujajo sodelovanje v skupinah.

 ● Z besednimi igrami lahko vpeljemo ključne besede/
terminologijo snovi; s kvizi lahko preverimo napre-
dovanje udeležencev in utrdimo razumevanje ključ-
nih pojmov.

 ● Nekatere igre lahko uporabimo kot spletni del kom-
biniranega učnega okolja. 

Slika 4.57 – Orodje smo preizkusili in na hitro ustvarili križanko „kombinirano učenje“. Tako je 
bila videti na računalniku, ko smo jo pripravljali. 
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Pogoste napake

Kahoot
 ● Ne pozabite na omejitev pri številu znakov za vpra-

šanje 95 in 60 za odgovore.

 ● Podaljšajte čas vprašanja, saj se slike ne prikažejo 
pred možnimi odgovori. 

 ● Število vprašanj v kvizih in anketah ni omejeno, pri-
poročljivo pa je, da jih je med 10 in 20.

 ● Če ste Kahoot administrator ali učitelj ekipe, lahko 
urejate in gostujete kvize in ankete drugih učiteljev. 
Istočasno pa Kahoot lahko ureja le ena oseba.

 ● Prepričajte se, da vaše občinstvo (vaši udeleženci) 
zna uporabljati pametne telefone in aplikacije. Če 
imate udeležence brez pametnih telefonov, ne bodo 
mogli sodelovati in se bodo počutili izključene.

Križanke
 ● Včasih ni mogoče povezati vseh besed na seznamu 

tako, da se križajo, saj se kombinacija črk ne ujema. 
To lahko rešite tako, da dodate besedo ali pa poviša-
te število skupin na več kot 1. Če so števila večja, so 
večje tudi križanke.

 ● Če boste v časopisnih križankah (ki zahtevajo veliko 
časa) uporabili sive (namesto črnih) kvadratkov za 
zapolnitev praznih mest, boste porabili manj črnila 
za tiskanje.

S povezavo ali brez?
Spletne igre seveda igramo na spletu. 

 ● Kahoot lahko igramo na spletu (uporabniki pa sedijo 
za napravami doma ali drugje), vendar še vedno pot-
rebujemo sinhronost (vsi morajo sodelovati hkrati); 
razen če posameznik sam izpolnjuje kviz in ne tek-
muje z drugimi. Bolj običajno je, da Kahoot kvize in 
ankete uporabljamo v učilnici in večjih konferenčnih 
sobah.

 ● Križanke lahko rešujete posamično na spletu. Lahko 
jih uporabljate v učilnici, kjer jih udeleženci rešuje-
jo v skupinah. V tem primeru boste križanke morali 
natisniti. 
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Fig. 5.58 – This is how it looks when output to PDF, ready for use.

Slika 5.58 – Tako pa je videti v PDF obliki in pripravljena na uporabo. 
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Blended Learning

Across Down

1 2

3

4

5

6
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1

5

6

7

What we do when we are not passive.

He who is most acve. Or should be.

We are not fixed to a certain place. We enjoy...

Working in this form - joy for the one, horror for
the other

2

3

4

8

What students should do together

Speaking to the eye, and listening to the nose.

The facilitator, not anymore.

Everybody at his own...

Words used:

Activitiy - Cooperation - Group - Learner - Multilocality - Multimodality -  Pace - Teacher
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4.5.2  Uporaba digitalnih odprtih značk

Digitalne značke so oblika prepoznavanja izobraževal-
nih dosežkov. Podobne so tekstilnim značkam mladin-
skih organizacij, kot so skavti. Izročajo jih fantom in de-
kletom, ko ti dokažejo, da lahko nekaj naredijo: zakurijo 
ogenj, postavijo šotor in podobno. Digitalne značke so 
podobne, le da so na spletu. V tem delu knjige jih bomo 
podrobneje predstavili. Narediti boste morali dve ali tri 
praktični vaji, da boste dobili občutek, kaj so digitalne 
značke. Ne pričakujte pa popolnega uvoda, kako pode-
liti digitalne značke svojim udeležencem. 

Kaj potrebujem?
 ● Dostop do spleta

 ● Običajno (vendar ne nujno) sistem za upravljanje iz-
obraževanja za e-učenje.

 ● Udeležence, ki so dovzetni za simbolno prepozna-
vanje dosežkov. Običajno so mlajši udeleženci bolj 
zainteresirani. Odraslim, ki radi zbirajo predmete, pa 
bo izkušnja z digitalnimi značkami tudi zanimiva.

 ● Če boste zadevo vzeli resno, boste morali zagotoviti, 
da so značke usklajene z izobraževalnimi standardi 
vaše države. (Spodaj je primer, kako Tehnična uni-
verza Dublin uporablja digitalne značke.)

Kje najdete pomoč?
 ● Izčrpen uvod v digitalne značke je na strani Open-

Badges

https://openbadges.org

 ● Na spletni strani elearningindustry.com sta razlože-
na zgodovina in ozadje ter tehnični detajli v obliki 
15 strani dolge e-knjige (je brezplačna, ampak mo-
rate dati svoj elektronski naslov). Čeprav je kratka, je 
zelo kakovostna, saj na zadeve gleda z distance, kar 
ni običajno za to panogo: 

https://elearningindustry.com/guide-to-digital-badges-how-used

 ● Oglejte si tudi stran Wikipedija “Digitalne značke” in 
“Odprte značke”

Kako se pripravim?
Preberite ta del knjige.

Kaj naredim?
Kot učitelj kombiniranega učenja boste prej ali slej nale-
teli na temo digitalne značke. 

Digitalne značke so oblika prepoznavanja udeleženče-
vega truda in dosežkov. Za lažje razumevanje pojma 
pomislite na značke – simbol iz kovine in tekstila – ki jih 
nadenemo na prsi visokih predstavnikov ali izkušenih 
vojaških osebnosti, zlasti v Sovjetski zvezi. Ali pa če poz-
nate skavtske običaje: v nekaterih organizacijah podar-
jajo tekstilne značke, ki si jih fantje in dekleta prišijejo na 
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srajce za dosežke, kot so kurjenje ognja ali postavljanje 
šotora. 

Ta pojem so okoli l. 2010 vpeljali v spletno učenje. Zače-
lo se je spletnimi igrami, kjer je uporabnik – prepoznali 
so ga/jo zaradi uporabniškega računa – dobil določene 
“značke”, ki so bile v obliki medalj. 

Od tam so koncept prenesli v okolje spletnega učenja. 
Razvili so različne sisteme, tako plačljive in brezplačne, 
ki so dodeljevali “značke” za dosežke posameznikov na 
različnih platformah. To pomeni, da značke niso določe-
ne za eno okolje, na primer upravljanje izobraževalnih 
sistemov (pomislite na  Moodle, Canvas itd.) določene 
organizacije za poučevanje odraslih. Določene so posa-
meznemu uporabniku (tj. njegovemu e-naslovu) in raz-
lična spletna učna okolja (ali nosilci izobraževanja) lah-
ko obdelujejo te značke: ustvarijo lahko značke za svoje 
tečaje in jih dodelijo svojim udeležencem. 

Če ste zaposleni v organizaciji za poučevanje odraslih, 
ki zagotavlja učenje na spletu (ali kombinirano učenje), 
je možno – ne pa obvezujoče – da organizacija takšne 
značke že uporablja. Na primer, Moodle že od l. 2012 
uporablja značke. Druge platforme, kot je Canvas, jih 
prav tako imajo. Mogoče pa jih vaša organizacija ne 
uporablja, čeprav uporablja sistem upravljanja izobra-

ževanja. (Glej spodnji zapis o težavnih vidikih digitalnih 
značk.)

(Glej sliko 4.61.)

Prav tako lahko uporabite storitve številnih podjetij in 
organizacij, ki ponujajo izvajanje značk brezplačno (v 
manjših količinah) ali z naročnino. To so Badgr (www.bad-
gr.com)1, Accredible (www.accredible.com) and RedCri-
tter (www.redcritter.com). Ponujajo različne storitve in 
včasih spletno aplikacijo, ki pomaga ustvariti značke s 
privlačnim videzom. 

(Glej sliko 4.62.)

“Odprte značke”so skupina specifikacij in odprtih teh-
ničnih standardov, ki jih je prvotno razvila Mozilla Foun-

1  Badgr je projekt iz javnih virov in se je začel l. 2014 kot 
referenca za izvajanje odprtih značk.
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Slika 4.62 – Če na spletni strani izobraževalne 
ustanove opazite takšen logotip, boste vedeli, 
da podeljujejo digitalne značke na podlagi prej 
omenjenih standardov.

Slika 4.61 – S pomočjo storitev podjetja Accredible (www.
accredible.com) smo na hitro ustvarili to značko za 
potencialno rabo v projektu kombiniranega učenja. Hoteli 
smo jo dodeliti ljudem, ki so na nek način dokazali, da so 
prebrali knjigo. Do zdaj smo naredili le vizualno značko; 
nismo pa še opravili drugih potrebnih korakov. Obstaja 
tudi posebna tehnologija, s pomočjo katere vključimo 
določene nevidne podatke v sliko.   
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dation1 leta 2011.2 Standard Odprtih značk opisuje me-
todo za pakiranje podatkov o dosežkih, ki jih vstavimo v 
slikovne datoteke v obliki digitalne značke, in vpeljemo 
infrastrukturo za validacijo značk.

Kot ste videli v prejšnjem odstavku, smo že globoko v 
tehnologiji, ki je pomembna za IT osebje, ki mora inte-
grirati sistem značk v spletno okolje učenja določene or-
ganizacije. Najverjetneje vi niste ta oseba, zato ne bomo 
šli globlje v tehnološke vidike. Vendar pa je dobro vsaj 
malo poznati “ekosistem” (mrežo interesnikov), ki omo-
goča delovanje sistema značk. Poznamo “izdajatelje” 
(šole, organizacije za izobraževanje odraslih itd.), “pre-
jemnike” (udeleženci), “prikazovalce” (različne spletne 
strani in spletna okolja, kjer so značke prikazane) in “po-
trošnike”.  V tem primeru so to ljudje, ki jim bo prejemnik 

1 Mozilla Foundation je fundacija v ZDA. Ustanovili so 
jo, da bi podprli brezplačno programsko opremo kot 
sta brskalnik Firefox Browser in aplikacija za e-pošto 
Thunderbird. Dohodek v večini dobivajo s pogodbami 
z Googleom (in drugimi iskalniki), ki plačujejo, da 
uporabniki njihove iskalnike namestijo za samodejne v 
brskalniku Firefox. Za te pogodbe ima fundacija Mozilla 
Foundation 100 odstotno hčerinsko gospodarsko družbo 
Mozilla Corporation, ki ima okoli 60 mio. dolarjev prihodka 
letno (podatki iz aprila 2019).

2 Razprava An Open Badge System Framework, ki sta jo leta 
l. 2011 izdali Peer2Peer University in Mozilla Foundation, je 
osnova za razvoj. Članek preberite na http://bit.ly/badgepaper4.

(udeleženec) pokazal značko kot dokaz za usposoblje-
nost. To bi lahko bil zaposlovalec.

(Glej sliko 4.63.)

Nazaj v prakso. 

Spodaj vidite značko, ki jo je prejel eden od avtorjev te 
knjige za pisanje knjige in preizkušanje različnih stvari: 

Fig. 4.63 – Ekosistem odprtih značk z različnimi interesniki. (Diagram Erika Knutsona, Concentric Sky, licencirano CC-BY) 
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Naziv značke je “Navigator”. Avtor članka jo je dobil, ker 
je dokončal številne naloge v zvezi s spletnim brskalni-
kom: naloga kot je vnašanje URL naslova v polje, spre-
minjanje vpisnega polja in tako naprej.

Lahko preizkusite sami. Vzelo vam bo 5-10 minut.  

 ● Pojdite na 

 https://backpack.openbadges.org 

 ● in ustvarite račun. V “nahrbtniku”  boste lahko shra-
nili svoje značke. Identificirate se preko e-naslova.1 

 ● Pojdite na 

http://toolness.github.io/hackasaurus-parable/navigator-badge/#  

 ● Na spletni strani boste dobili kratko nalogo. Ob kon-
cu boste dobili značko “navigator”, ki dokazuje, da 
ste pokazali znanje uporabe spletnega brskalnika. – 
S to značko smo na enostaven način prikazali, kako 
sistem deluje. Značka bo šla v prej omenjeni “nahrb-
tnik”. 

Pomembna značilnost digitalnih značk je, da morajo biti 
različne zahteve preverljive. Tako ima vsaka značka zbir-
ko podatkov. Za znamko “navigator” je to: 

(Glej sliko 4.64.)

Podatki so o izdajatelju (ki je dal značko), nagrajencu (ki 
je značko prejel; ime je zamegljeno zaradi zasebnosti) 
in o kriterijih za pridobitev značke. Če hočete videti po-

1 Ta storitev pa ne bo več dolgo na voljo in vsi računi se 
bodo prenesli na “partnerski” projekt Badgr (www.badgr.com). 
Ko smo preverili maja 2019, je Backpacker še lepo deloval..

drobnosti, kliknite na povezave. (V tem primeru so krite-
riji spletne strani, kjer lahko izpolnite naloge.)  

Nekaj ali vsi podatki bodo prikazani skupaj z značko, 
shranjeni pa so tudi znotraj meta-podatkov digitalne 
značke(tj. podatki, skriti v sliki) in so tako preverljivi ka-
darkoli – celo samo s sliko.

Težave

Določena mera dvoma 
Nazaj k splošnemu kontekstu. Ko na digitalni znački pre-
berete podatke organizacije (vključno s podjetji), boste 
našli navdušeno pridigo o uporabnosti značk, zlasti kot 
motivaciji za udeležence. 

Pomembno pa je, da vidimo tudi drugo plat. Čeprav ve-
liko izobraževalcev uporablja digitalne značke, jih mno-
gi  še vedno ne. Nekateri zaradi lenobe, drugi iz drugih 
dobrih razlogov.

Kritiki izpostavljajo določene težave in vprašanja. 

 ● Glede na dolgo zgodovino pravih značk v vojski ne-
kateri kritiki trdijo, da je podobnost neprimerna za 
humanistično zamisel izobraževanja. Izobraževanje 
bi moralo pripomoči k neodvisnosti in emancipaciji 
človeka, ne pa k disciplini in podrejenosti. 

Fig. 4.64 – Information given on the issuer of a badge, and other details. These data are stored in the badge 
itself and can be read at any time.

Priročnik o kombiniranem učenje 

4



119

 ●  Prav tako so značke dobile kritike, da nagrajujejo na-
loge, ki niso zanimive za prejemnike. Argument pa 
je, da značke nagrajujejo vedenje, ki se ujema s cilji 
izdajatelja, ne nujno prejemnika.

 ● Nekateri kritiki pravijo, da so značke zunanja moti-
vacija, ki lahko tekmuje s posameznikovo notranjo 
motivacijo za dosežki in obvladovanjem neke teme.

 ● Stalna težava značk je njihova veljavnost: so »za-
nesljiva referenca«? Na primer, prejemnika značke 
pogosto ne spremljamo, zato je težko zagotoviti, 
da je značko dobila oseba, ki je izpolnila nalogo ali 
izpolnila določene pogoje. Je e-naslov dovolj, da se 
zagotovi identiteta prejemnika značke? 

 ● Nekateri skeptiki so kritični do »igrifikacije« izobra-
ževanja. Menijo, da bi udeleženci hoteli pridobiti čim 
več značk, ne pa na material, ki je predstavljen,

 ● Prav tako obstaja nevarnost številnih značk, ki so 
brez pomena. Na primer, da dobite značko, ker se 
vaše ime začne s črko A. Izdajateljem se morda zdi 
dobra zamisel, da bi udeleženci ostali dobre volje 
(saj so morda stranke, ki plačujejo). Takšne brez po-
menske značke le še povečujejo težavo veljavnosti. 
Prejemnik značke mora vedeti, katere značke so 
vredne in enako morajo storiti ustanove, ki jih po-
deljujejo.

Prednosti 

Pozitiven vidik
Po tolikšni kritiki pa poglejmo uporabo digitalnih značk 
v izobraževanju odraslih. Obstaja vsaj en dober argu-
ment za njihovo uporabo. 

Države Evropske unije so leta dolgo skušale razviti iz-
obraževalni sistem, v katerem bi se izognili priznanju, 
koliko časa je nekdo porabil v izobraževalnem sistemu 
(“opravila je 5-letni tečaj xyz”). Namesto tega bi priznali 
konkretne veščine in kompetence (“zmožna je napisati 
knjigo, ki upošteva znanstvene standarde”), ki niso odvi-
sne od vloženega časa. Ta dolgoročni cilj, ki je “usmerjen 
v kompetence”, težko dosežemo. Zlasti ker želimo ustva-
riti enoten sistem prepoznavanja veščin in kompetenc v 
vseh sektorjih izobraževanja (šolski, poklicni, višješolski, 
neformalni itd.) in obenem vključiti veščine in kompe-
tence, ki jih je posameznik dosegel sam brez izobraže-
valne ustanove. Ta sanjski sistem se imenuje Evropski 
kvalifikacijski okvir (EKO), ki je razdeljen v Nacionalno 
kvalifikacijsko ogrodje (NKO). 

Poskus prepoznavanja veščin in kompetenc je tako ime-
novani Europass, ki posamezniku zagotovi standardizi-
rano dokumentiranje veščin in kompetenc, vključno z 
življenjepisom, izkušnjami v tujini in različnimi referen-
cami o dosežkih v izobraževanju, primerljivih z drugimi 
državami. Vendar pa se zdi, da je postopek za sprejem 
tega sistema zelo dolg. 

Še bolj pa bode v oči, da digitalne značke pravzaprav 
zagotavljajo veliko stvari, ki jih države članice EU skuša-
jo doseči s temi politikami: zagotavljajo prepoznavanje 
veščin in kompetenc na ravni posameznika; so medna-
rodne; so neodvisne od sektorjev izobraževalnega sis-
tema.

Bi lahko digitalne značke v državah EU vodile korak nap-
rej k skupnemu izobraževalnemu sistemu, ki je usmer-
jen v kompetence? 

Resničnost 

Kaj zares počnemo?
To je bila teorija. Praktični del nam lahko da nov vpog-
led. Med pisanjem te knjige smo na hitro povprašali or-
ganizacije v tem projektu (in tudi eno zunanjo) o vlogah 
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digitalnih značk v vsakodnevnem izobraževalnem delu. 
Izvedeli smo sledeče:  

TU Dublin je očitno prvak v uporabi digitalnih značk. 
Uporabljajo jih v številnih izobraževalnih programih s 
pomočjo sistema Moodle in Blackboard. Programi so 
na področju IT in izobraževanja/pedagogike; pa tudi pri 
vsebinah, ki so usmerjene v udeležence, kot sta uvajanje 
in prostovoljstvo. Gre za obstoječe značke in značke za 
posebne module. Nekatere imajo akreditacijo (ali pre-
poznavnost) s strani strokovnih teles. Udeleženci po na-
vadi dobijo več značk za modul. Tako mora udeleženec 
narediti eno aktivnost (ali doseči mejnik) vsak teden v 
modulu in lahko dobi značko za končano nalogo. Udele-
ženci hvalijo prednosti digitalnih značk. Omenjajo zlas-
ti, da so jim v pomoč pri določanju hitrosti modula in 
usmerjanju poti skozi vsebino.

VHS Hannover ima registrirano platformo Moodle, ki jo 
uporabljajo za računalniške tečaje (računalniška pisme-
nost, IT) in kot dodatek pri nekaterih jezikovnih tečajih. 
Digitalne značke se že vgrajene v Moodle in so zato na 
voljo, ne uporabljajo pa jih sistematično. Uporabljajo jih 
nekateri učitelji, ki se zanje odločajo pri posameznih te-
čajih. Na splošno v VHS Hannover značk ne uporabljajo 

pogosto. To je očitno povezano tudi z njihovo vrsto ude-
ležencev: zanima jih dejanska tema učenja in druženje 
z drugimi udeleženci. Večini bi se zdela uporaba digital-
nih značk kot nagrada v osnovni šoli; zvezdica v  zvezku 
za dobro narejeno domačo nalogo. 

Ljudska universa Žalec še ne uporablja digitalnih 
značk. 

Västerås folkhögskola je švedska organizacija za izo-
braževanje odraslih, ki ponuja številne spletne tečaje in 
tečaje na daljavo, da bi zagotovili udeležbo na tečajih 
tudi tistim, ki živijo daleč stran. Ko smo jih povprašali o 
uporabi digitalnih značk, so nam odgovorili v značilnem 
duhu skandinavskega izobraževalnega sistema: “Žal ne 
uporabljamo značk ali drugih zunanjih nagrad, le ponos 
udeležencev in njihovo globoko zadovoljstvo.”

S povezavo ali brez?
 ● Digitalne značke lahko uporabljamo le s povezavo 

do spleta. Značke  (slike in skrite podatke) lahko 
shranjujemo na računalniku brez povezave. 

 ● Šivanje tekstilnih značk bi lahko bil zabaven projekt.  

Priročnik o kombiniranem učenje 
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4.6  Iskanje 
V tem odstavku bomo pogledali dve aktivnosti, ki sta 
povezani z iskanjem: iskanje multimedijske vsebine na 
dva načina in kako ustvariti WebQuest. 

4.6.1  Iskanje multimedijske vsebine

Multimedija je trenutno zelo pogosta beseda. Kaj pa 
dejansko pomeni? Tu je kratka definicija: “Multimedija 
je vsebina, ki združuje različne oblike, kot so besedilo, 
zvok, slike, animacije, posnetki in interaktivnost.” V pri-
merjavi se tradicionalni mediji osredotočajo na eno ob-
liko. (Zato bi jim lahko rekli “monomedija”). Nekoč so se 
založniki časopisa npr. osredotočali le za tiskanje na pa-
pir. Proizvajalci kaset so prodajali namagnetene plastič-
ne pentlje za reprodukcijo zvoka. Zaradi računalniškega 
napredka v vsakodnevnem življenju so se pojavili posa-
mezni mediji in tako je nastala “multimedija”, ki uporab-
lja skoraj vse kanale istočasno. Nekega dne bomo upo-
rabljali tudi čutne in vohalne kanale.  

V strogem pomenu besede multimedija pomeni upora-
bo več kanalov (ali “načinov”, kot jim pravijo komunika-
cijski akademiki), da bi nagovorili več človeških čutov: 
pokažemo besedilo, vključimo film, povabimo uporab-
nika, da nekaj stori (interaktivnost) in tako naprej. To je 
strog pomen besede. V širšem pomenu pa je “multime-
dijo” okrajšava za “slike, posnetke, avdio itd.”, kjer pa ni 
nujno, da so načini združeni. “Med urami uporabljam 
multimedije” je do sedaj pogosto pomenilo: “Udeležen-
cem dam besedilo, narišem risbe in pokažem filme.” 

V tem odstavku bomo pogledali dva različna pristopa, 
kako dobiti določeno multimedijsko vsebino na spletu. 
Najprej bomo pogledali, kako poiskati slike z uporabo 
orodja TinEye Multicolr (https://labs.tineye.com/multicolr/). Po-
tem pa bomo pogledali iskalno orodje za multimedijsko 
vsebino (https://search.creativecommons.org/).

Kaj potrebujete?
 ● Računalnik 

 ● Dostop do spleta

 ● Spletno stran TinEye Multicolr:

 https://labs.tineye.com/multicolr

 ● Iskalnik Creative Commons: 

https://search.creativecommons.org

Kje najdete pomoč?
Uporabne spletne strani

 ● Pomoč na strani TinEye:

 https://tineye.com/how

 ● The TinEye API: 

https://services.tineye.com/TinEyeAPI

Uporabne knjige

 ● Simone Aliprandi (2011): Creative Commons: A User 
Guide. Ledizioni Publishers.

 ● Sarah Pearson, Paul Stacey, and Sarah Hinchliff 
(2017): Made With Creative Commons. Ctrl-Alt-Delete 
Books.

Kako se pripravim?
 ● Najprej morate vedeti, kakšno vsebino iščete. Bodi-

te kar se da natančni. Če iščete sliko, skicirajte, kaj 
bi želeli najti; če pa iščete avdio ali video posnetek, 
zapišite stavek ali dva o tem, kaj mora vsebovati. (To 
so enostavne tehnike, da bi se bolj zavedali zamisli in 
namenov. Nekateri posamezniki tega ne potrebuje-
jo, drugim pa je v pomoč.) 

 ● Potem se odločite, kakšen učinek želite, da ima mul-
timedija na vaše udeležence in kakšno vzdušje želite 
ustvariti.

 ● Določite, koliko prostora za shranjevanje imate na 
voljo za določeno vsebino.
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Kaj naredim?

1) Iskanje slik po barvah 
 ● Pojdite na stran TinEye Multicolr: 

https://labs.tineye.com/multicolr

Na strani lahko iščete slike po barvah. Stran upo-
rablja podatkovno bazo slik Flickrja (obširna spletna 
stran za delitev slik in posnetkov).1

 ● Kliknite na barvo na barvni paleti:

Vsaka dodana barva se bo pojavila pod barvno v pa-
leto v “razdelku za barve ”:

 ● Prav tako se bodo pojavile slike s to barvo v glavnem 
oknu

 ● Kliknite na dodatno barvo na paleti in pojavila se bo 
v “razdelku”

 

 ● Glavno okno bo imelo slike s 50% zelene in 50% rde-
če barve

1 Junija 2019 ni bil možen dostop do te storitve www.tineye.
com preko domače strani, dostop pa je bil možen preko že 
navedene direktne povezave.

 ● Če želite več zelene kot rdeče, podrsajte na razdelku 
med barvama proti desni:

 ● Glavno okno bo zdaj imelo slike s 70% zelene in 30% 
rdeče barve

 ● Če hočete odstraniti zeleno in ohraniti le rdečo, mi-
škin kazalec postavite na zeleno in pojavili se bosta 
dve mali ikoni:

 ● Prva ikona je koš, s katero lahko barvo izbrišete.

 ● Z drugo ikono pa lahko spreminjate, kako svetla ali 
temna bo barva.

(Glej sliko 4.76.)

 ● V vsakem iskanju lahko dodate do pet barv.

 ● Pod “razdelki” je besedilno okno, kamor lahko vtip-
kate besedo za nadaljnje iskanje.

 ● Rezultat bo videti nekako takole:

(Glej sliko 4.77.)

2) Iskanje vsebine z licenco Creative 
Commons 
Ko na spletu najdete vsebine, jih ne morete vedno 
uporabiti v razredu za kombinirano učenje, saj morda 
ne boste imeli dovoljenja avtorja za uporabo (z njimi 
morate imeti pogodbo). Tu nastopi  licenciranje strani 
Creative Commons. (Za podrobnosti glej odstavek 3.4.) 
Obstaja spletna stran, ki omogoča iskanje vsebin s po-
udarkom na materialih, ki jih lahko uporabimo pod li-
cenco CC.

 ● Pojdite na stran Creative Commons:

https://search.creativecommons.org

 ● Na tej strani boste našli raznoliko multimedijsko vse-
bino. Ta iskalnik išče zlasti vsebino, ki je najverjetneje 
CC licencirana, torej je zakonsko na voljo kot pomoč 
pri izobraževalni vsebini. (Več v poglavju 3.4.)  Vsebi-
na, ki ni zakonsko licencirana, se ne bo pojavila. No, 
vsaj tako naj bi bilo. Organizacija Creative Commons, 

Priročnik o kombiniranem učenje 

4



123

ki vodi spletno stran, priporoča uporabnikom, da za 
vsak slučaj preverijo licenčni status materiala.

 ● Stran ne prikaže rezultatov neposredno. Preusmeri 
vas na vir (glej spodnji seznam), kjer se opravi iska-
nje s posebnimi parametri, da bi morebiti omejili re-
zultate le na licencirane za Creative Commons. Tak 
iskalni niz je videti tako (iskali smo slike evropske kul-
turne dediščine hrčkov): Hamster AND RIGHTS:*crea-
tive* AND NOT RIGHTS:*nd*

 ● Iskalni niz bo izbran glede na spletne strani s skladi-
ščem vsebine:1

 ○ Europeana.eu – spletna stran EU s kulturno 
dediščino, s slikami, avdio vsebinami, doku-
menti in posnetki;

 ○ Flickr – gostujoča stran z zvočnimi in video 
posnetki;

 ○ Google – iskanje z besedilom;

 ○ Google Images – Google iskanje slik;

 ○ Jamendo – stran z glasbo;

 ○ Open Clip Art Library – knjižnica slik (openc-
lipart.org);

 ○ SpinXpress – gostujoča stran z zvočnimi po-
snetki in slikami;

1 Podatki z jeseni 2018. Med tem (maj 2019) se je stran 
razvila. „Stari način iskanja “, kjer smo z gumbi iskali vire, je 
na voljo le kot druga možnost.

 ○ Wikimedia Commons – ima besedila, slike, 
zvočnein video posnetke;

 ○ YouTube – spletna stran z video vsebinami, za 
katero ste morda že slišali;

 ○ Pixabay – stran s slikami in posnetki;

 ○ ccMixter – stran z glasbo;

 ○ SoundCloud – stran z glasbo.

Če povzamemo: spletna stran Creative Commons Se-
arch omogoča hiter dostop do različnih spletnih po-
datkovnih baz z multimedijsko vsebino. Tu imate veli-
ko možnosti, da boste našli material, ki ga boste lahko 
uporabili med uro za kombinirano učenje. 

Prednosti pri poučevanju
Določenim udeležencem bi bila to enkratna novost in 
tudi motivacija za uporabo multimedijske vsebine. Dru-
gim pa bi morda bilo zapleteno zaradi toliko stvari hkra-
ti. Vi ste učitelj ali pomočnik pri učenju, zato najbolje 
veste, kaj je dobro za vaše udeležence. 

 ● Ko razlagate neotipljive pojme, kot so magnetna po-
lja, animacija ipd. lahko približa snov udeležencem. 

 ● Multimedijska vsebina je zanimiva širokemu nabo-
ru udeležencev, tudi tistim z različnimi jezikovnimi 
sposobnostmi.

Slika 4.77 – Rezultat iskanja na TinyEye Multicolr s 50 % rumene in 50 % 
modre.

Slika 4.76 – TinEye kolo za izbiro barve.
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 ● Multimedijska vsebina lahko služi kot tema za disku-
sijo in povratne informacije.

 ● Multimedija lahko naredi učenje bolj osebno.

Pogoste napake
Ko uporabljate multimedijsko vsebino, se vedno vpra-
šajte, kakšna je izobraževalna vrednost posameznega 
elementa. Učnemu materialu zlahka dodajamo mul-
timedijsko vsebino, vendar pa mora ta udeležencem 
pomagati pri učenju. Zato je ne dodajajte po nepotreb-
nem.

 ● Ne vstavljajte celotne multimedijske vsebine na 
enem mestu. Raje jo razporedite po vseh učnih urah.

 ● Preverite, ali imate strojno opremo (spomin in moč 
procesorja), da lahko shranite in predvajate vsebino. 

 ● Preverite, ali imate pravilne predvajalnike, da bodo 
udeleženci lahko interaktivni z vsebino.

 ● Preberite eno izmed knjig Edwarda Tufteja.

S povezavo ali brez?
 ● Če hočete multimedijsko vsebino deliti brez pove-

zave, jo lahko kopirate na USB ključ in jo razdelite v 
učilnici.

 ● Če imate z udeleženci dostop do spleta, imate na vo-
ljo veliko možnosti za deljenje vsebine. Lahko jo de-
lite na oblaku (npr. Dropbox, Google Drive, AWS itd.), 
lahko jo posredujete po e-pošti, lahko jo naložite na 
spletno stran, če jo imate, ali pa na virtualno učno 
okolje (npr. Moodle, Blackboard in Edmodo).
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4.6.2  Kako pripravimo webquest

Če ste bili v zadnjih letih v stiku s pedagoškimi študija-
mi, potem poznate pojme kot so kritično razmišljanje, 
kooperativno učenje, digitalizacija in avtentično ocenje-
vanje. Slišali ste tudi za teorije učenja, kot so kognitivi-
zem, konstruktivizem in nedavno tudi konektivizem. Če 
ste kot večina učiteljev, ste pozitivno naravnani do no-
vih zamisli za učenje udeležencev; nato pa se vprašate, 
kako bi te abstraktne zamisli vnesli v vsakdan. Imamo 
veliko motivacije, vendar zelo malo časa. Kako lahko do-
damo te koncepte v aktivnosti za izobraževanje odra-
slih? Imamo predlog: preizkusite orodje webquests.

Webquest je ime za metodo, ki izboljša učni proces v 
skupinah, saj združuje najbolj učinkovite prakse v eni 
aktivnosti, ki temelji na samostojni raziskavi teme. Noro. 
Sliši se zapleteno. Kaj to sploh je? V vsakdanjem jeziku 
bi lahko rekli: webquest je raziskava, ki jo naredi skupi-
na udeležencev s pomočjo vseh virov podatkov, zlasti 
s spleta (zgolj iz praktičnih razlogov: splet nemudoma 
nudi veliko količino podatkov). Nekateri webquestu re-
čejo strategija, ki lajša učenje. Beseda “web” pomeni, da 
je splet pomemben del njega; gre pa tudi za sodelova-
nje in izmenjavo z drugimi. To dvoje skupaj predstavlja 
dobrega kandidata za aktivnosti kombiniranega učenja. 

Webquest so kot učno aktivnost razvili l. 1995 številni  
učitelji, kot sta Bernie Dodge in Tom March v okolici uni-
verze San Diego State University v Kaliforniji. Od takrat 
več tisoč učiteljev uporablja webquest za preiskovanje 
spleta in udeležence spodbuja k razmišljanju, ki ga zah-
teva 21. stoletje. Model se je razširil po svetu, zlasti v 
Brazliji, Španiji, Avstraliji, na Kitajskem in Nizozemskem.

V nadaljevanju se bomo teme lotili na tri načine: 

Najprej bomo orisali malo več teorije, zakaj je webquest 
dobro učno orodje, ki je skladno s konstruktivizmom in 
konektivizmom. 

Nato bomo predstavili enostavno obliko webquesta 
(tako enostavno, da si skoraj ne zasluži imena) za krat-
ko aktivnost kombiniranega učenja. Lahko jo vnesete v 
svojo običajno uro ali pa jo uporabite za domačo nalogo 
in dodatno predstavitev ter pogovor v učilnici.

Na koncu pa vas bomo napotili na podatkovne baze, 
kjer lahko najdete obsežnejše webqueste, kot so ti v tej 
knjigi. Gre za opise kombiniranih aktivnosti, ki lahko tra-
jajo tudi ves teden. 

Teorija o Webquestu
Webquest je dobro učno orodje, saj spodbuja notranjo 
motivacijo udeležencev, njihove kognitivne kompeten-
ce in sposobnost sodelovanja z drugimi. 

a) Motivacija
Motivacija je pri učenju ključna. Webquest uporablja 
različne pristope, da bi povečal motivacijo udeležencev.

Dober webquest ima osrednje vprašanje (nalogo), ki 
potrebuje odgovor. Udeleženci morajo razumeti, posta-
viti hipotezo in rešiti težavo v resničnem svetu, ne le v 
učilnici.

Ko uporabljate webquest, udeleženci uporabljajo res-
nične vire informacij, ne zastarele učbenike. Udeleženci 
lahko neposredno dostopajo do strokovnjakov, podat-
kovnih baz, najnovejših poročanj in celo marginalnih 
skupin. Če pogledamo s tega vidika, se udeleženci pri 
webquestu spremenijo v preiskovalne novinarje.

In nenazadnje, ko udeleženci prevzamejo vloge znotraj 
skupine, ki sodeluje, dobijo strokoven vpogled v do-
ločeno temo. Kolegi pričakujejo, da bodo z njimi delili 
znanje in jim dvignili motivacijo. 

b) Veščine razmišljanja 
V postopku webquesta so strategije kognitivne psiho-
logije in konstruktivizma. Udeleženci na zastavljeno 
vprašanje ne bodo mogli odgovoriti le z zbiranjem po-
datkov. Dober webquest udeležence prisili, da podatke 
spremenijo v nekaj drugega: primerjavo, hipotezo, reši-
tev itd.

Vendar pa udeležencev ne smemo pustiti popolnoma 
samih z nalogo. Kot pomočnik jim morate pomagati 
razdeliti nalogo v manjše enote. Lahko jim svetujete, da 
se lotijo posebnih podnalog in jim tako pomagate skozi 
postopek, ki bi ga uporabili bolj izkušeni. Potrebujejo 
takšno podporo. Za učitelja odraslih pa je izziv ravno v 
tem, da dobro pozna svoje udeležence in njihove spo-
sobnosti ter da jim lahko nudi ravno pravšnjo podporo. 

Konstruktivizem trdi, da je učenje postopek, v katerem 
posameznik razširi svoje obstoječe znanje tako, da se 
aktivno spopada z novo situacijo. Udeleženci potre-
bujejo primere z veliko podatki in mnenji o temi, ki jih 
bodo preučili in prišli do spoznanja, ki jih povezuje z nji-
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hovim obstoječim znanjem. Webquest omogoča prav 
takšno bogato izkušnjo, ki je povezana z nalogami iz 
resničnega sveta.

c) Sodelovalno učenje
V dobrem webquestu udeleženci sodelujejo v manj-
ših skupinah in rešujejo naloge z razdeljenimi odgo-
vornostmi. Tako se lahko z webquestom spopadamo 
z večjimi, bolj zapletenimi in kontroverznimi temami. 
(Pomislite na klimatske spremembe, splav, družbeno 
odgovornost bogatih.) Nihče ni strokovnjak v vseh po-
gledih takšne teme, vsak pa se lahko osredotoči na en 
vidik in prispeva svoje znanje. Tako se tudi naučimo, 
kako je znanje na splošno urejeno v družbi. Če pa izpe-
ljete več webquest skupin v istem razredu, bodo udele-
ženci videli, da bodo ekipe našle različne rešitve. 

Povzetek
Dajmo prefinjeno besedo “webquest” na stran. Če bi jo 
hoteli razložiti kolegu z navadnimi besedami, bi lahko 
rekli: 

“Z udeleženci delam projektno učenje. Dodelim jim 
naloge, ki jih morajo rešiti, najraje v skupinah. Več-
ji del naloge je povezan z iskanjem in ocenjevanjem 
podatkov; večinoma uporabljamo internet, lahko pa 
uporabijo tudi druge vire, na primer knjižnico ali pa in-
tervjuvajo strokovnjaka. Na podlagi raziskave morajo 
nekaj pripraviti, po navadi pisni izdelek v obliki poroči-
la ali članka. Delati morajo samostojno in v skupinah. 
Dodeliti jim moram zanimivo nalogo, da bodo imeli 
dovolj notranje motivacije. To so dejansko raziskovalni 
projekti za raziskavo določene teme. Trajajo lahko eno 
uro ali več dni, odvisno od teme.” 

Primeri 
Za primer vam bomo dali nekaj webquestov, ki so jih v 
zadnjih letih pripravili učitelji na kolidžih in univerzah v 
ZDA, objavljeni pa so bili na spletni strani Questgarden 
za dobrobit vseh, ki jih hočejo uporabiti (in nadalje raz-
viti)1. V podatkovni bazi smo poiskali le webqueste za 
odraslo občinstvo (ne pa za učence v šoli) z ekonomsko 
in poslovno tematiko. 

Estetika in vizualni dizajn v urejanju besedil

Dober dizajn prepoznate, ko ga vidite. Povečajte 
svojo intuicijo z okvirjem načel o teoriji sporočil in 

1 http://questgarden.com

komunikacije, teoriji dizajna in barve.

Makroekonomika

Ekonomija je zahtevno bitje. Cvetoče gospodarstvo kot 
bi mignil lahko doleti zelo huda recesija. Že več stoletij 
se gospodarstveniki sprašujejo, kaj vlada trgu in kako 
to spremeniti. Cilj tega webquesta je, da udeleženci 
naredijo podrobno ekonomsko analizo različnih 
pogledov svetovnega gospodarstva in določijo, 
kateri dejavniki mu koristijo in kateri škodujejo.

Projekt pizza – trening podjetništva

Namen tega webquesta je naučiti udeležence o izzivih, 
s katerimi se spopadajo podjetniki na začetku poslovne 
poti, kako prepoznati trg, doseči in ohraniti stranke. 
Webquest upošteva nacionalne poslovne standarde. 
Dela se v skupinah.

Ustvarite svoj proračun! – trening finančnih veščin 

Tu se udeleženci naučijo, kako ustvariti realen proračun 
in kako se ga držati. Udeleženci se bodo naučili oceniti 
svoje stroške in ustvariti razumne meje trošenja svojega 
predvidenega prihodka. 

Naše priporočilo: obiščite spletno stran, preglejte 
webqueste, da najdete zanimivo temo in jih nekaj pre-
berite (uvod, naloge, postopek, evalvacija ...). Tako boste 
webquest veliko bolje razumeli. 

Tu je nekaj praktičnih napotkov:

Kaj potrebujete?
 ● Udeleženci morajo imeti računalnike in dostop do 

spleta

 ● Dober webquest je zapleten in zahteva čas. Čeprav 
je možno sestaviti enostaven webquest, ki ga rešijo 
v eni uri, je vendar poanta ravno v tem, da se temo 
podrobno razišče. Zato je dobro načrtovati 2-3 dni 
dela za udeležence.

Kje najdete pomoč?
Viri na spletu: 

 ● Članek “Why WebQuests” Bernieja Dodgeain Toma 
Marcha (očeta webquesta):  
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https://www.internet4classrooms.com/why_
webquest.htm

 ● Podatkovne baze za dobre primere:

https://www.quickbase.com/articles/the-complete-
-guide-to-creating-web-quests

http://questgarden.com

 ● WebQuest generator:spletno orodje za hitro načrto-
vanje enostavnega webquestat:1

http://www.teach-nology.com/web_tools/web_qu-
est

Knjige na to temo:  

 ● Margaret M. Thombs, Maureen M. Gillis, Alan S. Ca-
nestrari (2008):  Using WebQuests in the Social Studies 
Classroom: A Culturally Responsive Approach. Corwin 
Publishers.

 ●  Charles Wankel, Patrick Blessinger (2012): Increasing 
Student Engagement and Retention using Online Lear-
ning Activities: Wikis, Blogs and WebQuests. Emerald 
Group Publishing.

Kako se pripravim?
 ● Najbolje je, da najprej res dobro razumete, kaj je 

webquest. Opis tu zagotovo ne bo zadostoval. Vi-
deti boste morali vsaj tri prave primere. Zato tolpo 
priporočamo, da obiščete eno izmed webquest po-
datkovnih baz. Tam posamezniki objavljajo svoje 
webqueste, da jih lahko uporabijo še drugi (naslove 
smo omenili prej). – Ko boste to razumeli, bodo na-
daljnji koraki samoumevni: 

 ● Izberite temo za webquest. Če hočete svojo skupino 
odraslih udeležencev voditi skozi postopek poslov-
nega načrta, bo vaša tema “naredi poslovni načrt”. 
Temo lahko zožite (“ustvari poslovni načrt za novo 
picerijo v mestu”), lahko pa jo pustite odprto, da bo 
bolj zahtevna.

 ● Webquest je lahko dolg le eno uro ali pa dva tedna. 
Odvisno, kaj načrtujete.

 ● Temo razdelite v manjše dele, ki jih lahko razložite 
udeležencem (glej spodaj, v odstavku “postopek”). 

1 Teach-nology je spletna stran z viri za učitelje. Storitev je 
brezplačna. Financira jo oglaševanje in sponzorji. Vodi jo 
malo podjetje v New Yorku, ZDA.  Stran nudi širok nabor 
materialov in orodij (v angleščini).

Najbrž boste morali določiti več virov (splet ali dru-
go, kar je na voljo), s pomočjo katerih bodo udele-
ženci dokončali nalogo in posledično povečali zna-
nje o temi.

Kaj naredim?
To nikakor ni nujen postopek ali dogma, je pa postala 
običajna struktura za pripravo in predstavitev webqu-
esta: 

 ● Uvod: da udeležencem sekundarne informacije: o 
tem kaj je webquest in zakaj ga bomo naredili; kate-
ro glavno težavo bomo naslovili. 

 ●  Naloga: povzetek, kaj bodo udeleženci morali na-
rediti. – Dober webquests ima nalogo, ki zahteva 
natančno preiskavo teme. Pri dobrem webques-
tu udeleženci sodelujejo v skupinah, kjer ima vsak 
posameznik nalogo. Vseeno pa je na voljo veliko 
webquestov, ki so namenjeni posamezniku brez 
sodelovanja s kolegi. To ni ravno idealen webquest, 
ampak saj nič ni popolno ...

 ● Postopek: Nalogo bomo razdelili na posamične ko-
rake. Udeležencem boste podali vse podatke, ki jih 
potrebujejo za začetek in določene stopnje naloge. 
Lahko so podrobni opisi pod-nalog, namigi za upo-
rabne vire in splošna pričakovanja o končnem pro-
duktu vaših udeležencev. Prav tako bi bilo zaželeno, 
da bi svetovali, kako naj si razdelijo delo v skupini. 
(Na primer, pri razvoju poslovnega načrta za novo 
restavracijo bodo v ekipi šef, vodja pisarne, tržnik in 
finančnik). Lahko svetujete, kako naj upravljajo s ča-
som, zberejo podatke in ponudite strategije za delo 
v skupinah.

 ● Viri: povezave do spletnih strani in posnetkov ali 
namigi do orodij, ki bodo udeležencem pomagali 
dokončati nalogo (če jih niste dodali v “postopku”). 
Včasih je treba zagotoviti material s ključnimi infor-
macijami o temi, glosar glavnega izrazoslovja, ki ga 
morajo poznati, matematične tabele ali druge stvari, 
ki jih je treba naložiti. 

 ● Evalvacija: Razložili boste kriterije: kaj je potrebno 
za dobro opravljeno nalogo? Na primer, če je del 
rešene naloge pisni dokument (esej, poslovni načrt, 
časopisni članek, življenjepis ...), sta za dobro oceno 
najbrž pomembna pravilna slovnica in pravopis (ne 
pa edina). Kriteriji so odvisni od teme. – Kriteriji so 
pogosto v obliki tabele: “odlično, če ..., zadovoljivo, 
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če ... nezadovoljivo, če ...“ (glej primere v webquestih 
na http://questgarden.com).  

 ● Zaključek: Povzamete nalogo. 

Primer webquesta v tabeli bo na naslednji strani. Vendar 
pa oblike ne jemljite kot nekaj obveznega. Seveda lahko 
uporabite povsem drugačen sistem opisovanja nalog 
vašim udeležencem, kako naj si organizirajo delo. 

Prednosti pri poučevanju
 ● Webquest je lahko zabavna novost in zato dobra 

motivacija. 

 ● Udeležence spodbudi, da razvijajo samostojnost pri 
učenju.

 ● Spodbuja strukturirano uporabo spletnih virov.

 ● Zadosti številnim učnim potrebam udeleženca.

 ● Delo je lahko posamično ali v skupini.

Opomnik: kot učitelj odraslih najbrž razumete, da so 
webquest razvili v tradicionalnem šolskem okolju. Vse-
kakor ni primeren za vse skupine udeležencev, saj imajo 
radi tudi druge oblike interakcije. Vendar pa je webqu-
est primerna metoda za določeno skupino udeležencev 
in za določeno učno snov.

Pogoste napake
 ● Prepričajte se, da so posamezne stopnje jasno opisa-

ne in da je v “postopku” dovolj informacij za dokon-
čanje naloge. 

 ● Vsem udeležencem zagotovite dostop do računalni-
ka in spleta, da lahko dokončajo WebQuest.

 ● Potrudite se, da udeleženci ne izgubijo fokusa in ne 
začnejo brskati po spletu brez cilja.

 ● Prvi webquest naj bo enostaven in jim da občutek 
uspešnosti, sicer marsikomu ne bo všeč.

S povezavo ali brez?
Udeleženci za raziskovalni del potrebujejo povezavo do 
spleta. – Če je webquest del kombiniranega učenja, je 
to samoumevno.

***

Na naslednji strani boste našli predlogo, s katero lahko 
hitro ustvarite WebQuest za svoje udeležence. 

Obliko smo vključili tudi v zbirko dodatnih materialov 
v knjigi: 

BL_Sup02_WebQuestTemplate.docx
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4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti

Webquest
Naslov Kombinirano učenje – Kaj je to?

Tema Pedagogika / Andragogika 

Tutor Felicitias Müller-Mayer

Semester in leto Pomlad 2019

1. Uvod

“Kombinirano učenje” je postala priljubljena besedna 
zveza. Ne vedo pa vsi, kaj dejansko to je, ali kaj njegovi 
uporabniki mislijo s tem.

2. Naloga

Na spletu razišči, kaj je kombinirano učenje. 

Nato napišite kratek članek in za razlago uporabite 150-
200 besed. 

3. Postopek

Na spletu poiščite primerne vire. 

Preberite članke in si naredite zapiske pomembnih stvari.
 - Ne kopirajte in lepite. Članek mora biti vaše avtorsko 

delo. 
 - Napišite članek (150-200 besed) in razložite 

“kombinirano učenje” splošni javnosti.  Za raziskavo in 
pisanje imate na voljo 60 minut.

 - Natisnite članek

4. Viri

Uporabite lahko katerikoli vir na spletu. 

Začnete lahko z:
 - Wikipedijo
 - Splošnim brskalnikom kot sta Ecosia ali Google
 - Spletna stran www.blenditwell.eu  

5. Evalvacija

Ko boste končali, se bomo zbrali v učilnici, (anonimno) 
primerjali rezultate (učitelj bo razložil, kako) in se 
pogovorili, katera naloga je najboljša ter zakaj. 

6. Zaključek

Ali potrebujemo razumljivo in dosledno definicijo 
“kombiniranega učenja?” – Pogovorimo se.

Slika 4.78 – Primer izpolnjene predloge za WebQuest. Najverjetneje ne boste učili pedagogike in imeli ure o kombiniranemu učenju. 
Uporabite svojo temo.  
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WebQuest 

 

 

<Slika, ki prikazuje 
tematiko > 

 

Naslov  

Tema  

Tutor  

Semester in leto  

1. Uvod  
 
 
 
 

2. Naloga  
 
 
 
 

3. Postopek  
 
 
 
 

4. Viri  
 
 
 
 

5. Evalvacija  
 
 
 
 

6. Zaključek  
 
 
 
 

 
Slika 4.79 – WebQuest: prazna predloga za hitro načrtovanje naloge. Na voljo je v obliki DOCX v dodatnihmaterialih za to 
knjigo  www.blenditwell.eu/handbook/templates/BL_Sup02_WebQuest.docx 
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4.  Kombinirani učitelj – napredne aktivnosti
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Um ni posoda, ki jo je treba napolniti,  
temveč les, ki ga je treba zanetiti.

 Plutarch, Eseji
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Kombinirani udeleženec

Učitelj mora udeležence opremiti za prihodnost, kar je 
ena od primarnih nalog učiteljev. Zagotoviti moramo, 
da bodo znali uporabljati spletne vsebine na najbolj 
uporaben način. Večina udeležencev bo že seznanjena 
s spletnim svetom, vendar le kot občasni uporabnik, ne 
pa tudi v učnem kontekstu. Zato so morda razvili strate-
gije, ki niso učinkovite za okolje kombiniranega učenja. 

Udeleženci, ki so npr. vajeni svojim prijateljem pošiljati 
elektronsko pošto, morda uporabljajo pogovorni jezik 
ali okrajšave (pravimo mu tudi “jezik SMS-ov ”), ki ni 
sprejemljiv v učnem kontekstu. Udeleženci prav tako 
lahko mislijo, da je dopustno biti izrazito kritičen do 
drugih na družabnih omrežjih. Morda so mnenja, da je 
dovoljeno napasti značaj nekoga, kar pa nikakor ne drži. 
Nenazadnje so udeleženci, ki na spletu iščejo vsebine, 

morda navajeni, da izberejo prvi članek z iskano temo, 
ne glede na to, ali je sprejemljiv v učnem okolju.

V tem poglavju bomo pogledali nekaj glavnih spletnih 
veščin, ki jih moramo predati udeležencem, zlasti v uč-
nem okolju. Morda vaši udeleženci že imajo nekatere iz-
med njih. Če se vam zdi, da so dobro opremljeni, potem 
lahko izpustite ta del poglavja.

 Šest ključnih veščin kombiniranega udeleženca

Osnove računalništva

Učenje uporabe miške, usmeri in klikni, 
povleci in spusti, dvojni klik.

Navajanje virov in citiranje

Pravilno navajanje virov in citiranje pri 
navadni vsebini in tisti na spletu.

Vedenje na spletu 

Kako se pogovarjati in odzivati na spletu v 
učnem kontekstu.

Zapisovanje

Kako si narediti dobre zapiske za spletno 
in navadno vsebino.

Ocenjevanje spletne vsebine

Presojanje zanesljivosti in točnosti spletne 
vsebine.

Skupinsko delo

Kako sodelovati v ekipi in dodatni izzivi 
na spletu.

5



136

136

5.1  Osnove računalništva 
Včasih se zdi, da imajo vsi udeleženci dobre računalni-
ške spretnosti, vendar to ne drži vedno. Pomanjkanje 
teh veščin je lahko velika ovira pri kombiniranem uče-
nju. Najbrž si ne želite, da vaši udeleženci sedijo sami 
doma in se mučijo z osnovnimi prijemi. 

V tej knjigi ne bomo dajali nasvetov, kako učiti osnove 
računalništva. Brez dvoma obstajajo druge knjige v va-
šem jeziku. 

Tu je le seznam stvari, ki naj bi jih udeleženec v kombi-
niranem učenju znal: 

 ● vklopiti računalnik ali prenosnik;

 ● vedeti osnove operacijske sistema;

 ● uporabljati miško (kako se vede miškin kazalec);

 ● uporabljati zaslon na dotik (različne poteze); 

 ● uporabiti tipkovnico. – Uporaba vseh deset prstov 
(“desetprstno tipkanje”) je tu že napredna veščina; 

 ● uporabiti programe za obdelavo besedil (kot sta 
OpenOfficeWriter ali MS Word) za enostavne doku-
mente;

 ● vedeti, kaj je spletni brskalnik in kako ga uporabiti;

 ● imeti izkušnje s spletnimi orodji za klepetanje (po-
govorna in sporočilna orodja, e-naslov itd.). 

Uporabno je tudi:

 ● da razumejo, kako nastaja vsebina na spletu: kdo, 
zakaj in s kakšnim namenom? Je vse na spletno res-
nično? Kako ocenimo zanesljivost podatkov?

 ● Da so dovolj samozavestni in preizkusijo nove pro-
grame brez učiteljeve pomoči.

Ta del knjige bo orisal pristop k učenju osnov računalni-
štva. Če jih vaši udeleženci že imajo, potem ta del pre-
skočite.

Mislimo, da je najbolje začeti z osnovami, ko začetnikom 
podajamo znanje o uporabi računalnika. Zato bomo za-
čeli z enostavnimi stvarmi.

5.2 Kako se morajo udeleženci vesti na 
spletu

Udeleženci morda imajo izkušnje s spletom. Hočemo 
pa, da kombinirane aktivnosti vidijo drugače kot običaj-
ne aktivnosti na spletu. Tudi branje knjige za študij in za-
bavo ni enako. Vedeti morajo, da vsakokrat, ko na spletu 
opravljajo kombinirano aktivnost, dejansko predstavlja-
jo vašo organizacijo. Pravila vedenja pa so takšna: z dru-
gimi ravnaj tako, kot želiš, da bi drugi s tabo. Spodaj je 
deset predlogov za dobro spletno komunikacijo. 

Uporaba elektronske pošte
Dodatna tehnologija, ki jo bodo udeleženci uporablja-
li v kombiniranem učenju, je elektronska pošta. Večina 
udeležencev jo verjetno že uporablja. Vendar pa jih 
moramo znova opozoriti, da e-pošto uporabljajo za iz-
obraževalne namene in morajo zato komunicirati pro-
fesionalno. 

Digitalna identiteta
Digitalna identiteta je spletna podoba posameznika, 
kamor sodijo profili na družabnih omrežjih, slike, ele-
ktronska pošta, računi za spletno komunikacijo z vlad-
nimi telesi in/ali drugimi organizacijami. Naša digitalna 
identiteta je dinamična in se spreminja. Obstaja veliko 
različnih prostorov, kjer se shranjujejo podatki o nas: or-
ganizacije shranjujejo naše podatke, brskalniki, računal-
niki in mobilni telefoni prav tako. 

Kot smo omenili v 3. poglavju, digitalno identiteto deli-
mo na štiri pojme: 

 ● digitalni odtis,

 ● digitalni sloves,

 ● digitalna senca,

 ● digitalni tatu.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Nekaj splošnih napotkov o digitalni identiteti:

 ● Če boste ustvarili nov profil na družabnem omrežju 
in ga pozneje ne boste več uporabljali, ga izbrišite. 
Ni dovolj, da ga le prenehate uporabljati.

 ● Naučite se nastaviti zasebnost na vseh omrežjih.

 ● Redno se iščite na Googlu, da se o vas ne bi pojavila 
neželena vsebina.

Včasih udeleženci slepo verjamejo spletnim storitvam, 
potem pa jih preseneti, ko Dropbox ali Google Drive 
začasno nista dostopna. Zato jih moramo opozoriti, da 
morajo imeti varnostno kopijo vseh pomembnih ma-
terialov. To lahko storimo na več načinov: material si 
pošljejo na elektronski naslov, uporabijo shranjevanje v 
oblaku ali pa spominsko kartico USB. 

(Glej naslednjo stran, deset PRAVIL spletne komunika-
cije.) 

5.3 Ocenjevanje kakovosti spletne vsebine
Pred svetovnim spletom je bil glavni vir podatkov knji-
žnica. Kakovost vsebine v knjižnici je zelo visoka, kar 
je popolno nasprotje spremenljivi kakovosti vsebin na 
spletu. Udeleženci morajo razviti veščine pri spopada-
nju s spletno vsebino. Pravimo jim “veščine informacij-
ske dobe ” in sem spadajo:

 ● Dobra presoja: veste, kakšno vsebino iščete, in jo 
prepoznate, ko jo najdete.

 ● Iskanje: spodobnost, da najdete iskano vsebino z 
različnimi iskalnimi tehnikami.

 ● Spremljanje: splet se stalno spreminja in tudi na-
rava podatkov, ki jih potrebujete. Iskanje je zato ne-
nehna aktivnost.

 ● Učenje v pravem času: hitro in nenehno učenje ter 
pozabljanje določenih veščin.

Pomembno je, da se udeleženci zavedajo, kako brskal-
niki delujejo in razumejo, zakaj dobijo določene iskal-
ne rezultate. Splet ni centralno razvit ali katalogiziran. 
Posamezniki in organizacije po svetu dodajajo vsebino 
na splet. Ker ni osrednjega kataloga o dodanih vsebinah 
(ali odstranjenih), morajo podjetja z brskalniki imeti pro-
grame, s katerimi skačejo s strani na stran in iščejo novo 
ali spremenjeno vsebino. Ko je seznam strani sestavljen, 
se podjetje odloči in naroči ta seznam (strani skuša 
umestiti od najbolj do najmanj kakovostne). Podjetja 
imajo posebna pravila, kako določijo visoko kakovostno 
spletno stran. Glavno pravilo, ki ga brskalniki uporablja-
jo za razvrščanje spletne strani, je koliko drugih strani 
se povezuje z njo. Domnevajo, če se veliko drugih strani 
povezuje z njo, ima verjetno dobro vsebino. Kljub zelo 
dobremu postopku razvrščanja pa bodo žal vedno ob-
stajale odlične strani, ki ne bodo umeščene tako visoko.  
Zato morajo udeleženci pogledati rezultate na prvih ne-
kaj straneh, ne le prve zadetke. Opomniti moramo tudi, 

da veliko podjetij sprejema plačila organizacij, da njiho-
ve strani umestijo višje.

Da bi udeleženci razvili kritičnost, do spletne vsebine, 
smo tu podali dvostranski seznam raziskovalcev Damia-
na Gordona in CiaránaO'Learya1, ki je nadvse uporaben. 
Predlagamo, da udeležence prosite, da seznam večkrat 
pregledajo, vsakič na drugi spletni strani. Po določen 
času bodo udeleženci ponotranjili vprašanja in postali 
bodo zahtevni do vsebine na spletu. Kontrolni seznam 
je analizo razdelil v štiri kategorije, kot vidite spodaj.

 ● Vsebina: Kakšna vrsta podatkov je na spletu in ali je 
uporabna?

 ● Oblika : Je oblika strani učinkovita in enostavna za 
branje?

 ● Tehnično: Je stran združljiva in ali ima uporabne 
tehnične značilnosti?

 ● Strokovnost: Je jasno, kdo je stran ustvaril in kakšno 
stališče zastopa?

1 Gordon, D., O’Leary, C. (2003): Zen and the Art of Web Site 
Evaluation: Tools to Assist in the Successful Development of 
an eLearning Portal. CAL 2003, Queens University, Belfast.
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Deset PRAVIL spletne komunikacije

Priročnik o kombiniranem učenje 

1. Ne uporabljajte 
VELIKIH TISKANIH ČRK v 

spletni komunikaciji. To je enako, kot bi 
nekdo vpil v resničnem svetu.

2. Ne objavljate ničesar, kar bi vas pred družino 
spravilo v zadrego.

3. Ne napadajte ljudi osebno. Lahko izrazite nestrinjanje z 
mnenji drugih, nikoli pa jih ne zmerjajte ali žalite.

4. Ne objavljajte avtorskih vsebin na spletu. Lahko zaidete v 
težave in v težave spravite tudi spletno stran, kjer to objavite.

5. Ne kritizirajte ljudi zaradi črkovanja ali slovnice. Ne veste, 
kateri materni jezik govorijo, morda imajo disleksijo ali kakšne druge 
učne težave.

6. Na spletu ne pišite prostaško ali neotesano.

7. Ne objavljajte slik, ce nimate dovoljenja vseh oseb, ki so na sliki.

8. Ne pišite dolgih in dolgočasnih spisov. Bodite jedrnati in se 
držite bistva.

9. Ne delite preveč osebnih podatkov. Lahko jih zlorabijo in 
tako škodujejo vam in vaši družini.

10.  Ne spreglejte Pravil vedenja in standardov skupnosti 
na spletnih straneh.
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5.4  Pravilno navajanje virov in citiranje
Del udeleženčeve naloge je branje učne vsebine, povze-
manje in razmišljanje o vsebini v nalogi. Da bi prepozna-
li prebrano vsebino, morajo udeleženci običajno storiti 

dve stvari. V telo besedila morajo dati oznako (pravimo 
ji citat) in na koncu naloge navesti podrobnosti o učni 
vsebini (pravimo jim viri):

Citati
Citiranje v besedilu:  

Navedite avtorjevo ime in datum izdaje ali zadnjega 
pregleda: 

(International  Narcotics  Control 
Board, 2017)

Viri
Navajanje spletne strani:
Avtor/Naslov članka. Leto. <URL> (citirano datum in 
leto)

Alps.  Wikipedia.  2011.  URL:  http://
en.wikipedia.org/wiki/Alps  (Citirano 
1. 3. 2011).

Navajanje knjige:

Priimek, začetnica imena. (Leto). Naslov. Mesto: Založba.

Smith,  H.  (2017).  The Ambassadors. 
Rockville: Serenity.

Navajanje raziskovalnega dela: 

Priimek, začetnica imena. (Leto izdaje). Title of Conferen-
ceor Journal (naziv dela). Ustanova, kraj izdaje.

Cloyd, A.M. 2017, Surveying Students: 
A Look at Citation Habits of College 
Students  (raziskovalna  naloga). 
EasyBib Info Lit Conference, EasyBib 
Publishing, New York City..

Plagiatorstvo
Ker je na spletu na voljo veliko brezplačnih vsebin, lahko 
udeleženci padejo v skušnjavo in enostavno kopirajo in 
lepijo besedilo, ne da bi navedli vire. Poudariti moramo, 
da bodo bolj verodostojni, če bodo našli kakovostno 
vsebino in jo citirali ali formulirali s svojimi besedami ter 
ob tem navedli vir. Ena najpomembnejših veščin udele-
ženca v kombiniranem učenju je ta, da zna oceniti mne-
nja drugih, ko jih prebere na spletu ali ko jih vidi v po-
snetkih. Pomembno je, da se nauči navesti vire skladno 
z znanstveno metodo. Obstaja več definicij, kaj je pla-
giatorstvo. Ena pravi, da je »nenamensko ali namensko 
‘izdajanje’ tujega dela kot lastnega. Sem spadajo uporaba 
tujih zamislih, predstavljanje  podatkov v zvočni ali video 
obliki ter plačevanje drugim za izdelavo dela.”1 

Naš namen ni, da bi udeležence zasačili. Hočemo jih 
naučiti pravilnega vedenja in navad pri navajanju virov. 
Spodaj je vprašalnik za udeležence, skaterim bodo pre-
verili razumevanje plagiatorstva:

1 D.I.T. General Assessment Regulations, http://www.dit.ie/
services/academicregistrar/student-assessment-regulations/general/

5.  Kombinirani udeleženec
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Tabela 5.1. – Vprašalnik o plagiatorstvu

Scenarij Je to O.K.?

1 Kopiranje in lepljenje besedila s spleta, ne da bi omenili vir.

2 Kopiranje in lepljenje besedila s spleta s citatom na koncu, npr. (Smith, 2006)

3
Polovično kopiranje avtorjevega stavka – mešanje avtorjevega stavka s svojimi 
brez navednic ali pa z dodajanjem svojih sinonimov v avtorjev stavek brez 
navajanja vira.

4 Kopiranje in lepljenje besedila, ki ga spremenite v poševno brez navednic (“ ”), 
na koncu pa je citat, npr. (Smith, 2006)

5 Z drugami besedami poveste avtorjevo mnenje in ne navedete vira.

6 Z drugami besedami poveste avtorjevo mnenje z navedbo na koncu, npr. (Smith, 
2006)

Odgovori: 

1) Ne (To očitno ni O.K.).  

2) Ne (Če ga ne dajo v navednice, ga ne smejo kopirati. 
Morajo povedati z drugimi besedami)

3) Ne (ni O.K. in je zelo zahrbtno).

4) Da (To je O.K., ampak v zmerni rabi).

5) Ne (Ta je enako zanič kot prvi odgovor).

6) Da (Ta je najprimernejši. Želimo udeleženčeve lastne 
besede in mnenje, ki ga je ustvaril z branjem).

Priročnik o kombiniranem učenje 
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5.5 Uspešno zapisovanje
Udeleženci morajo razviti tudi veščino zapisovanja. To 
veščino se redko učimo, vendar pa je za udeležence zelo 
uporabna. Najtežje pri zapisovanju se je odločiti, koliko 
podrobnosti potrebujemo za dobre zapiske; bi si morali 
zapisati vsako besedo, le ključne besede ali nekaj vmes? 
Nam se zdi pravi odgovor nekaj vmes. Udeleženci mo-
rajo izbrati, kaj si bodo zapisali. Priporočamo, da si zapi-
sujejo: zanje nove zamisli, dejstva, ki bodo na izpitu ali 
uporabna za nalogo, najpomembneje pa je, da si zapiše-
jo, kar učitelj poudari (v učilnici ali spletnem seminarju).

Zapisovanje po Cornellu
Cornellova metoda zapisovanja pomeni, da udeleženec 
izpolni glavni del zapisnika med predavanjem. Če se 

med predavanjem (ali pozneje, ko bere zapiske) ude-
leženec spomni vprašanja ali pripomočka za spomin 
(diagram, mnemonik, akrostih, akronim, asociacija), ga 
zapiše na levi rob. Ko pregleduje vsebino, udeleženec 
napiše povzetek v 2-3 vrsticah na dnu strani. 

Ta pristop pomaga udeležencem, da si naredijo dobre 
zapiske, spodbuja jih, da jih po nekaj dneh preberejo in 
napišejo povzetek. Tako posledično spodbujamo tudi 
dobre učne navade. Priporočamo, da si Cornellovo me-
todo prikrojijo po svojih željah. Predloga za Cornellovo 
zapisovanje je na naslednji strani.

5.6 Kako uspešno delati v skupinah 
Delo v skupinah je nujna veščina za udeležence in je lah-
ko zelo učinkovit pristop k učenju. Čeprav včasih razliku-
jemo pojma ekipa (za doseganje več ciljev) in skupina 
(za doseganje skupnega cilja), bosta v tem dokumentu 
imeli enak pomen. Leta 1965 je psiholog Bruce Tuc-
kman1 razvil model štirih stopenj, skozi katere morajo 
skupine, da stanejo učinkovite:

Oblikovanje
To je prva faza oblikovanja skupine. Na tej točki so čla-
ni skupine vljudni in dokaj pozitivni. Nekatere naloga 
skrbi, drugi pa se je veselijo. Skupina mora določiti vlo-
ge posamezniku in jasno določiti težave, ki jih morajo 
rešiti, in tudi strategije, kako to storiti. Če se skupina ne 
potrudi, da bi se bolje spoznala, se lahko zataknejo v tej 
fazi. Splača se spodbuditi udeležence, da na pletu poi-
ščejo predlogo o Skupinskem dogovoru (kako bo ekipa 
delovala), ki bo ustrezal njihovim potrebam.

Zbiranje 
V naslednji fazi se člani ekipe prebijajo proti nalogi s 
pristopi, ki smo jih omenili v prejšnji fazi. To bo med 
člani povzročilo konflikt, ki lahko razbije skupino, če ne 
bodo mogli prebroditi težav. Pomembno je vedeti, da 

1 Tuckman, B.W. (1965). “Developmental Sequence in Small 
Groups”, Psychological Bulletin, 63(6), 384-399.

imajo različni člani različne načine dela in morajo biti 
tolerantni do različnih pristopov. Morda se splača razi-
skati model kot je Myers–Briggs Type Indicator, da bi ra-
zumeli te drugačne pristope.  Svetujemo, da  ste “nežni 
do ljudi in neizprosni do težav ”. Prav tako pa prisluhnite 
vsakomur in govorite jasno ter ne obsojajte.

Normiranje
V tej fazi se ljudje začnejo zavedati, kako pomembna je 
raznolikost med člani skupine, vidijo pa tudi prednosti 
vseh članov. Skupina je tudi bolj predana dosegi ciljev 
in člani vidijo, da jih lahko dosežejo. Ker vidijo pred-
nosti vsakega posameznika, bodo v skupini lahko kon-
struktivno izražali kritiko. Ko se pojavijo nove naloge, 
se člani skupine začasno vrnejo v prejšnjo fazo, zato je 
pomembno vedeti, da se dve fazi nekoliko prekrivata. 

Izvajanje
V zadnji fazi skupina dobro sodeluje za dosego ciljev. 
Različne vloge, ki so jih imeli v  prvi fazi, so se zdaj mor-
da spremenile. Vendar pa zdaj vsak pozna svojo nalogo 
in ve, kako podpira skupino. Strukture in postopki, ki so 
se razvili, pa to dobro podpirajo. Skupina bo ostala v tej 
fazi, dokler se ne razidejo.

***
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5.5. Successful Note Taking
Another key skill that learners need to develop is notetaking. It is a skill that is rarely 

about notetaking is how much detail is necessary for good notes; should your learners 

take down every word said, or just the key words, or somewhere in between? For us the 

answer is somewhere in between. They need to be discerning in what they write down. 

The types of things we recommend they write down are:  the ideas that are new to them, 

the facts that might be asked on an exam or would be useful for an assignment, and most 

importantly that they write down things (in a classroom setting or a webinar) based on 

the verbal cues of the educator.

Cornell Note Taking

of notes during a lesson.. If at any point during the lesson (or later when reviewing the 

notes), the learner comes up with a question or memory aid (a diagram, a mnemonic, 

an acrostic, an acronym, or an association) they write it in the left hand margin. When 

revising the content, the learner writes a 2-3 line summary of that page on the bottom 

of the page. 

This approach helps the learners to create effective notes, encourages them to revisit 

their notes a few days after they have taken them, to complete the summary section, 

and therefore encourages good study habits. We recommend that the learners feel free 

to change the Cornell Note Taking system to suit their own preferences.  A template for 

Cornell note taking is provided after the next page.

Naslov:________________________________________________    Datum: ______________________

Vprašanja, 

diagrami, 

/ iztočnice

Glavni zapiski

Povzetek:

Zapisovanje po Cornellu

Template 5.1: Cornell Note Taking.

Slika 5.1 – Zapisovanje po Cornellu bi naj pomagalo učencem razviti dobre navade zapisovanja in učenja.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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V spletnem kontekstu so faze enake, le zahtevnejše je 
razviti družabno dimenzijo. Pomembno je, da od udele-
žencev zahtevate, naj si ustvarijo profilno stran, kamor 
bodo naložili svojo pravo sliko, zanimanja, hobije itd. 
Prav tako je pomembno, da se skupine ustvarijo dovolj 
zgodaj in jih spodbujamo, da so v medsebojnem stiku 
preko e-pošte ali drugih aplikacij. Nenazadnje pa mora 
biti učitelj na voljo na spletu za tedenske sestanke. Tako 
bodo člani skupine lahko izrazili svoje skrbi in zastavljali 
morebitna vprašanja.

5.  Kombinirani udeleženec
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6.  Kombinirani vodja

Če boste okoli ljudi dali ograjo,  
jih boste spremenili v ovce. 

William McKnight, 3M
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Kombinirani vodja 

To poglavje smo napisali za izobraževalnega vodjo, ki 
ima odgovornost za celotno izobraževalno vsebino na 
oddelku ali v šoli. Pomagalo vam bo razumeti izzive in 
priložnosti, ki jih ponuja kombinirano učenje.

Prvi del poglavja se ukvarja z nekaterimi izzivi: razume-
vanje stroškov, ki jih prinese kombinirano učenje, in ra-
zumevanje tehnoloških ter organizacijskih izzivov.

V naslednjem delu si bomo ogledali nekaj morebitnih 
prednosti kombiniranega učenja za organizacijo, vključ-

no s stroškovno učinkovitostjo, povečanim dosegom in 
prilagodljivostjo ter političnimi koristmi.

V zadnjem delu poglavja bomo podali nekaj nasvetov 
za kombiniranega vodjo. Pogledali bomo primere stro-
škov financiranja, načrt za izredne razmere, problema-
tiko skladnosti in oblikovanje ekipe, ki bo pomagala v 
postopku.

Diagram 6.1 – Glavni deli 6. poglavja

6.  Kombinirani vodja
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6.1  Izzivi vodstva pri kombiniranem učenju

6.1.1  Razumevanje in upravičevanje stroškov 

Pomembno je, razumeti, da so s kombiniranim učenjem 
povezani dodatni stroški, zlasti v začetni fazi. V zakup 
moramo vzeti različne stroške, v grobem pa bomo go-
vorili o stroških v dveh kategorijah; (1) zagonski stroški 
in (2) tekoči stroški.

V zagonskih stroških so vključeni oprema in progra-
mi (dodali pa bomo, da lahko za večino potreb dobite 
odprtokodni program). Pod opremo spadajo kamera, 
osvetlitev, zeleni zaslon in mikrofoni. Začnimo pa skro-
mno. Uporabimo kamero na telefonu. Morda se bodo 

pokazali drugi stroški, kot so stroški osebja in usposa-
bljanja ter spletnih vsebin. 

V tekočih stroških so vključeni vzdrževanje, posodablja-
nje in urejanje popravkov na programski opremi. Še en 
glavni pomislek pa so stroški, povezani z usposablja-
njem za uporabo opreme in programov ter koliko uspo-
sabljanja bomo sploh potrebovali.

Nenazadnje pa moramo premisliti o varnosti, podpor-
nih stroških in morebitnih stroških izpada sistema. Vse 
to moramo prišteti k celotnim stroškom.

6.1.2  Razumevanje tehnoloških težav

Ta zadeva ima nekaj skupnih elementov s prejšnjo, am-
pak je obširnejša. Pri nakupu novih programov in pro-
gramske opreme strošek ni edini dejavnik odločanja. 
Prav tako moramo vedeti, kakšne značilnosti bi zagoto-
vil drugačen sistem. Včasih nas mika, da bi kupili sistem 
z največ funkcijami, vendar pa jih večino ne bomo upo-
rabljali. Zato je pomembno, da vemo, kaj točno potre-
bujemo in tako tudi prepoznamo, kateri sistem bo za-
dovoljil naše zahteve.

Vedeti je tudi treba, kako enostaven bo sistem za upo-
rabo, saj želimo takega, ki ga bodo zaposleni večino-
ma sprejeli. Potem je treba vedeti tudi, ali ima sistem 
podporo ter ali je združljiv (nanaša se na programe in 
opremo). Premisliti moramo, ali bo nov sistem deloval v 
obstoječem ekosistemu tehnologije. 

Zadnji pomislek je, kako dobro ste povezani z IT oddel-
kom. Če ga vaša organizacija ima, je pomembno, da se 
povežete z njim glede uvajanje nove programske opre-
me v obstoječi sistem.

6.1.3  Razumevanje organizacijskih težav

Med pomembnejšimi organizacijskimi izzivi, ki se jih 
mora vodja zavedati, je zagotovo ta, da bo morda na-
letel na odpor osebja. Osebje mora začutiti, da jim bo 
kombinirano učenje koristilo, in da bodo strokovno 
napredovali. Če se jim bo zazdelo, da jih kakorkoli ogro-
ža, lahko to postane predmet spora. Zato je pomembno, 
da kombinirano učenje uvajamo premišljeno. Dodaten 
pomislek je vrsta pogodbe, ki jo ima učitelj – preveriti je 
treba, ali obstajajo kakšne prepovedi ali omejitve, zaradi 
katerih osebje ne bi dobilo polnih zaslug za svoje delo 
v kombiniranem kontekstu. Na primer, če je v pogod-
bi navedeno, da mora osebje za plačilo biti fizično pri-
sotno v učilnici. Splača se tudi pregledati, ali obstajajo 

organizacijske, politične ali sindikalne zadeve, ki jih je 
treba upoštevati.

Priročnik o kombiniranem učenje 
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6.2  Prednosti kombiniranega učenja za 
vodstvo

6.2.1  Stroškovna učinkovitost

Stroške, povezane s kombiniranim učenjem, smo že 
pregledali. V tem delu bomo pogledali, kako jih lahko 
zmanjšamo in kakšne pridobitve lahko prinese kom-
binirano učenje. Priznati je treba, da začetni stroški z 
nabavo programa in opreme zagotovo bodo. Kot smo 
omenili, pa lahko uporabljamo odprtokodne programe 
in tako zmanjšamo stroške, hkrati pa se zavedamo, da 
gre za kratkoročni strošek. Raziskave so pokazale, da se 

kombinirani programi poplačajo v treh letih, na dolgi 
rok pa lahko ustvarijo znaten dohodek. 

Vso kombinirano vsebino lahko zapakiramo v tečaj 
strokovnega izobraževanja in ustvarimo nov tečaj o 
tem, kako razviti kombinirano vsebino na podlagi svo-
jih izkušenj. Ko boste imeli dovolj kombinirane vsebine, 
lahko napišete e-knjige. Ko boste imeli nekaj dobrih 

6.  Kombinirani vodja

Tabela 6.1 – Seznam inventarja (primer)

Predmet Opis

Št
ev

ilo Strošek
 (na enoto)

Celotna 
vrednost

Kamera Canon XF200 
HD 

1920 x 1080, 1/2.84 CMOS Sensor 20x 
Zoom with Zoom, Focus, Iris Rings 50Mbps 
MPEG-2 & 35Mbps MP4 Recording
4:2:2 Color Sampling

 1 3,100.00 € 3,100.00 €

Mikrofon Rode Video 
Mic Pro

Kompaktni usmerjeni mikrofon za na 
kamero z Rycote Lyre Shockmount

 1 187.00 € 187.00 €

Sennheiser EW 100 G3 Wireless Lapel Mics - UHF Wireless System  1 789.00 € 789.00 €

Luči Fancier Studio 
Softtbox 

z 10'x12' Chromakey zelenim zaslonom in 
tremi lučmi za svetilno skrinjo

 3 €40.00 € 120.00 €

Manfrotto MN502AH Stojalo za kamero s pomično glavo  1 170.00 € 170.00 €

Fotodiox 5'x7' 
Collapsible Chromakey 
Green

Pomični zeleni zaslon  1 47.00 € 47.00 €

Prompter Tablet 
Ultralight Teleprompter 
UL-IPADU

Flexible Mobile Prompting Solution
Podpira vse velikosti kamer
Univerzalno stojalo za tablico (od 7'' 
naprej)
Tehta le 2 kg

 1 325.00 € 325.00 €

SanDisk SDHC Card 
Extreme, SD, 64GB

SDXC in SDHC združljive spominske 
kartice

 1 64.00 € 256.00 €

Luči Interfit Matinee LED LED luči  3 60.00 € 180.00 €

Skupaj €5,174.00

6
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predlog za svojo vsebino, jih lahko prodate drugim izo-
braževalni ustanovam.

S kombiniranim učenjem lahko tudi povečamo število 
udeležencev v programih, kar je za vodstvo vedno po-
membno. Kombinirani vidik takih programov pomeni, 
da udeleženci, ki se prej niso mogli posvetiti programu 
za polni čas, lahko zdaj sodelujejo, saj kombinirani del 
opravijo, ko imajo čas. 

Za ta pristop bo tudi veliko zanimanja, zato bo posle-
dično veliko oglaševanja na družabnih omrežjih in v 
časopisih. To lahko poveča vaš doseg, saj se udeleženci 
ne bodo več vozili na tečaje vsak večer. Privabili boste 
popolnoma nov segment udeležencev, ki ne živijo blizu 
vaše organizacije. 

6.2.2  Povečan doseg in prilagodljivost

Povečan doseg, ki ga omogoča kombinirano učenje, je 
lahko znatna prednost. V doseg spadata zemljepisni in 
demografski dejavnik, prav tako pa je izboljšano ohra-
njanje in vračanje strank

Dobro izvedeno kombinirano učenje bo povečalo števi-
lo udeležencev v programih, zlasti tistih, ki se prej niso 
mogli posvetiti programu za polni čas, ker so bili preveč 
oddaljeni ali pa udeležba ni bila možna zaradi službe ali 
drugih osebnih obveznosti.

S tem pristopom bodo udeleženci gotovo imeli več časa 
za program, zato je verjetnost ohranitve stranke in za-

ključka izobraževanja večja. Pozitivna izkušnja s kombi-
niranim učenjem prav tako pomeni, da se bodo udele-
ženci bolj verjetno prijavili na nadaljnje izobraževanje. 

Kombinirano učenje na različne načine omogoča prila-
godljivost izobraževalni ustanovi. Govorimo o prilago-
dljivosti do udeležencev glede števila dni, ko morajo 
biti fizično prisotni na izobraževanju. Prav tako pa gre za 
prilagodljivost urnika in izvedbe programa. Posledično 
to pomeni, da je večja prilagodljivost tudi glede urnika 
osebja. 

6.2.3  Strokovne in politične koristi

Pomembno se je, zavedati, da imajo mnoge organiza-
cije jasno začrtane cilje v dokumentih politike vodenja. 
Če kombinirano učenje lahko uskladimo z organizacij-
sko politiko, njeno vizijo in cilji,  bomo veliko lažje do-
bili podporo na institucionalni ravni. Po navadi imajo 
organizacije strateški načrt, v katerem je cilj vključiti več 
tehnološko podprtega učenja. Ko boste predlagali uvod 
v kombinirano učenje, bo zato znanje o teh dokumentih 
koristno in bo imelo pozitiven vpliv na vaš oddelek.

V širšem okviru pa bodo zagotovilo vladna politika in 
izjave, ki poudarjajo pomen tehnološko podprtega uče-
nja. To bi lahko upravičilo potrebo po kombiniranem 
učenju. Koristilo bi, če bi zbrali niz politik in izjav ter 
preverili pravno utemeljitev, vključno z izboljšano do-
stopnostjo.

Priročnik o kombiniranem učenje 

6



151

6.3 Nekaj nasvetov za kombinirane vodje

6.3.1  Finančni stroški

Stroške smo omenili že v naslednjih dveh odstavkih. Na 
tem mestu pa želimo povedati, ko imamo enkrat razvi-
to kombinirano vsebino, jo lahko uporabljamo tudi za 
druge namene, kot sta zaposlovanje in trženje, vsebino 
lahko uporabimo v prevladujočih medijih in družabnih 
omrežjih. Ves promocijski material lahko označimo s 
sloganom “Zdaj s kombinirano vsebino”, kar bo, upajmo, 
prineslo dodatni dohodek. Zaradi priprave promocijske 
materiala in trženja pa je treba pomisliti tudi na začetne 
stroške. 

Pojavili se bodo stroški, povezani z osebjem, saj si bo 
treba vzeti čas za razvoj kombinirane vsebine in njeno 
izvedbo. Vsebino bi naj pripravili v prihajajočem šol-

skem letu za učitelja, ki jo bo izvajal. Časovno naj bi se 
ujemala s številom ur, ki jih bo učitelj dobil za določen 
modul. 

Morda boste za pripravo kombinirane vsebine potre-
bovali dodatno osebje, npr. strokovnjake za snemanje, 
montažerje ali drugo osebje za produkcijo za polni de-
lovni čas ali honorarno, odvisno od obsežnosti vsebine.

Kot smo že omenili, stroški tehnologije vključujejo 
gostovanje, programe, opremo in podporo. Splača si 
ogledati brezplačne strani za gostovanje in tudi odpr-
tokodne programe. Poskusite najti rabljeno opremo in 
uporabite obstoječo podporo, če je to mogoče.

6.3.2  Kombinirane ekipe

Ključni del pri uspešnem uvodu kombinirane vsebine 
bo močna ekipa. Najbolj očitni člani ekipe bodo učitelji, 
ki bodo pripravljali vsebino. Spodbujati pa je treba tudi 
druge izobraževalce, ki lahko svetujejo in vodijo posto-
pek priprave. 

Pomemben del ekipe je tudi tehnična podpora. Obve-
stiti jih je treba o začetku postopka, morebitnih novih 

programih in opremi. Dobiti morajo urnik, kdaj bi se lah-
ko pojavila potreba po dodatnih spletnih materialih. V 
ekipi bosta morda tudi tehnik oblikovanja in snemalec.

Morda boste lahko sodelovali s kolegi, ki se ukvarjajo z 
oglaševanjem in stiki z javnostjo, da bi interno oglaše-
vali inovacijo kombiniranega učenja (na spletni strani 
organizacije, sestankih). Lahko se povežete za intervjuje 

Dober management
“S tem, ko naše podjetje raste, postaja vse pomembneje, da delimo 
odgovornost, da moške in ženske spodbujamo k dajanju pobud. To zahteva 
precejšnjo mero tolerance. Če so moški in ženske, katerim podelimo avtoriteto 
in odgovornost, dobri ljudje, bodo želeli svoje službe opravljati na svoj način.

Pri tem se bodo pojavljale napake. A če ima oseba v principu prav, potem 
napake, ki jih napravi, dolgoročno ne bodo tako pomembne kot napake 
managementa, če bi tem osebam zapovedali, kako morajo opravljati svoje 
delo.

Management, ki je v primeru napak destruktivno kritičen, ubija iniciative. Če 
pa želimo naprej rasti, je pomembno imeti mnogo ljudi, ki so sposobni dajati 
pobude.”

William McKnight, 3M

6.  Kombinirani vodja
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s krajevnimi in morda tudi drugimi časopisi o inovativ-
nem pristopu na vašem kombiniranem programu. Tako 
bi lahko dobili zanimanje in podporo v kombinirani ini-
ciativi. Na naslednji strani so primeri pisem. 

Primer pisma kolegom, ki se ukvarjajo z marketingom in 
stiki z javnostjo:

Priročnik o kombiniranem učenje 

Živjo,

Hotela sem ti le povedati nekaj o 
novem učnem pristopu, ki ga bomo 
izvajali pri nas. Napisala sem 
članek o tem, če se ti bo zdel 
uporaben za našo spletno stran. 
Povezala sem se tudi s krajevnimi 
časopisi, da vidim, ali bo 
zbudila kaj zanimanja. 

Lep pozdrav,

[Vaše ime]

Oddelek za [oddelek]/Ime 
organizacije pravi, da je 
prihodnost kombinirana

Oddelek za [Oddelek]/Ime 
organizacije bo vpeljal drzne 
novosti v svoje programe z 
elementi kombiniranega učenja 
in tehnologije v učilnicah. 
Kombinirano učenje združuje 
tradicionalno učenje s spletnim. 

Spoštovani,

Sem učiteljica na [ustanova]in z 
vami bi želela deliti zanimivo 
zgodbo. V naši ustanovi smo 
začeli izvajati tečaje, ki so 
mešanica pouka v učilnici in na 
spletu. Opazili smo, da privablja 
različne udeležence, ki jih prej 
nismo bili vajeni. Zanimiv primer 
je bil udeleženec … [primer 
udeleženca]

Lep pozdrav,

[Vaše ime]

Druga priložnost za učenje z 
uporabo tehnologije 21. stoletja 

[Ime udeleženca] je pri 15 letih 
pustila šolo. Nekaj tednov 
pozneje je dobila prvo službo. 
Takrat ni vedela, da bo minilo 20 
let, preden se bo vrnila v šolske 
klopi. Nikoli si ni mislila, da 
bo učenje potekalo v učilnici in 
na spletu. [Ime organizacije] 
je vpeljala številne inovativne 
programe izobraževanja, ki 
omogočajo zaposlenim, da se znova 
začnejo učiti z mešanico pouka v 
učilnici in na spletu.

Slika 6.2 – Primer pisma iz oddelka za marketing in PR 

Slika 6.1 – Primer pisma za tiskane medije
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6.3.3  Težave s skladnostjo

Ko uvajamo kombinirano iniciativo, moramo upoštevati 
nekaj pomembnih dejstev v zvezi s skladnostjo. Ned-
vomno je tu najprej skladnost poslovanja organizacije. 
Pomisleke smo omenili v odstavku 6.1.3 in se nanašajo 
na zaposlene. Prav tako pa smo v odstavku 6.2.3 omenili 
pomisleke glede strategije organizacije. Pojavijo se lah-
ko težave glede urne postavke med zaposlenimi, ki so 
polno zaposleni in s honorarnimi uslužbenci.

Pri kombiniranih aktivnostih se lahko pojavijo težave s 
skladnostjo glede podatkov in varnosti. O tem se je pa-
metno posvetovati s strokovnjaki znotraj vaše organiza-
cije ali z nekom zunanjim. 

Zagotovo bodo težave z avtorstvom, zlasti če bo kombi-
nirana vsebina na voljo za pridobivanje novih udeležen-
cev in oglaševanje. 

Inovacijo kombinirane učenja moramo gledati tudi z 
vidika načrta delovanja v izrednih razmerah in vodenja 
podjetja. Pripraviti je treba register tveganja in zago-
toviti koherentno politiko o obvladovanju tveganja ter 
kako boste nadzorovali tveganje in kakšne bodo tehni-
ke za zmanjševanje tveganja. Glavno tveganje je pove-
zano s tehnologijo in vzdrževanjem spletne storitve, kot 
tudi kaj storiti, če vsebina ne bo dostopna.

Opomniti vas moramo tudi, da kombinirani materiali 
predstavljajo velik predpomnilnik vsebine, ki je na voljo 
za nujne primere, npr. nove programe, težave z zaposle-
nimi, usposabljanja, javne predstavitve.

6.  Kombinirani vodja
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Priročnik o kombiniranem učenje 
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7.  Kombinirane 
tehnologije

Tehnologija je samo orodje. Učitelj je še vedno 
najpomembnejši, saj otroke pripravi k sodelovanju in 
jih motivira.

Bill Gates, podjetnik
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Kombinirane tehnologije

To poglavje vam nudi nekaj alternativnih možnosti pri 
izbiri orodij, ki jih lahko uporabite za vsako od šestih 
dejavnosti, ki smo jih predstavili v 4. poglavju. Nekatera 
orodja so brezplačna, druga je treba kupiti ali za njihovo 
rabo plačevati naročnino. Koristno je vedeti, koliko vas 
bo stalo orodje, ko z vodjem vaše organizacije govorite 
o stroških kombiniranega učenja. Poskušali smo najti 
čim širši nabor tehnologij, da bi vam pokazali raznoli-
kost možnosti, ki jih imate na izbiro.

V 4. poglavju smo vam predstavili zbirko posebnih na-
vodil, kako uporabiti določeno tehnologijo na področju 
šestih aktivnosti, ki jih uporabljamo v tem priročniku 
(predstavitve, podkasti, videoposnetki, dokumenti, 
igre in iskanja). V tem poglavju so opisana alternativna 
orodja, ki jih lahko uporabite za opravljanje istih nalog. 

Predstavljamo vam tudi nekaj podrobnosti o drugih izo-
braževalnih orodjih, ki bi vam lahko koristila. V tem delu 
bomo pogledali orodja za razvoj spletnih strani, virtual-
na učna okolja in standard učnih objektov.

Ko razmišljamo o teh tehnologijah, je koristno vzeti v 
obzir tudi model V&R1oz. model Visitor and Resident 
(obiskovalec in rezident), ki opisuje načine interakci-
je s tehnologijo, ko na eni strani udeleženec uporablja 
tehnologijo z namenom, da opravi nalogo brez spletne 
družbene interakcije (način obiskovalca), na drugi stani 
pa udeleženec uporablja tehnologijo z namenom, da 
se povezuje z drugimi osebami in za seboj pusti močan 
digitalni odtis (način rezidenta). Splača se razmisliti, v 
kolikšni meri bomo vsakega od načinov uporabljali v 
našem kombiniranem učenju.

1 Booth, C. (2009): Informing innovation: Tracking student 
interest in emerging library technologies at Ohio University. 
Association of College and Research Libraries.
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1. Filmora
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3. Factile 
4. Open Digital Badges 
5. Open Badge Designer

Podkasti

1. Spreacker
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3. Podbean
4. Smart Podcast Player 
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Iskaje

1. DuckDuckGo
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5. Wolfram Alpha

Dokumenti (PDF)
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7



158

ShapeChef 

Shapechef Shapechef je knjižnica diagramov in grafov za program PowerPoint. 
Združuje oblikovanje in veliko število vzorcev, s čimer uporabniku olajša oblikovanje 
grafov in diagramov v PowerPointu. Vtičnik omogoča dostop do vse večjega nabora 
kakovostnih diagramov, grafik, grafov in ikon. Nabor orodja vključuje ikone 
računalniškega omrežja, simbole grafov, Ganttove diagrame in risbe likov. Ko 
orodje namestite, vtičnik v PowerPoint integrira podokno s knjižnico, ki vam 
omogoča, da na svoj računalnik naložite zbirko grafik, ki vam bodo pomagale pri 
vašem delu.

 - Windows (Microsoft PowerPoint)

 - Mac

 - Brezplačno preizkusno obdobje (30 dni) 

 - Posamezna licenca - 40 dolarjev

 - Skupinska licenca  180- 1400 dolarjev (cena je veljala jeseni 2018)

www.shapechef.com
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7.1  Predstavitve
V tem delu priročnika bomo pogledali nekatere možnosti, ki jih imamo pri izbiri ustrezne programske in strojne opre-
me, ko želimo pripraviti predstavitev. Posamezna programska orodja se razlikujejo glede na ceno (od brezplačnih do 
dragih programov). 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Office Timeline 

Office Timeline je interaktivni oblikovalec časovnic in časovni načrtovalec za 
strokovnjake, ki morajo sestaviti vizualne načrte poteka projektov, urnike in 
Ganttove diagrame. Office Timeline je opremljen z intuitivnimi orodji za oblikovanje 
in z zmogljivimi funkcijami za avtomatizacijo. Nudi vam tudi več brezplačnih 
predlog, ki vključujejo različne vizualne sloge in barve. Program je na voljo v 
brezplačni različici in plačljivi premium različici, ki uporabniku nudi več orodij in 
vzorcev in je namenjena profesionalnim posameznikom in podjetjem.

 - Windows (Microsoft PowerPoint)

 - Mac

 - Brezplačna verzija

 - Premium verzija: 59 dolarjev (cena je veljala jeseni 2018)

www.officetimeline.com

Opis

Primer

Operacijski 
sistemi

Cena

Spletna stran

Za predstavitve

7.  Kombinirane tehnologije
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Participoll

Zbiranje odzivov občinstva v Powerpointu

Participoll  je dodatek za program PowerPoint, ki zbira odzive udeležbe občinstva 
preko katerekoli naprave, ki je povezana s spletom, in rezultate prikazuje v živo na 
vaših diapozitivih. Uporablja se za ankete in glasovanja in ne potrebuje klikerjev, saj 
lahko udeleženci uporabljajo samo svoje pametne naprave. Orodje ankete in 
glasovanja prenese neposredno v diapozitive, pri čemer ni treba vnaprej naložiti 
vprašanj.

 - Windows (Microsoft PowerPoint)

 - Mac

 -  Brezplačno preizkusno obdobje (14 dni)

 - Posamezna licenca - 199 dolarjev

 - Skupinska licenca - 799 dolarjev (cena je veljala jeseni 2018)

www.participoll.com
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Aploris 

Priprava grafikonov 

Aploris je programsko orodje za pomoč pri ustvarjanju grafov in grafikonov v 
poslovnih predstavitvah in v izobraževanju oz. kjerkoli, kjer je treba prikazati 
statistiko. Integrira se s programoma PowerPoint in Excel, v katerih vam pomaga 
učinkovito pripraviti različne vrste grafikonov: Merimekko/Mekko, “slap”, “pajek”, 
Ganttov graf, itd. Podpira opisne elemente, podatkovne vrstice, trendne črte, 
puščice rasti in običajne grafe.

 - Windows (Microsoft PowerPoint)

 - Mac

 - Brezplačno preizkusno obdobje (30 dni)

 - Pri letni naročnini je cena odvisna od števila uporabnikov licence. Za enega 
uporabnika znaša 220 evrov plus DDV, kar je za izobraževalne namene 
nepraktično in drago.

www.aploris.com
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Pickit

Spletni vir slik za Powerpoint predstavitve in Word dokumente

Pickit je spletni vir slik, ki nudi slike za PowerPoint predstavitve. Pomaga vam 
pripraviti profesionalne predstavitve. Vse slike so licencirane in brezplačne ne glede 
na namen uporabe.

x

Slika 7.5 – Zbirka slikovnih tem. Program je preprosto vtičnik za programa MS Powerpoint in MS 
Word. 

 - Pickit Free: free version

 - Pickit Pro version: 5 US dollars per month

 - Windows (Microsoft PowerPoint)

 - Mac

https://pickit.com
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Spreaker 

Priprava in deljenje podkastov

Spreaker je platforma za podkaste, ki omogoča ustvarjanje, distribucijo, merjenje in 
poslušanje zvočnih oddaj v živo ali na zahtevo.

Spreakerjeve funkcije vključujejo snemalno konzolo na spletu in na mobilnih 
napravah, možnost selitve vsebin s pomočjo RSS uvoznika, pa tudi načine 
povezovanja z zunanjimi orodji in mešalniki. Vključuje tudi prostor za shranjevanje 
zvoka in za gostovanje oddaj, distribucijo s povezovanjem v družbena omrežja, 
možnosti izvoza v portale YouTube, Apple Podcast in Stitcher, ter vgradne 
predvajalnike in merilna orodja s podrobno analizo občinstva, kot so predvajanja, 
viri in geolokacija.

Slika 7.6 – Posnetek zaslona spletne strani Spreaker z uporabniškim računom enega izmed 
avtorjev priročnika. Trenutno je objavljen en podkast. 

iOS, Android, Windows, Mac

 -  Brezplačna verzija z omejenimi funkcijami

 - 4 različni premium programi: 6 evrov na mesec ali 59 evrov na leto, 16 evrov na 
mesec ali 160 evrov na leto, 40 evrov na mesec ali 400 evrov na leto, 100 evrov 
na mesec ali 1000 evrov na leto.

https://www.spreaker.com
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7.2  Podkasti
V tem delu priročnika bomo pogledali nekatere možnosti, ki jih imamo pri izbiri ustrezne programske in strojne opre-
me, ko želimo pripraviti podkast. Posamezna programska orodja se razlikujejo glede na ceno (od brezplačnih do dra-
gih programov). 

7.  Kombinirane tehnologije
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Adobe Audition

Profesionalni urejevalnik zvočnih posnetkov

Adobe Audition je digitalna zvočna delovna postaja, ki jo je ustvarilo podjetje 
Adobe Systems. Vsebuje možnost večkanalnega snemanja in okolje za 
nedestruktivno mešanje in urejanje valovnice. Ko se uporablja skupaj s primerno 
zvočno kartico, program uporabniku nudi popoln digitalni studio za snemanje. 
Program se uporablja za produciranje glasbe, radijskih oddaj ali zvoka za 
videoposnetke. Adobe Audition podpira tudi na tisoče glasbenih vzorcev brez 
licenčnin, ki jih je mogoče uporabiti za sestavljanje skladb in zvočnih posnetkov.

Vendar pa bo za vas program Audacity, ki smo ga predstavili v 4. poglavju, ravno 
tako uporaben. 

 

iOS, Android, Windows, Mac

 -  Brezplačna preizkusna verzija

 - 25 evrov na mesec za običajne uporabnike

 - Adobe ima kaotičen nabor posebnih ponudb za različne vrste ustanov, vključno 
z izobraževalnimi organizacijami. Zakup polne licence za Creative Cloud bi za 
izobraževalno organizacijo lahko bil cenejši, kot je licenca za program Adobe 
Audition za posameznika. Cene preverite na njihovi spletni strani (nazadnje 
smo jih preverili maja 2019).

 - Starejše verzije programa Audition je bilo mogoče kupiti na DVD-ju in niso 
imele časovnih omejitev uporabe. Program na DVD-ju lahko morda najdete na 
prodajnih mestih s starejšo programsko opremo (tudi že rabljeno), kjer ga boste 
najbrž lahko kupili za relativno nizko ceno

www.adobe.com/it/products/audition.html
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Podbean

Orodja za gostovanje podkastov

Podbean nudi gostovanje in orodja za ustvarjalce podkastov za začetnike in tudi za 
podjetja. Platforma vključuje orodja za objavo, upravljanje in analizo vašega 
prometa in poslušalcev. Nudi vam vse, kar potrebujete za upravljanje in distribucijo 
vašega podkasta.

Slika 7.8 – Posnetek zaslona spletne strani Podbean z uporabniškim računom enega izmed 
avtorjev priročnika. Trenutno je objavljen en podkast.

 - iOS, Android, Windows, Mac

 - Brezplačen z omejenimi funkcijami

 - 3 različni premium programi: 

 - 9 dolarjev na mesec, plačano enkrat letno

 - 29 dolarjev na mesec, plačano enkrat letno

 - 99 dolarjev na mesec, plačano enkrat letno

https://www.podbean.com/
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Smart Podcast Player

Avdio predvajalnik, ki ga je mogoče integrirati v spletno mesto

Smart Podcast Player je prilagodljiv predvajalnik podkastov, ki ga je mogoče 
integrirati v spletno mesto. Vključuje funkcijo zajemanja elektronske pošte. 
Obiskovalci lahko preskočijo naprej ali nazaj po podkastu, kot pri večini 
predvajalnikov podkastov na pametnih telefonih. Obiskovalci lahko spreminjajo 
hitrost predvajanja vašega podkasta.

Predvajalnik vam lahko prikaže neomejeno število epizod podkasta, vključuje tudi 
razdelitev rezultatov na strani in funkcijo iskanja. Vključeni so gumbi za delitev 
vsebin na družbenih omrežjih. Predvajalnik sledi načelom odzivnega oblikovanja, 
tako da je videti dobro na vseh napravah, vključno z mobilnimi.

Slika 7.9 – As Smart Podcast Player is a piece of software that can be integrated into websites, 
there is nothing really characteristic to show. Therefore we publish here a simple screenshot of 
the website selling the player. The player itself is integrated at the bottom of the page. 

 - Works on Wordpress websites only 

Wenn we last  checked (July 2019) there were two payment schemes: 

 - 8 dolarjev na mesec, plačano enkrat letno

 - 12 dolarjev na mesec, plačano enkrat letno

https://smartpodcastplayer.com
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Speakpipe

Snemalnik sporočil, ki ga je mogoče integrirati v spletno mesto

Speakpipe je spletna storitev, ki omogoča uporabnikom, da zvočno sporočilo 
pustijo neposredno na spletu, običajno med obiskom vašega spletnega mesta ali 
bloga. Ne potrebujejo telefona (njihov računalnik ali mobilna naprava mora seveda 
imeti mikrofon). 

Orodje vam potem pošlje to datoteko na vaš elektronski naslov, tako da imate 
možnost odgovoriti preko elektronske pošte ali pa uporabniku odgovorite s svojim 
zvočnim posnetkom.

:

 - iOS

 - Android

 - Windows

 - Brezplačno preizkusno obdobje 

 - Več plačljivih ponudb z različnimi funkcijami

 - Verzija Premium - 45 dolarjev na mesec

 - Verzija Gold - 15 dolarjev na mesec

 - Verzija Bronze - 8 dolarjev na mesec

https://www.speakpipe.com
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Wondershare Filmora

Urejevalnik videoposnetkov

Filmora je orodje za urejanje videoposnetkov, ki ga je razvilo kitajsko podjetje in ki 
omogoča nalaganje videoposnetkov na družbene medije. Funkcije omogočajo 
odpravljanje barvnih napak in tresenja kamere ter uporabo zelenega ozadja.

 - iOS

 - Android

 - Windows

 - Mac

 - Brezplačno preizkusno obdobje z vodnim žigom

 - Enoletna licenca stane približno 50 dolarjev (cene smo preverili jeseni 2018)

https://filmora.wondershare.com/
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7.3 Video
V tem delu priročnika bomo pogledali nekatere možnosti, ki jih imamo pri izbiri ustrezne programske opreme za 
snemanje in urejanje videoposnetkov. Posamezna programska orodja se razlikujejo glede na ceno (od brezplačnih do 
dragih programov). 

Priročnik o kombiniranem učenje 
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Apple iMovie

 Urejevalnik videoposnetkov

Apple iMovie je orodje za urejanje videoposnetkov, ki nudi številne predloge za 
pomoč pri snemanju filmov. Kot vsako tipično orodje za urejanje videoposnetkov 
tudi to orodje vključuje posebne učinke, urejanje zvoka, dodajanje logotipov, 
predvajanje špice s seznami igralcev in sodelujočih, dodajanje glasbe v ozadju in 
naracijo. Prav tako omogoča deljenje filmov na družabnih omrežjih in platformah 
ter shranjevanje posnetkov na spletu.

 - iOS

 - Mac

 - Brezplačno za Mac (nazadnje smo preverili konec leta 2018)

https://www.apple.com/imovie/
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Openshot

Urejevalnik videoposnetkov (odprtokodna programska oprema)

Openshot je orodje za urejanje videoposnetkov, ki omogoča predvajanje 
neomejenega števila skladb/slojev. Dodate lahko naslove in predloge, spreminjate 
velikost posnetka, lahko obračate sliko. Omogoča integracijo z namizjem, urejanje 
posamezne sličice posnetka in enostavno sestavljanje in prekrivanje.

Slika 7.13 – Tipična situacija pri urejanju video posnetkov v orodju Openshot. Na sliki so vidni trije 
ločeni posnetki z različno vsebino.

 - Windows, Mac, Linux

 Brezplačen (nazadnje smo preverili konec leta 2018)

www.openshot.org
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Final Cut Pro

Urejevalnik videoposnetkov

Apple Final Cut Pro je program za urejanje videoposnetkov, ki nudi urejanje preko 
več kamer, obsežno glasbeno knjižnico in vrsto prehodnih in gibalnih elementov. 
Dodate lahko besedilo in naslove ter možnost predvajanja na več zaslonih..

 - Mac

 - Brezplačno preizkusno obdobje z vodnim žigom

 - Licenčna verzija: 300 dolarjev (ceno smo nazadnje preverili konec leta 2018)

www.apple.com/lae/final-cut-pro
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TechSmith Camtasia

Urejevalnik videoposnetkov

Techsmith Camtasia je orodje za urejevanje videoposnetkov, ki nudi več video in 
zvočnih posnetkov ter vrsto prehodov med scenami. Dodate lahko besedilo, oblike, 
kvize. Omogoča snemanje pred zelenim ozadjem. Odlikuje ga tudi stabilizacija 
zvoka in slike.

 - Windows

 - Mac

200 dolarjev (ceno smo nazadnje preverili konec leta 2018)

www.techsmith.com/video-editor.html
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Indesign

Grafično oblikovanje & priprava besedil za tisk

Adobe InDesign je obsežna profesionalna aplikacija za ustvarjanje postavitev, ki jo 
običajno dojemamo kot industrijski standard v tiskanju. Uporablja se za ustvarjanje 
plakatov, letakov, brošur, revij, časopisov, predstavitev, knjig in e-knjig. Oblikovani 
izdelki se najpogosteje shranjujejo v obliki dokumentov PDF (ki je tudi oblika, v 
kateri jih tiskarne prejmejo in dalje obdelujejo). Drugi izhodni formati so EPUB in 
SWF za ustvarjanje e-knjig in digitalnih vsebin, primernih za uporabo na računalnikih 
in tablicah.

 - Windows, Mac, Android, iOS

 -  Brezplačno preizkusno obdobje (7 dni)

 - Različne možnosti letnega nakupa licence, ki se plačuje mesečno. Tipična 
možnost za običajnega uporabnika (licenca za posameznika) je na voljo za 
približno 25 evrov na mesec. Obstaja tudi veliko posebnih ponudb za ustanove, 
vključno z izobraževalnimi organizacijami, in najem izobraževalne licence za 
celoten paket Adobe Creative Cloud, ki je lahko cenejši kot pa za posamezno 
stranko. Preverite možnosti nakupa licence na spletnem mestu podjetja Adobe. 

 - Starejše različice programa je bilo mogoče kupiti v fizični obliki in brez časovnih 
omejitev uporabe. Pobrskajte po trgovinah, kjer se prodaja starejša programska 
oprema (vključno z rabljeno). Tudi starejše različice tega programa so dobre. 
Eden od avtorjev tega priročnika še vedno oblikuje celotne knjige z zdaj že zelo 
staro verzijo programa InDesign (CS3).

www.adobe.com/gr_en/products/indesign.html 
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7.4  Dokumenti v obliki PDF 
V tem delu priročnika bomo pogledali najboljša in najbolj priljubljena orodja, ki jih učitelji lahko uporabijo za pripra-
vo interaktivnih in dostopnih PDF dokumentov. Opisali bomo nekaj glavnih funkcij orodij, njihovo ceno in uporabo.

7.  Kombinirane tehnologije
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PDFelement

Ustvarite in uredite PDF

 PDFelement je na Kitajskem razvit urejevalnik dokumentov PDF, ki vam omogoča 
ustvarjanje, urejanje, pretvorbo, tiskanje, pripisovanje in zaščito datotek PDF. 
Predstavlja dobro alternativo programu Adobe Acrobat. Nekatere njegove (bolj ali 
manj samoumevne) funkcije so: označevanje, prečrtavanje, dodajanje komentarjev, 
urejanje besedil in slik, ustvarjanje PDF datotek iz različnih drugih formatov 
dokumentov.

 - Windows, Mac

 -  Brezplačno preizkusno obdobje

 - Različne možnosti letne naročnine, ki je od 100 dolarjev na leto naprej za eno 
licenco verzije Pro. Mogoče je kupiti časovno neomejeno licenco za 30 % višjo 
ceno. (Nazadnje smo cene preverili maja 2019). Obstajajo posebne ponudbe za 
študente in učitelje. 

https://pdf.wondershare.com/pdfelement/
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PDFill 

Urejanje PDF-ja

PDFill je urejevalnik PDF dokumentov, ki je precej drugačen od drugih tovrstnih 
urejevalnikov. Po videzu je klasični urejevalnik besedil (podoben MS Wordu v 
zgodnjih 2000-ih), vendar pa z njim neposredno ustvarite PDF datoteko. Z njim 
lahko neposredno napišete pismo v PDF formatu, namesto da bi ga najprej napisali 
v Wordu in ga nato izvozili v PDF format. To ima tudi slabost, saj v tem primeru ne 
boste mogli uporabiti vseh praktičnih funkcij, ki so na voljo v klasičnem urejevalniku 
besedila. Verjetno je zato bolje uporabiti PDFill za urejanje in spreminjanje 
obstoječih PDF dokumentov, kot je to mogoče storiti z orodjem Adobe Acrobat. 
Velika prednost urejevalnika PDFill je to, da je brezplačen (osnovna verzija) ali 
poceni (20 ameriških dolarjev za različico Pro). Razvija ga majhno podjetje v 
Kaliforniji. Njihova spletna stran je že malce starejša. (Aprila 2019 smo poskusili 
kupiti Pro različico programa, a je podjetje imelo težave z obdelavo plačila preko 
storitve PayPal, zato smo lahko uporabili le osnovno različico. Lahko pa vseeno 
poskusite kupiti Pro različico.)

 - Windows, Mac

 -   Brezplačna verzija

 - Verzija Pro znaša 20 dolarjev (ceno smo nazadnje preverili maja 2019). 

www.pdfill.com/download.html 
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PDFTK Builder

Obdelava PDF datotek 

 PDFTK Builder je odprtokodno orodje za urejanje PDF dokumentov, ki ga je razvil 
programer Angus Johnson (www.angusj.com) in ki omogoča kombiniranje in 
preurejanje različnih PDF datotek in tudi ločevanje posameznih strani PDF 
dokumenta. Prav tako omogoča dodajanje ozadij (vodni žig, logotip) na vsako 
stran dokumenta ali samo na prvo stran.  Z njim lahko zasukate strani ali šifrirate 
dokument z gesli, kar je dandanes sicer že standard za vse urejevalnike PDF 
dokumentov. Velika prednost urejevalnika pa je, da je brezplačen. 

Slika 7.19 – Slika prikazuje tri od štirih temeljnih dialogov v orodju PDFTK Builder.

Windows

Brezplačen

www.angusj.com/pdftkb
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7.5 Igre
V tem delu priročnika bomo pogledali nekaj spletnih strani, ki jih lahko uporabite za pripravo izobraževalnih iger. 
Posvetili se bomo tudi programom za ustvarjanje digitalnih značk. Posamezna programska orodja se razlikujejo glede 
na ceno (od brezplačnih do dragih programov). 

Kahoot!

Priprava kvizov »v živo« za udeležence na lokaciji izobraževanja 

Kahoot! je orodje za učenje s pomočjo iger. Učitelji lahko z njim ustvarijo kvize, 
razprave ali ankete za svoje udeležence ali tudi za večje skupine. Igre temeljijo na 
sistemu odzivanja cele skupine v resničnem času. Vprašanja z izbiranjem med več 
odgovori so prikazana na zaslonu, udeleženci pa nanje odgovarjajo s svojim 
telefonom, tablico ali računalnikom. 

Za podrobnejši opis orodja si preberite poglavje 4.5.2.

Slika 7.20 – Spletna stran Kahoot v načinu urejanja: eden izmed avtorjev priročnika trenutno 
pripravlja preprost kviz o kombiniranem učenju. Udeleženci bodo kasneje morali izbrati pravilne 
odgovore s pomočjo svojih pametnih telefonov.

 - Windows,  Mac, iOS, Android (relevant for the smartphone app)

 - Osnovna raba aplikacije je brezplačna 

 - Obstaja več modelov naročnine (1-3 dolarje na mesec na učitelja), ki nudijo 
koristne dodatke, na primer brezplačne slike, mape, igranje v skupinah, 
napredna poročila, itd. (Ceno smo nazadnje preverili maja 2019).

https://kahoot.com
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Educaplay

 Spletna stran za ustvarjanje izobraževalnih iger itd.

Educaplay je brezplačno spletno mesto, ki učiteljem omogoča ustvarjanje različnih 
in raznolikih izobraževalnih interaktivnih vsebin, ki jih lahko nato povežejo s svojimi 
blogi ali spletnimi stranmi. Orodje omogoča naslednje aktivnosti: poslušanje in 
branje dialogov, aktivnosti “pomešane besede” in “pomešani stavki”, povezovanje, 
kvizi, uganke, križanke, iskanje besed, vstavljanje besed. Njegove prednosti:

 - enostavno ustvarjanje besednih iger in iger z besediščem ter kvizov; 

 - enostavno izvažanje aktivnosti v okolja, ki so kompatibilna z modelom SCORM: 
Moodle, Edmodo, Blackboard, Chamilo, itd.;

 - enostavno pridobivanje rezultatov vaših udeležencev;

 - enostavno ustvarjanje skupin za izvajanje vaših aktivnosti;

 - enostavno deljenje ustvarjenih vsebin v katerikoli sistem za upravljanje s 
spletnimi vsebinami, kot so WordPress, Drupal, Blogger ali Joomla! ali na strani, 
ki so programirane po meri.

Slika 7.21 – Primer igre na podlagi teksta, ki opisuje, kaj je kombinirano učenje. Igro smo ustvarili 
v 5. minutah zardi testiranja spletne strani. Igro lahko igrate tukaj (potrebno znanje nemščine):
https://www.educaplay.com/en/learningresources/4666185/html5/was_ist_blended_learning.htm

 Nepomebno, saj gre za spletno stran. Na voljo je tudi aplikacija, ki je kompatibilna 
z vsemi sedanjimi sistemi.

 - Splošna verzija (z njo lahko ustvarite aktivnosti, zbirke, skupine, prikaže vam 
rezultate) je brezplačna.

 - “Premium” verzija: med 4 in 39 evri na mesec (ceno smo nazadnje preverili 
konec leta 2018).

 - www.educaplay.com
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Factile

Učna platforma

 Factile je brezplačna izobraževalna platforma, kjer lahko učitelji ustvarjajo kvize v stilu 
kvizov “jeopardy” za različne predmete in starosti udeležencev. Uporabljajo lahko tudi bazo 
že ustvarjenih iger. 

 - Factile je dobro orodje za pripravo iger za ponavljanje snovi, ki bodo udeležence 
motivirale in jim nudile izziv.

 - Vključuje enostavne in uporabniku prijazne predloge za ustvarjanje iger. 

 - Ima obsežno bazo že ustvarjenih iger.

 - Igre je enostavno deliti z udeleženci

Slika 7.22 – Prikaz tipične strani s kvizom, s katerim še nismo začeli. Za vsako polje, kjer je znak dolarja, je 
potrebno ustvariti vprašanje in odgovor. Takšen tip kviza se pogosto pojavi v televizijskih oddajah. 

 - Windows

 - Mac

 - iOS

 - Android

 - Standardna verzija je brezplačna.

 - Verzija PRO stane 5 ameriških dolarjev na mesec ali 48 ameriških dolarjev na leto

www.playfactile.com
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Open Digital Badges

Standard za opredelitev “značk”

Mozilla Open Badge je odprt tehnični standard. Za bolj podroben opis poglejte 
poglavje 4.5.2. 

Slika 7.23 – Spletna stran ponuja informacije o konceptu odptrih značk in razloži, kako lahko 
izobraževalne organizacije začnejo uporabljati digitalne značke.

 Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

Brezplačen (cene smo nazadnje preverili konec leta 2018) 

https://openbadges.org

Za praktični pregled obiščite tudi stran univerze Univerity of Texas:

https://openbadges.coerll.utexas.edu/create-badges

Zgoraj omenjena spletna stran (stran univerze Univerity of Texas) vsebuje nekaj 
uporabnih nasvetov za ustvarjanje in podeljevanje digitalnih značk. Na stani boste 
našli osnovne informacije o digitalnih značkah, seznam sistemov LMS, ki ponujajo 
integracijo s sistemom Open Badges, in orodja za nove oblikovalce sistemov 
digitalnih značk.
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Openbadges.me

Zagotavljanje “značk” za izobraževalna spletna mesta

Openbadges.me je ena izmed številnih storitev, ki omogoča upravljanje digitalnih 
značk za izobraževalne ustanove. Nabor funkcij je precej tipičen za ponudnike 
tovrstnih storitev: orodje za oblikovanje značk (s predlogami oblik), uvoz slik in 
ozadij, atributi po meri, itd. 

Slika 7.24 – Spletna stran organizacije Openbadges.me. Na tej strani smo prijavljeni kot ustanova, 
ki izdaja digitalne značke in smo ravno v procesu ustvarjanja značke z logom Kombiniranega 
učenja.

Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

 - Začetniški način: za do 50 prejemnikov značk - brezplačno.

 - Ekipni način: do 500 prejemnikov značk - 50 ameriških dolarjev na mesec.

 - Način sprejetja: do 3000 prejemnikov značk - 150 ameriških dolarjev na mesec 
(cene smo nazadnje preverili maja 2019). Dražji načini nudijo uporabniku več 
funkcij.

 www.openbadges.me
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7.6  Iskanje
V tem delu priročnika si bomo ogledali, katera iskalna orodja so nam na voljo. V četrtem poglavju smo videli, da lah-
ko slike iščemo z iskalnim orodjem TinEye Multicolr (https://labs.tineye.com/multicolr/) multimedijske vsebine pa z orodjem 
Creative Commons (https://search.creativecommons.org/). Statistični podatki kažejo, da se za več kot 90 % iskalnih aktivnosti 
uporablja iskalnik Google. Nočemo podpirati monopolov, zato si oglejmo še nekaj drugih. 

DuckDuckGo

Spletno mesto za iskanje

DuckDuckGo se uporabnikom predstavlja kot “poenostavljena zasebnost”. Spletno 
mesto trdi, da ne zbira podatkov svojih uporabnikov. Posledično so rezultati iskanja 
neodvisni od tega, kdo išče. Tehnično gre za kombinacijo meta iskalnika in 
spletnega pajka. Ime iskalnika izvira iz otroške igre, ki se imenuje Duck Duck Goose. 
Spletno mesto upravlja majhno podjetje v ZDA. 

Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

Brezplačno, vendar tudi ta brskalnik vsebuje plačane oglase

https://duckduckgo.com/
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Ecosia

Spletno mesto za iskanje

Iskalnik Ecosia upravlja majhno podjetje v Berlinu. Osredotoča se na trajnostno 
ekološko misijo. 80 % dobička naj bi podjetje prispevalo v projekte pogozdovanja 
v Afriki in drugod. Po navedbah podjetja je bilo z njihovim financiranjem do leta 
2019 posajenih 57 milijonov dreves. S tehnološkega vidika iskalnik rezultate iskanja 
pridobi od iskalnika Bing. Podjetje v Berlinu je prejelo različne nagrade za zagonsko 
podjetje.

Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

Brezplačno, vendar tudi ta brskalnik vsebuje plačane oglase

www.ecosia.org
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MetaGer

Spletno mesto za iskanje

MetaGer je tako imenovani meta iskalnik. Uporablja rezultate številnih (v tem 
primeru do 60) različnih iskalnikov in te rezultate smiselno prefiltrira. Poleg tega 
ima MetaGer svoje spletne pajke in indekserje (kazalnike), tako kot DuckDuckGo. 
MetaGer se vam bo mogoče zdel simpatičen projekt, saj ni poslovni, temveč 
univerzitetni projekt (začel se je leta 1996) Univerze v Hannovru v Nemčiji (ta 
univerza ima velik poudarek na tehnologiji). Leta 2012 so ustanovili Združenje za 
prost dostop do znanja, ki pomaga vzdrževati projekt. Od leta 2013 je iskalnik 
MetaGer na voljo tudi v angleščini. MetaGer skrbi za zelo visoko raven zasebnosti 
uporabnika.

Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

Brezplačno, vendar tudi ta brskalnik vsebuje plačane oglase

https://metager.org/
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Qwant

Spletno mesto za iskanje

Qwant trdi, da je “iskalnik, ki spoštuje vašo zasebnost”. Tako se na primer piškotki na 
koncu vsakega obiska katerekoli spletne strani izbrišejo. Sedež ima v Franciji 
(majhno podjetje), nedavni podatki pa pravijo, da prihaja 65% njegovih uporabnikov 
iz Francije. V neodvisnih testih se je izkazalo, da so rezultati iskanja iskalnikov 
Google, Bing, DuckDuckGo in Quant na podobni kakovostni ravni. 

Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

 Brezplačno, vendar tudi ta brskalnik vsebuje plačane oglase

www.qwant.com
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WolframAlpha

Spletno mesto za iskanje

WolframAlpha je kompleksen iskalnik, ki ga včasih imenujejo mehanizem za 
izračunavanje znanja ali stroj za odgovarjanje. Na faktografske poizvedbe odgovarja 
neposredno z izračunavanjem odgovorov iz podatkov, ki jih pridobi iz eksternih 
virov, zna pa tudi reševati matematična, znanstvena, medijska in vsakodnevna 
vprašanja.

 Vsi operacijski sistemi, ki imajo dostop do spletnih brskalnikov

Brezplačno, vendar tudi ta brskalnik vsebuje plačane oglase

https://www.wolframalpha.com
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7.7  Druge izobraževalne tehnologije
V tem delu priročnika bomo obravnavali tehnologije, 
ki se osredotočajo predvsem na razvoj spletnih vsebin. 
Najprej si bomo ogledali nekaj spletnih orodij, nato 

bomo razpravljali o virtualnih učnih okoljih, nazadnje 
pa se bomo posvetili še standardom učnih predmetov 
oz. objektov.

7.7.1 Spletna orodja

Svetovni splet (WWW oz. World-Wide Web) je sestavljen 
iz zbirke spletnih strani, shranjenih v računalnikih, ki se 
imenujejo spletni strežniki. Te spletne strani si je mogo-
če ogledati s pomočjo aplikacij, ki se imenujejo spletni 
brskalniki. Spletne strani sestavljajo datoteke z golim 
besedilom, ki imajo posebne oznake v označevalnem 
jeziku HTML (Hyper Text Markup Language oz. jezik za 
označevanje nadbesedila), ki jih spletni brskalnik upo-
rabi za prikaz oblike vsebine. 

Obstaja veliko načinov za ustvarjanje spletnih strani, od 
katerih je najpreprostejša izdelava dokumenta v pro-
gramu Microstoft Word, v katerem ustvarjeni dokument 
shranite v formatu “spletne strani (*.htm; *.html)”.

Dokument v formatu html morate naložiti na spletni 
strežnik. Uporabite lahko lastni strežnik, bolj pogosto pa 
strežnik komercialnega ponudnika. Dokument naredite 
javno dostopen preko spletnega naslova kot npr.: www.
hurray-my-first-website.eu 

HTML urejevalniki 
Obstajajo tudi druga orodja za ustvarjanje spletnih stra-
ni: Dreamweaver, Frontpage, in KompoZer.

 ● KompoZer je brezplačno odprtokodno orodje za 
ustvarjanje spletnih strani in je na voljo za operacij-
ske sisteme MacOS, Windows, Linux in OS-2. Orodje 
nudi preprosto razvojno okolje, ki samodejno ustva-
ri kodo HTML.

 ● Dreamweaver je patentirano orodje za ustvarja-
nje spletnih strani, ki ga je razvilo podjetje Adobe 
Systems in je na voljo za operacijska sistema MacOS 
in Windows. Orodje nudi preprosto razvojno okolje, 
ki samodejno ustvari kodo HTML.

 ● Frontpage je patentirano orodje za ustvarjanje sple-
tnih strani, ki ga je razvil Microsoft in je na voljo za 
operacijska sistema MacOS in Windows. Orodje nudi 
preprosto razvojno okolje, ki samodejno ustvari 
kodo HTML.

Obstajajo številne brezplačne storitve spletnega gosto-
vanja, vključno z Wixom, Weeblyom in Tripodom. 

Orodja za gostovanje
Poleg množice ponudnikov, ki prodajajo spletni prostor 
za mesečno najemnino, obstajajo številne brezplačne 
storitve spletnega gostovanja. Spodaj so omenjene tri.

 ● Wix omogoča ustvarjanje spletnih in mobilnih sple-
tnih mest z uporabo spletnih povleci-in-spusti oro-
dij. Dodate lahko vrsto orodij, kot so vtičniki za dru-
žabne medije, e-trgovine, spletno trženje, e-poštno 
trženje in forumi.

 ● Weebly tudi omogoča ustvarjanje spletnih in mobil-
nih spletnih mest z uporabo spletnih povleci-in-spu-
sti orodij. Podprte so osnovne funkcije za pisanje 
blogov in e-poslovanje. Lastniki spletnih mest lahko 
razvijejo preproste spletne trgovine, pri katerih pla-
čila potekajo preko storitev PayPal, Stripe ali Autho-
rize.net. 

 ● Tripod nudi brezplačne in plačljive storitve spletne-
ga gostovanja, vključno z 20 MB prostora za shranje-
vanje. Tripod poleg osnovnega gostovanja nudi tudi 
orodja za pisanje blogov, upravitelje foto albumov in 
preprosto urejanje strani. 

Dostopnost spletnih mest 
O dostopnosti spletnih mest smo že razpravljali, zato je 
treba poudariti, da obstaja več orodij, s katerimi lahko 
ocenite dostopnost svojega spletnega mesta. 

Eno od tovrstnih orodij je brezplačno orodje WAVE or-
ganizacije WebAIM, ki zagotavlja vizualne povratne in-
formacije o dostopnosti spletne vsebine z dodajanjem 
ikon in kazalcev na vašo spletno stran. Drugo tovrstno 
orodje je AChecker, ki za vas pripravi poročilo, v katerem 
analizira znane, verjetne in morebitne težave z dosto-
pnostjo. Tretje orodje je CheckMyColours, s katerim pre-
verimo kombinacije barv elementov v ospredju strani in 
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ozadja in ugotovimo, ali barve nudijo dovolj kontrasta 
za nekoga, ki ima okvaro vida.
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7.7.2  Virtualna učna okolja (VUO)

Virtualno učno okolje je spletno mesto, ki učiteljem 
omogoča nalaganje vsebin (lekcije, slike, predstavitve, 
dokumente, itd.). Omogoča tudi ustvarjanje kvizov in 
drugih oblik ocenjevanja. Udeleženci se lahko vpišejo 
na spletno mesto, preberejo vsebino in rešijo kvize. To-
vrstno spletno mesto nudi nadzorovano okolje, ki učite-
lju omogoča spremljanje napredka učencev.

WebCT
Zelo običajno virtualno učno okolje je WebCT (znano 
tudi kot Blackboard Learning System), ki je patentirano 
virtualno učno okolje, ki nudi licence za uporabo izobra-
ževalnim ustanovam in se v številnih mednarodnih šo-
lah uporablja za e-učenje. Najnovejša različica WebCT-ja 
se imenuje Webcourses, ki ima več vgrajenih orodij, kot 
so forumi za razprave, poštni sistemi in klepet v živo. Ti-
pičen seznam orodij vključuje naslednje: (Slika 7.1):

Moodle
Njegov tekmec je zelo priljubljeno virtualno učno oko-
lje Moodle, ki je brezplačno in odprtokodno. Da se ga 
veliko bolje konfigurirati kot WebCT in deluje v številnih 
operacijskih sistemih. Omogoča tudi razširitve in pri-
lagajanje z odprtokodnimi vtičniki. Na voljo je več kot 
1000 vtičnikov, vključno z naslednjimi:

 ● Filtered course list (Filtriran seznam tečajev) pri-
kaže prilagodljiv seznam tečajev. 

 ● Completion Progress (Napredek tečaja) je orodje 
za upravljanje s časom za udeležence.

 ● MathType: Tipkaj ali z roko napiši matematično no-
tacijo v Moodlu.

 ● AutoEnrol (Samodejni vpis) doda možnost samo-
dejnega vpisa uporabnika na tečaj.

 ● Geolocation Condition (Stanje geolokacije) sekci-
jam in modulom tečaja doda GPS koordinate. 

 ● Reader (Bralec): Vtičnik sledi udeleženčevemu bral-
nemu napredku.

 ● Questionnaire (Vprašalnik): Vtičnik služi pripravi 
prikrojenih anket

Slika 7.1 – Tipična zbirka orodja v virtualnem učnem okolju
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7.7.3  Standard učnega predmeta 

Učni predmet oz. učni objekt je datoteka, ki vsebuje posebne oznake, ki pomagajo opisati vse vrste elektronskih učnih 
vsebin (lekcija, predstavitev, ocena, itd.). Oznake so v jeziku XML (Extensible Markup Language oz. razširljivi označe-
valni jezik), ki je podoben jeziku HTML. To pomeni, da je mogoče učne vsebine enostavno vgraditi v virtualno učno 
okolje in jih po potrebi prenesti v novo okolje, tako da učitelji ne ostanejo priklenjeni na samo eno virtualno učno 
okolje. Učiteljem to olajša iskanje vsebin, ki so koristne za njegov pouk, ter jih spodbuja, da bolj poglobljeno razmislijo 
o svojih vsebinah.

SCORM
Zelo pogost standard učnega predmeta je SCORM (Sharable Content Object Reference Model), ki vsebuje oznake, ki 
ne vsebujejo samo deskriptorjev učne vsebine, temveč lahko tudi določijo zaporedje učnih predmetov. Oznake lahko 
določijo nekaj takega: “Učenec mora prebrati učni predmet A pred branjem učnega predmeta B“. SCORM tudi sporoči 
virtualnemu učnemu okolju, ki ga uporablja, kako naj predstavi učni predmet udeležencu, prav tako pa tudi sledi 
interakciji udeleženca s predmetom. Spodaj je primer oznak SCORM (glej sliko 7.2).

xAPI
Novejši standard, za katerega mnogi menijo, da je naslednik standarda SCORM, se imenuje xAPI (Experience API), 
znan tudi kot Tin Can API. Ponuja vso funkcionalnost standarda SCORM, vključuje pa tudi nove zmogljivosti, na primer 
prenos učnih predmetov iz virtualnega učnega okolja in njihovo rabo v mobilnih aplikacijah. Nudi tudi izboljšane 
varnostne funkcije in daje veliko večji poudarek na omogočanje skupinskega učenja.

<content>

  <globalProperties>

    <externalMetadata>

      <source>ADL</source>

      <model>ADL SCORM 1.1</model>

    </externalMetadata>

  </globalProperties>

  <block id=”B1”>

    <identification>

      <title>Golf Explained - CP Single SCO</title>

      <description>Content packaging</description>

      <labels>

        <curricular>COURSE</curricular>

      </labels>

    </identification>

  </block>

</content>

Slika 7.2 – Primer kodiranja za dokument, ki je kompatibilen s SCORM standardom.  

Priročnik o kombiniranem učenje 

7



191

7.  Kombinirane tehnologije

7



192

Priročnik o kombiniranem učenje 

7



Ne moreš kontrolirati, česar ne moreš izmeriti 

Tom DeMarco, Controlling Software Projects, Management Measurement & Estimation 

8.  Kombinirano 
vrednotenje



194

Priročnik o kombiniranem učenje 

7



195

Kombinirano vrednotenje

To poglavje je morda eno najpomembnejših v celotnem 
priročniku, saj se osredotoča na širok spekter ocenjeval-
nih procesov. Da lahko razmislimo o tem, kaj se je med 
aktivnostjo zgodilo, in da se lahko odločimo, katere ak-
tivnosti bomo tudi v prihodnje uporabljali pri pouku, 
moramo v vse izobraževalne inovacije oz. vpeljane nove 
aktivnosti vključiti korak ocenjevanja ali vrednotenja. 
Nekaj pristopov k ocenjevanju smo že videli, to poglav-
je pa vam bo nudilo še dodaten širok nabor možnosti 
za ocenjevanje. Ne pričakujemo, da boste uporabili vse, 
želimo pa, da jih preučite in ugotovite, kateri vam naj-
bolj ustrezajo. 

Poglavje bomo začeli s pregledom različnih načinov 
ocenjevanja udeležencev.  Najprej si bomo ogledali for-
mativno in sumativno ocenjevanje, ki ga izvaja učitelj, 
nato pa se bomo posvetili še načinom, kako lahko ude-
leženci ocenijo sami sebe ali pa se znotraj skupin oce-
njuje vzajemno, torej drug drugega.

S pomočjo te podlage si bomo ogledali, kako ocenjevati 
kombinirane vsebine, pri čemer se bomo osredotočili 
zlasti na spletne vsebine. Ogledali si bomo tudi standar-
dne ocenjevalne rubrike za ocenjevanje učnih vsebin. 
Poleg tega bomo preučili načine, kako vam lahko udele-
ženci pomagajo oceniti kakovost kombinirane vsebine 
z različnimi pristopi, kot so intervjuji, ankete in fokusne 
skupine. Preučili bomo tudi bolj specifične tehnike, kot 
so sledenje, opazovanje, GOMS, protokol razmišljanja 
na glas in učenje navideznih učencev. 

Nato se bomo posvetili načinom, kako oceniti kombini-
ran modul ali program, kjer bomo preučili različne pro-
cese pregledovanja vsebin po pristopu SWOT.

Nazadnje bomo govorili o oceni finančnih stroškov 
kombiniranega učenja, preučili koncepte, kot so ROI 
(Return of Investment - Donosnost investicije) in stroške 
tehnologij, tako kratkoročnih kot dolgoročnih.

8.  Kombinirano vrednotenje

Slika 8.1 – Ključne teme v 8. poglavju
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8.1  Učno vrednotenje
Naj gre za kombinirano ali tradicionalno učenje, zelo 
pomembno je oceniti uspešnost učencev in jim zago-
toviti zadostne povratne informacije. Na ta način lahko 
razumejo svoje trenutno stanje znanja in lahko dobijo 
od učitelja nasvet, kako nadalje izboljšati svoj uspeh pri 

učenju. V naslednjih odstavkih si bomo ogledali dve ka-
tegoriji ocenjevanja (sumativno in formativno ocenje-
vanje) in tri tipe ocenjevanja (izpiti, sprotno ocenjevanje 
in neformalno ocenjevanje). 

8.1.1  Kategorije ocenjevanja

Obstaja veliko različnih opredelitev naslednjih kategorij 
ocenjevanja, vendar bomo v tem primeru uporabili nas-
lednje preproste definicije:

Sumativno ocenjevanje
Sumativno ocenjevanje je vsaka oblika ocenjevanja, ki 
jo poda učitelj, kjer udeleženci prejmejo številčno oce-
no. Mnogi prejmejo tudi nekaj kvantitativnih povratnih 
informacij, ki jim pomagajo izboljšati svoje dosežke. To-

vrstno ocenjevanje se običajno osredotoča na končni 
učni izid učnega programa.

Formativno ocenjevanje
Formativno ocenjevanje je vsaka oblika ocenjevanja, 
ki jo poda učitelj, kjer udeleženci ne prejmejo ocene v 
obliki številke, ampak prejmejo le kvantitativno povrat-
no informacijo, ki jim pomaga izboljšati učne dosežke. 
Običajno se ta kategorija osredotoča na podrobnosti o 
vsebini in uspešnosti učnega procesa.

8.1.2  Tipi ocenjevanja

Obstaja veliko različnih vrst ocenjevanja, s katerimi lah-
ko učitelj udeležencu sporoči njegov učni uspeh, ven-
dar bomo v tem primeru uporabili le tri široke skupine 
ocenjevanja: 

Izpiti
Izpiti so običajno po naravi sumativni in v okolju kom-
biniranega učenja delujejo enako kot tovrstno ocenje-
vanje deluje v tradicionalnem učenju v učilnici. Učenci 
imajo določen čas, v katerem odgovorijo na določeno 
število vprašanj. Izpiti se lahko izvajajo tako, da udele-
ženci uporabljajo učno gradivo (izpit z odprto knjigo) ali 
brez učnih gradiv (izpit z zaprto knjigo).

Sprotno ocenjevanje
Sprotno ocenjevanje je lahko sumativno ali formativno, 
v kombiniranem učenju pa ga lahko učitelj izvaja na 
več različnih načinov. V tradicionalnem učenju v učilnici 
udeleženci običajno dobijo vrsto nalog, ki jih morajo re-
šiti doma, hitrost reševanja pa si določijo sami. Običajno 
dobijo več dni ali tednov, da opravijo nalogo, ki lahko 

vključuje samostojno raziskovanje in reševanje proble-
mov. 

Okolje kombiniranega učenja nudi široko paleto novih 
priložnosti za sprotno ocenjevanje. Učitelj lahko udele-
žencem da nalogo, da ustvarijo svoje videe ali zvočne 
posnetke. Lahko dobijo nalogo, da uredijo wiki stran, 
lahko objavljajo članke na spletnem dnevniku ali na 
družabnem omrežju, lahko razvijejo svojo igro ali pa 
izvedejo iskalno aktivnost. Ustvarijo lahko tudi kviz, so-
delujejo z nekom v drugi državi ali pa virtualno obiščejo 
pomembne lokacije po svetu.

Eno izmed najpomembnejših stvari, ki jo moramo po-
vedati o poučevanju na splošno, smo že omenili v 3. 
poglavju. Obstaja dejavnik, ki lahko na uspešnost ude-
leženca vpliva bistveno bolj kot drugi: to so povratne 
informacije. Avstralski raziskovalec John Hattie1 je leta 
2013 objavil raziskavo, v kateri je opravil analizo več 
kot 500.000 izobraževalnih študij in opredelil povratne 

1 Hattie, J. (2003): Teachers Make a Difference: What is the 
Research Evidence? Akademsko delo, predstavljeno na 
vsakoletni konferenci Avstralskega sveta za izobraževalno 
raziskovanje (Council for Educational Research) na temo 
Grajenje kakovosti učiteljev, Melbourne.
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informacije kot najmočnejši dejavnik, ki ima najpo-
membnejši učinek na učenje udeležencev. 

Na naslednji strani vam nudimo podroben obrazec za 
pridobivanje povratnih informacij, ki temelji na ob-
razcu v 3. poglavju. Ta je bolj podroben in vsebuje več 
informacij o nalogi in nekaj kvantitativnih kategorij, ki 
omogočajo, da učitelji udeležencem hitro in učinkovito 
podajo povratne informacije. Pomembno je, da upo-
rabimo obrazec, ki se ga da izpolniti hitro, saj številne 
študije1 kažejo, da povratne informacije niso učinkovite, 
če jih udeleženci ne dobijo dovolj hitro (običajno naj bi 
bile informacije, podane znotraj dveh tednov po aktiv-
nosti, še učinkovite). Koristno je, da med pripravljanjem 
obrazca vanj vključite primer odgovora, na katerega se 
lahko navezujete med podajanjem povratnih informa-

1 Harrison, S. H., E. D. Rouse (2015) “An Inductive Study 
of Feedback Interactions over the Course of Creative 
Projects”, Academy of Management Journal, 58(2), 375-
404.

cij, in ga razdelite udeležencem. Če želite zagotoviti, da 
bodo udeleženci razumeli vaše povratne informacije, 
jim lahko zastavite dodatno nalogo, v kateri se morajo 
odzvati na vaše informacije. Druga možnost je, da ude-
ležencem podate povratne informacije tako, da se nave-
zujejo na ponavljanje snovi za naslednji izpit.

Povratne informacije lahko podate tudi neformalno v 
razredu. To je lahko zelo učinkovito pri takojšnjem od-
pravljanju napak ali napačnem razumevanju snovi in pri 
usmerjanju udeležencev v pravo smer. Povratne infor-
macije lahko učitelj poda bodisi ustno ali tako, da jih na-
piše na listek in ga da učencu na mizo, da ga sam prebe-
re. Neformalne povratne informacije morajo biti iskrene, 
enostavne in morajo udeležencu nuditi podporo. Ko 
dajete neformalne povratne informacije, je koristno, da 

8.  Kombinirano vrednotenje

Tabela 8.1 – Obrazec za povratne informacije

Ocenjevalec: Št. naloge: Datum oddaje naloge:

Udeleženec: Št. udeleženca: Datum ocenjevanja:

Ključne točke

Všeč mi je, da ste:

1.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Želel bi si, da bi:

1.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odlično [70%-
100%]

Dobro
[60%-69%]

Zadovoljivo
[50%-59%]

Slabo
[40%-49%]

Ni opravil
[0%-39%]

Oblika
[0-10%]

[7-10] [6-7] [5-6] [4-5] [0-4]

Pokritost teme
[0-10%]

[7-10] [6-7] [5-6] [4-5] [0-4]

Raziskovanje
[0-10%]

[7-10] [6-7] [5-6] [4-5] [0-4]

Znanje
[0-20%]

[14-20] [12-14] [10-12] [8-10] [0-8]

Kritično razmišljanje
[0-25%]

[18-25] [14-18] [12-14] [10-12] [0-10]

Kreativnost
[0-25%]

[18-25] [14-18] [12-14] [10-12] [0-10]

Podpis: Datum:
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začnete s pozitivnimi informacijami in da udeležencem 
poveste o svojih izzivih, ko ste se učili snov, o kateri raz-
pravljate z njimi.

V kontekstu kombiniranega učenja obstaja precej večje 
število formatov, v katerih se lahko prikažejo povratne 
informacije. Ena od metod, ki je vedno bolj priljubljena, 
je avdio povratna informacija, pri kateri učitelj posname 
ustno podano informacijo. Mnogi menijo, da je to eden 
od hitrejših načinov podajanja povratnih informacij. Če 
je treba več udeležencem dati iste povratne informacije, 
jim lahko pošljemo isto zvočno datoteko brez dodatne-
ga dela. Učitelj tako lahko izrazi pohvalo tako s pomočjo 
tona svojega glasu kot tudi z vsebino povratnih infor-
macij, kar udeleženci običajno dodatno cenijo.1 

Drugi učitelji uporabljajo povratne informacije, posne-
te na videoposnetek. Tovrstno obliko podajanja mnogi 
udeleženci dojemajo kot bolj osebno in motivacijsko. 
Raziskave kažejo, da je mogoče informacije, posnete na 
videu, lažje razumeti in da bolj spodbujajo k nadaljnje-
mu delu.2 Poleg povratnih informacij lahko učitelj na vi-
deu sam pokaže, kako izboljšati poslano vsebino. 

Obstajajo tudi številna orodja za elektronsko ocenjeva-
nje, ki jih je mogoče uporabiti v okolju kombiniranega 
učenja (na primer Kahoot – https://kahoot.com), ki učitelju 
omogočajo, da sestavi igre, kot so kvizi z več odgovori, 
pri katerih lahko udeleženci odgovarjajo s pomočjo svo-
jih pametnih telefonov, rezultate pa vidijo na elektron-
ski tabli. Elektronsko ocenjevanje se lahko izvaja tudi s 
pomočjo orodij, kot sta Skype in Google Hangouts.

Vzajemno ocenjevanje in samooce-
njevanje
Za udeležence je pri učenju, kako se učiti (metakognici-
ja), zelo koristno, da razmislijo o svojem delu in delu so-
udeležencev. Tak razmislek jim lahko pomaga razumeti 
merila ocenjevanja določene naloge ter kako se v pre-
verjanju znanja da doseči učne cilje. Vzajemno ocenje-
vanje in samoocenjevanje povečata količino povratnih 
informacij, ki jih udeleženec prejme, ob tem pa razvijata 
njegovo sposobnost kritičnega razmišljanja in mu po-
magata, da je bolj uspešen pri preverjanju znanja ali pri 
nalogah, ki jih učitelj ocenjuje. 

1 Hooper, D. (2010) Towards an Understanding of Students’ 
Use of Audio Feedback: An Exploratory Study, presented at 
iCERi2010, 15-17 November, Madrid, Spain.

2 West, J., W.  Turner (2015): Enhancing the Assessment 
Experience: Improving Student Perceptions, Engagement and 
Understanding Using Online Video Feedback. Innovations in 
Education and Teaching International, 38 (2), p. 240-252.

To je lahko tudi način, s katerim si udeleženci ogledajo 
vrzeli v zapiskih drugih udeležencev in primerjajo med 
seboj naloge, ki so bile ocenjene že prej. Ta pristop daje 
udeležencem občutek, da je njihov glas v razredu upo-
števan. Učencem je pogosto lažje, da se učijo drug od 
drugega, saj uporabljajo podobno raven jezika in se iz-
ražajo na podoben način. Pri vzajemnem ocenjevanju 
lahko uporabite številna orodja, na primer:

 ● PeerWise: https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/

 ● CATME: https://www.catme.org/

 ● peerScholar: https://peerscholar.com/

 ● PEAR: https://peartool.opened.uoguelph.ca/

Pri procesu samoocenjevanja lahko udeleženci skupaj z 
učiteljem določijo ocenjevalne kriterije, ki jih nato upo-
rabijo pri izvajanju svojih aktivnosti. Tu se ne osredoto-
čamo na to, da si udeleženci  sami dajo oceno, temveč 
na to, da se naučijo značilnosti dobro napisane ali reše-
ne naloge. To lahko tudi omogoči, da razvijejo sposob-
nost razmišljanja o učni aktivnosti. Če so merila za oce-
njevanje jasna in pregledna, bodo udeleženci pogosto 
bolj kritični do sebe, kot bi bil učitelj. Običajna vpraša-
nja, o katerih naj udeleženec med samoocenjevanjem 
razmišlja, so:

 ● Vem, kaj sem odgovoril?

 ● Vem, zakaj je moj odgovor pomemben?

 ● Vem, zakaj moram oceno podati na tak način, kot je 
določen?

 ● Vem, kako to koristi mojemu učenju?

 ● Vem, da je več načinov, kako naj podam oceno?

 ● Vem, kateri je moj najljubši način komuniciranja?

Ko uvajate ta pristop ocenjevanja, začnite z enostavno 
nalogo. Udeležencem zastavite nekaj vprašanj z več 
odgovori, pri katerih morajo izbrati pravega. Ko nanje 
odgovorijo, jim razdelite rešitve in jim naročite, naj raz-
mislijo o vprašanjih, kjer so podali napačne odgovore. 
Razmislijo naj, ali gre za pomanjkljivo razumevanje 
vprašanja ali pomanjkanje znanja o tej temi. Ko opravijo 
to nalogo, jim dajte bolj zapleteno nalogo za samooce-
njevanje. Ta pristop spodbuja udeležence, da pozorno 
spremljajo merila ocenjevanja in da razmislijo, kako 
učinkovito izpolnjujejo vsakega od teh meril. Prav tako 
jim ta način da nekaj kontrole nad lastnim učenjem in 
krepi sposobnosti kritičnega razmišljanja. 
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8.2 Kombinirano vrednotenje
Da bi razumeli in ovrednotili učinkovitost kombiniranih 
vsebin, ki ste jih pripravili, vam v tem poglavju predsta-
vljamo štiri procese vrednotenja. Prvi je vrednotenje, ki 
temelji na standardnih kategorijah, drugi je vrednotenje 

samih udeležencev, tretji je vrednotenje tehnoloških iz-
zivov, četrti pa je programsko usmerjeno vrednotenje 
vsebin.

8.2.1 Kategorično vrednotenje kombiniranih učnih 
vsebin 

LORI
Številne organizacije so razvile merila za ocenjevanje 
spletnih vsebin, med katere šteje tudi eLera, organiza-
cija s člani po vsem svetu, ki raziskuje in vrednoti e-uče-
nje. eLera nudi vrsto orodij in informacij za vrednotenje 
in raziskovanje učnih objektov, zbira in vzdržuje zbirko 
podatkov o ocenah učnih objektov. Razvila je orodje 
LORI (Learning Object Review Instrument - Instrument 
za ocenjevanje učnih objektov), ki se uporablja za vred-
notenje kakovosti vsebin za e-učenje. LORI je spletni 
obrazec, ki ga sestavljajo rubrike, ocenjevalne lestvice 
in polja za komentarje. Spodaj je podroben opis devetih 
meril (Tabela 8.2).

Za ta priročnik smo pripravili poenostavljeno različico 
instrumenta LORI, ki jo lahko natisnete in razdelite ude-
ležencem (glej naslednjo stran). 

MERLOT
Druga organizacija s podobnim instrumentom je or-
ganizacija MERLOT  (www.merlot.org), skladišče izobraže-
valnih virov, ki so razvrščeni v sedem širokih tematskih 
kategorij: umetnost, izobraževanje, humanistične vede, 
matematika in statistika, znanost in tehnologija, druž-
bene vede.

MERLOT uporablja tri splošne kategorije ocenjevalnih 
standardov (glej tabelo 8.3).

1. Kakovost vsebine 

2. Potencialna učinkovitost kot učno orodje 

3. Enostavnost uporabe

8.2.2  Udeleženčevo vrednotenje kombiniranih učnih 
vsebin

Eden najbolj uporabnih načinov ocenjevanja kakovosti 
naših kombiniranih aktivnosti je izpraševanje udele-
žencev. Pogosto je najbolje, da na začetku dobite po-
vratne informacije tako, da udeležence prosite (bodisi 
kot skupino ali posameznike) za povratne informacije o 
kombiniranih aktivnostih. Poleg neformalnih pristopov 
obstajajo številne strukturirane tehnike za pridobivanje 
povratnih informacij, vključno z naslednjimi:

Intervju
Intervjuji se običajno začnejo s kratkim kramljanjem, 
nato pa učitelj oriše cilje intervjuja. Obstajajo tri splošne 
oblike intervjujev:

 ● Nestrukturiran intervju – Izpraševalec ima nekaj tem, 
o katerih hoče dobiti informacije, nima pa točno do-
ločenih vprašanj, ki bi jih pripravil pred intervjujem. 
Odgovor na eno vprašanje lahko vodi v dodatna 
podvprašanja.

 ● Polstrukturiran intervju – Veliko vprašanj je priprav-
ljenih pred intervjujem, a izpraševalec ima svobodo, 

8.  Kombinirano vrednotenje
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da zastavlja dodatna podvprašanja, kadar dobi zani-
mive odgovore.

 ● Strukturiran intervju – Vsa vprašanja so pripravljena 
pred intervjujem in izpraševalec jih pogosto pošlje 
intervjuvancu že pred intervjujem, da se lahko na 
njih pripravi. Novih vprašanj izpraševalec v tovr-
stnem intervjuju ne zastavlja.

V okviru kombiniranega ocenjevanja lahko polstruk-
turiran pristop prinese zanimive rezultate. S pozornim 
branjem in analizo odgovorov več intervjujev lahko 
ugotovimo, kje moramo izboljšati vsebine. Nekateri raz-
iskovalci menijo, da je treba opraviti vsaj pet intervjujev 
na isto temo, da dobimo dovolj širok spekter pogledov 
nanjo.

Anketa
Ankete se začnejo z naslovom in se nadaljujejo s kratko 
navedbo ciljev ankete. Običajno so sestavljene iz dveh 
vrst vprašanj:

 ● Vprašanja zaprtega tipa – Vprašanja imajo omejeno 
število vnaprej določenih odgovorov in udeleženec 
odkljuka le enega od njih. To vrsto vprašanj je eno-
stavno izvesti, odgovore je enostavno analizirati. 
Vendar pa udeležencu preprečijo, da bi opozoril na 
nove težave ali vprašanja.

 ● Vprašanja odprtega tipa – Izpraševalec postavi vpra-
šanja in udeleženec nanje odgovori, kakor želi. To 
vrsto vprašanj je težje izvesti in tudi analiza odgo-
vorov je počasnejša. Vendar pa udeležencu omogo-
čajo, da opozori na novo problematiko ali vprašanja.

Ankete lahko damo udeležencem in jih prosimo, da jih 
izpolnijo doma (temu pravimo samoanketiranje), ali pa 
je učitelj prisoten med izvajanjem ankete in lahko ude-
ležencem naroči, kako izpolniti vprašanja in odgovori 
tudi na njihova vprašanja (temu pravimo osebno anke-
tiranje).

Fokusna skupina
Fokusne skupine vključujejo določeno število udeležen-
cev, ki jim kot skupini zastavljate vprašanja o kombini-
rani vsebini. Začnite tako, da se vsem zahvalite, da so 
prišli, informirajte jih o ciljih fokusne skupine in jim raz-
ložite, kako bodo sodelovali pri pogovoru ter določite 
ton pogovora. Ponavljajte in povzemite odgovore sku-
pine in spoštujte mnenje vseh. Včasih bodo udeleženci 
bolj iskreno odgovarjali v skupini, ker jih bodo opogu-
mili odgovori drugih udeležencev, kot pa bi v intervjuju. 
Glavna negativna značilnost fokusnih skupin je, da jih je 
težko nadzirati in obvladovati in, zato se včasih zgodi, 
da skupina začne razpravljati o nepomembnih temah. 
Fokusne skupine lahko izvedemo tudi na spletu, kar 
omogoča večjo udeležbo in anonimnost.

Priročnik o kombiniranem učenje 

Tabela 8.3 – MERLOT kategorije za ocenjevanje kakovosti 

Ocena Opis

1. Kakovost vsebine

Kakovost vsebine vsebuje dva splošna elementa:
 ● Ali programska oprema predstavlja veljavne (pravilne) koncepte, modele in 

spretnosti? 
 ● Ali programska oprema predstavlja izobraževalno pomembne koncepte, 

modele in spretnosti za obravnavano disciplino?

2. Potencialna učinkovitost kot 
učno orodje 

Ocenjevanje potencialne učinkovitosti zahteva, da drug strokovnjak iz iste 
stroke na podlagi svojega strokovnega pedagoškega znanja oceni, ali bodo 
učne vsebine izboljšale pouk in učenje glede na načine, kot bi jih učitelji ali 
udeleženci lahko uporabili.

 ● Na kateri stopnji učnega procesa naj učitelj uporabi vsebine?? 
 ● Kaj morajo udeleženci znati potem, ko se bodo uspešno naučili vsebin oz. jih 

bodo uspešno predelali?

3. Enostavnost uporabe

Pri ugotavljanju enostavnosti uporabe vsebine raziskujemo, kako težko oz. 
enostavno je za učitelje in udeležence prvič uporabljati vsebino.

 ● Se uporabnik hitro izgubi v vsebini? 
 ● So oznake, ikone, meniji, besedila in splošna oblika uporabniškega vmesnika 

dosledni in vizualno razločni?
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Sledenje
Sledenje deluje tako, da enostavno opazujete učence, 
kako uporabljajo tehnologijo in vsebine, ne da bi jim 
pri tem postavljali vprašanja ali jim nudili pomoč. Med 
fazo opazovanja si bodo udeleženci zabeležili vsa vpra-
šanja, ki so se jim porajala med delom, in vse težave, na 
katere so naleteli. Po končanem postopku lahko udele-
ženci učitelju zastavijo vsa vprašanja, ki so si jih zapisali. 

Obenem učitelj v fazi opazovanja zapiše vse težave, ki 
jih opazi med izvajanjem aktivnosti in jih z udeleženci 
razčleni po zaključku faze. V idealnem primeru opazova-
nje ne sme trajati dlje kot 30 minut. Če traja dlje, je manj 
vredno in manj pristno. Analizo rezultatov opazovanja 
oz. sledenja je treba opraviti skrbno. Posploševanje re-
zultatov enega samega opazovanja na celotno skupino 
udeležencev ni priporočljivo.

8.2.3  Tehnologija inLearning - perspektiva z daljave 

V tem podpoglavju si bomo ogledali dva modela upo-
rabe tehnologije. Prvi je Gartnerjev graf navdušenja, ki 
lahko predvidi, kdaj bo določena tehnologija zastarela 

in postala neuporabna. Drugi model je UTAUT, s katerim 
si lahko pomagate ugotoviti, zakaj imajo udeleženci te-
žave pri uporabi določene vrste tehnologije.

8.  Kombinirano vrednotenje

Tabela 8.2 – Instrument za ocenjevanje učnih objektov (LORI)

Kategorija ocenjevanja Opis

1. Kakovost vsebine
V tej kategoriji je prikazano, kako točna je vsebina. Preučuje tudi, ali je 
predstavitev idej uravnotežena, in ali vsebina vsebuje primerno raven 
podrobnosti. 

2. Usklajenost učnih ciljev
Ta kategorija obravnava stopnjo usklajenosti med učnimi cilji, 
aktivnostmi, ocenami in značilnostmi udeležencev. 

3. Povratne informacije in prilagajanje 
vsebin

Ta kategorija obravnava prilagodljive vsebine ali povratne informacije, 
ki nastanejo na podlagi  mnenj, ki jih podajo udeleženci, ali modeliranja 
udeležencev.

4. Motivacija
Ta kategorija obravnava sposobnosti motiviranja in zbujanja zanimanja 
v identificirani skupini udeležencev.

5. Oblika podajanja vsebin
Ta kategorija obravnava oblikovanje vizualnih in zvočnih informacij za 
izboljšano učenje in učinkovito mentalno procesiranje.

6. Uporabnost vmesnika
Ta kategorija obravnava enostavnost navigacije po vsebini, 
predvidljivost uporabniškega vmesnika in kakovost funkcij pomoči 
vmesnika.

7. Dostopnost
Ta kategorija obravnava oblikovanje kontrol in predstavitvenih 
formatov za invalidne in mobilne udeležence. 

8. Zmožnost ponovne uporabe
Ta kategorija obravnava zmožnost uporabe vsebine v različnih 
kontekstih in z udeleženci z različnimi ozadji.

9. Skladnost s standardi
Ta kategorija obravnava spoštovanje mednarodnih standardov in 
specifikacij. 
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Gartnerjev graf priljubljenosti
Ko izbiramo določeno tehnologijo, ki jo želimo upora-
biti v kombiniranem okolju, ne smemo pozabiti, da gre 
vsaka tehnologija skozi več faz priljubljenosti, nazadnje 
pa gre iz rabe. Zato je dobro, da svoje kombinirane vse-
bine redno preverjate, ali so še podprte in ali so sploh še 
na voljo. Gartner Grup je svetovna organizacija, ki preu-
čuje trende na različnih poslovnih področjih, vključno z 
informatiko, kadrovanjem, financami in podporo stran-
kam. Skupina vsako leto prouči obstoječe in nastajajoče 
tehnologije ter predvidi njihov življenjski cikel s pomoč-
jo svojega grafa navdušenja. Graf je sestavljen iz petih 
stopenj:

4. Sprožilec tehnologije – To je začetni preboj določene 
tehnologije. V tej fazi morda ni na voljo nobenih ko-
mercialnih izdelkov, ki bi vključevali to tehnologijo, 
vendar mediji navdušeno pišejo o njej, prvi prototi-
pi pa so zelo obetajoči.

5. Vrh prenapihnjenih pričakovanj – Mediji so nasičeni 
z zgodbami o tej tehnologiji. Pojavlja se v vseh revi-
jah in časopisih. Nekateri članki pojasnjujejo njene 
koristi, mnogi izpostavljajo njene slabosti.

6. Nizka točka streznitve – Zanimanje za tehnologijo 
izginja, saj se napake in neuspehi kopičijo, vlagate-
lji v tehnologije pa že iščejo nekaj novega. Številna 
podjetja, ki so bila ustanovljena za izkoriščanje te 
tehnologije, so že propadla, deluje jih le še nekaj 
takšnih, ki znajo razumeti težave in delajo na rešit-
vah.

7. Rast razsvetljenja – Prednosti tehnologije postajajo 
jasne (ob pravilni implementaciji) in preživela pod-
jetja imajo prosto pot do trga. Začnejo se pojavljati 
različice druge generacije, vlagatelji pa množično 
vlagajo v tehnologijo.

8. Višek produktivnosti: Tehnologija je zdaj dobro uve-
ljavljena, vsi dobro razumejo njene prednosti in po-
manjkljivosti, njena uporabnost je jasna vsem.

Poenotena teorija sprejetja in 
uporabe tehnologij (UTAUT)  
Če se udeleženci ne ukvarjajo s kombiniranimi vsebina-
mi, ki ste jih pripravili, je možno, da njihova pričakova-
nja, kako naj bi jim te vsebine koristile, niso izpolnjena. 
Mogoče so tudi nenaklonjeni uporabi tehnologije pri 
učenju. Da lažje ugotovimo, kje ležijo pasti v zvezi s pri-
čakovanj udeležencev, lahko uporabimo model, ki so ga 
razvili Venkatesh in sod. (2003).1 Razvili so model, ki se 
imenuje poenotena teorija sprejetja in uporabe tehno-
logije. Ta model upošteva tako uporabnikove namere, 
še preden začne interakcijo s tehnologijo, kot tudi nje-
govo vedenje med interakcijo z njo. Teorija navaja, da 
obstajajo štirje dejavniki, ki določajo, kako bo uporabnik 
(ali udeleženec) pristopil do tehnologije in jo uporabljal:

 ● Pričakovanje zmogljivosti – kategorija, ki opisuje, ko-
liko uporabnik verjame, da mu bo uporaba sistema 
pomagala pri doseganju delovne uspešnosti.

 ● Pričakovani napor – pričakovana stopnja napora, ki 
ga bo moral uporabnik vložiti med uporabo sistema. 

 ● Družbeni vpliv  – kategorija, ki opisuje, kako dobro 
oseba zaznava, kolikšno pomembnost druge osebe 
pripisujejo novemu sistemu.

 ● Olajševalni pogoji – kategorija, ki opisuje, koliko ose-
ba verjame, da obstajata organizacijska in tehnična 
infrastruktura, ki podpirata in lajšata uporabo siste-
ma.

Prvi trije faktorji določajo uporabnikovo namero pred 
interakcijo s tehnologijo. To se imenuje vedenjska na-
mera. Zadnji faktor, olajševalni pogoji, pa določa, kako 
se bo uporabnik vedel med uporabo tehnologije (vede-
nje med uporabo).

Teorija upošteva tudi štiri ključne komponente: spol, 
starost, izkušnje in prostovoljno uporabo, ki tudi vpli-
vajo na vedenjsko namero in vedenje med uporabo. Ta 
teorija zelo uspešno predvideva, ali bodo ljudje priprav-
ljeni uporabljati novo tehnologijo. Obstaja standardni 
vprašalnik, ki temelji na tem modelu, s katerim lahko 
ocenite potencialno vedenje med uporabo tehnologije, 
ki je bil od njegove stvaritve leta 2003 že velikokrat us-
pešno uporabljen.2 

1 Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., Davis, F. D. (2003): 
User Acceptance of Information Technology: Toward a 
Unified View. MIS Quarterly, pp.425-478,.

2 Sun Chen, W., A. Yong Tat Yao (2016): An Empirical Evaluation 
of Critical Factors Influencing Learner Satisfaction in Blended 
Learning: A Pilot Study. Universal Journal of Educational 
Research, 4(7),.Slika 8.2 – Gartnerjev graf priljubljenosti

Priročnik o kombiniranem učenje 

7



203

8.2.4 Vrednotenje kombiniranih učnih programov

Obstaja veliko število načinov za vrednotenje kombi-
niranega programa. Opisali bomo dve tehniki vredno-
tenja: analizo SWOT (analiza prednosti, slabosti, prilož-
nosti in nevarnosti) in akademski proces zagotavljanja 
kakovosti.

Analiza SWOT 
Metoda analize SWOT je bila razvita kot strateško na-
črtovalno orodje za organizacije, ki so hotele določi-
ti interne in eksterne faktorje, ki bi koristili ali škodili 
njihovemu poslovanju. Čeprav ne 
poznamo točnega izvora analize 
SWOT, pripisujemo njen razvoj obi-
čajno Albertu S. Humphreyju, ki je 
v šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja delal na Stan-
fordovem raziskovalnem inštitutu. 
SWOT je kratica angleških besed, ki 
pomenijo:

Prednosti (Strengths): Kaj v organi-
zaciji deluje dobro?

Slabosti (Weaknesses): Kaj v organi-
zaciji ne deluje dobro?

Priložnosti (Opportunities): Kateri 
zunanji dejavniki lahko izboljšajo 
uspeh?

Nevarnosti (Threats): Kateri zunanji 
dejavniki bi lahko škodili uspehu?

Prednosti in slabosti opisujeta sedanjost, priložnosti in 
nevarnosti pa se osredotočata na prihodnost.  Metoda 
SWOT je uporabna v vseh primerih sprejemanja odloči-
tev, kjer je vnaprej jasno določen končni cilj. 

Sledi primer analize SWOT (tabela 8.4), ki analizira pred-
nosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti akademskega 
instituta

DOCX datoteko s to predlogo najdete v dodatnem gra-
divu tega priročnika and a template for photocopy on 
the next page (slika 8.4).

8.  Kombinirano vrednotenje

Slika 8.3 – The Simplified UTAUT.

Tabela 8.4 – SWOT tema: Akademski institut

Koristno Škodljivo

Interno

Prednosti:
 ● industrijska 

orientiranost
 ● zagotavljanje dobre 

kakovosti
 ● majhne učne skupine
 ● dobra lokacija

Slabosti:
 ● plače zaposlenih
 ● omejeni programi
 ● težave s tehnologijo
 ● izzivi, povezani s 

populacijo

Eksterno

Priložnosti:
 ● profesionalna 

akreditacija
 ● raziskovanje 

udeležencev
 ● povezave s skupnostjo
 ● prepoznavnost 

blagovne znamke

Nevarnosti:
 ● rast stroškov
 ● spletni programi
 ● odpuščanje
 ● zahtevano visoko 

predznanje
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Priročnik o kombiniranem učenje 

Slika 8.4 – SWOT obrazec. DOCX datoteko s to predlogo najdete v dodatnem gradivu priročnika, 
 www.blenditwell.eu/handbook/templates/BL_Sup03_SWAT.docx
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8.3  Finančno vrednotenje
Da lahko vodilnemu kadru vaše organizacije dobro 
predstavite korist kombiniranega učenja, se morate 
zavedati tudi finančnih izzivov in koristi, ki so povezani 
s kombiniranim učenjem. V tem delu priročnika bomo 

naredili kratek pregled nekaterih ključnih finančnih 
vprašanj, pojasnili ključno terminologijo in si ogledali 
dolgoročno finančno perspektivo.

8.3.1  Splošen pregled finančnih vidikov

Za lažje razumevanje nekaterih ključnih argumentov za 
in proti uvedbi kombiniranega učenja v vašo organiza-
cijo smo pripravili tabelo nekaterih ključnih finančnih 
elementov:1

Zgoraj je vzorec nekaterih možnih finančnih vidikov pri 
pripravi kombiniranega učnega programa, seveda pa 
bodo pri vas obstajali še drugi finančni dejavniki, ki so 
specifični za vašo organizacijo.

1 Marengo, A., Marengo, V. (2005) »Measuring the Economic 
Benefits of e-Learning: A Proposal for a New Index 
for Academic Environments«, Journal of Information 
Technology Education: Research, 4, 329-346.

Koristno je ugotoviti, kateri od teh stroškov in koristi 
bodo enkratni in kateri bodo ponavljajoči se ali trajni:

 ● Prva navedba v zgornji tabeli (strošek priprave vse-
bine) je morda na prvi pogled enkraten strošek, a 
vsebine bo treba redno vzdrževati, osveževati in po-
sodabljati. Stroški 2-6 bodo manj redni, zadnji stro-
šek (stroški zaposlitve osebja) pa je redni strošek. 

 ● Če pogledamo koristi, sta v razdelku Prihranki prvi 
dve koristi redni, tretji pa se iz rednega stroška spre-
meni v redni prihranek. V razdelku Novi prihodki so 
vse tri navedbe redni prihodki.

8.3.2 Ključne finančne metrike

V tem delu priročnika bomo pojasnili tri ključne finanč-
ne metrike, ki jih je treba poznati, ko razpravljamo o fi-
nančnih vidikih kombiniranega učenja. Gre za analizo 
stroškov in koristi, donosnost naložb in sistem uravnote-
ženih kazalnikov.

Analiza stroškov in koristi
Analiza stroškov in koristi bi se morala imenovati analiza 
koristi in stroškov, saj opisuje razmerje med koristmi in 
stroški.

Donosnost naložbe
Donosnost naložbe se izračuna tako, da najprej določi-
mo neto dobiček (koristi minus stroški), ki ga nato deli-
mo s stroški, rezultat pa pomnožimo s 100.

Sistem uravnoteženih kazalnikov
Sistem uravnoteženih kazalnikov je način gledanja na 
program ali organizacijo, ki upošteva več kot le izključ-
no finančni vidik. Upošteva tudi druge dejavnike, ki ima-
jo pomembne finančne posledice, vključno s strankami 
(v našem primeru udeleženci), učenjem (znotraj organi-
zacije, vključno z deljenjem najboljših praks) in interni-
mi procesi (postopki zagotavljanja kakovosti). Spodaj je 
primer sistema uravnoteženih kazalnikov (Tabela 8.4). 

Koristi

Stroški
Analiza stroškov in koristi  =

Donostnot 
naložbe =

 (Koristi - Stroški) ∙ 100

Stroški

8.  Kombinirano vrednotenje
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8.3.3 Dolgoročno finančno vrednotenje

Pomembno se je zavedati, da bodo na začetku razvoja 
kombiniranega učnega programa stroški visoki, dolgo-
ročno pa se bo program začel plačevati sam. Na stroške 
je koristno gledati s treh vidikov: kratkoročno (prvih 6 
mesecev), srednjeročno (6-18 mesecev) in dolgoročno 
(18-50 mesecev).

Spodaj je nekaj potencialnih vidikov (tabela 8.5).

Ključni vidik bodo stroški tehnologije. Stroški strojne in 
programske opreme se sčasoma lahko zmanjšajo, zato 
se bo morda izplačalo počakati, da se cena določene-
ga izdelka zniža. Prav tako je treba poudariti, da je za 
programsko opremo na voljo širok izbor odprtokodne 

programske opreme, ki je brezplačna, a zagotavlja funk-
cionalnost komercialnih izdelkov.

Maloney in sod. so pokazali, da bodo prihranki, ki jih 
omogoča uvedba kombiniranega učenja, v treh letih 
močno odtehtali stroške.1 Razpravljajo tudi o uvajanju 
video vsebin in poudarjajo, da obstaja več brezplač-
nih storitev gostovanja, kot je npr. YouTube, ki nudijo 
tudi upravljanje z vsebino. Navajajo tudi, da dodajanje 
večpredstavnostnih vsebin in animacij v video nima ve-
likega vpliva na uspeh udeležencev.

1 Maloney, S., P. Nicklen, G. Rivers, J. Foo, Y. Y. Ooi, S. Reeves, K. 
Walsh, D. Ilic (2015): A Cost-Effectiveness Analysis of Blended 
Versus Face-to-Face Delivery of Evidence-Based Medicine to 
Medical students. Journal of Medical Internet Research, 17 
(7).

Priročnik o kombiniranem učenje 

Tabela 8.5  – ključni finančni vidiki

Stroški Koristi

1. Strošek priprave vsebin

2. Strošek licenc programske opreme

3. Strošek za sistem upravljanja z vsebinami

4. Strošek gostovanja vsebin na spletu 

5. Stroški vzdrževanja

6. Stroški opreme

a.   Video kamera

b.   Mikrofoni

c.   Luči

d.  Zeleno platno

7. Stroški zaposlitve osebja

8. Stroški izobraževanja osebja

Prihranki

1. Zmanjšani stroški osvetljevanja in ogrevanja zgradbe

2. Potencialno zmanjšanje potnih stroškov

3. Kombinirano učenje bo dolgoročno stroškovno 
izravnano (v treh letih) 

Novi prihodki

1. Večja dosegljivost za udeležence

2. Večje priložnosti za sodelovanje

3. Pisanje elektronskih knjig

7
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8.  Kombinirano vrednotenje

Tabela 8.6 – kratka, srednja in
dolgoročna perspektiva

Časovni razpon Stroški/Koristi

Kratkoročno:
prvih 6 mesecev

 ● Nakup programske in strojne 
opreme

 ● Intenzivno pripravljanje 
vsebin

 ● Promocija novega učnega 
programa

Srednjeročno:
6-18 mesecev

 ● Prva uporaba vsebin
 ● Prilagajanje in spreminjanje 

vsebin
 ● Vzdrževalni stroški

Dolgoročno: 
18-50 mesecev

 ● Velika revizija vsebine
 ● Redno vzdrževanje
 ● Večja dosegljivost 

udeležencev

Tabela 8.5 – preprost uravnotežen kazalnik

Finančni vidik Učni vidik

 ● Širjenje priložnosti 
za prihodke

 ● Izboljšanje 
učinkovitosti 
delovanja

 ● Itd.

 ● Medoddelčno 
izobraževanje

 ● Deljenje implicitnega 
znanja

 ● Itd.

Vidik stranke Vidik internega procesa

 ● Nudenje odlične 
storitve

 ● Partnerstvo 
z drugimi 
kakovostnimi 
organizacijami

 ● Itd.

 ● Razvoj novih storitev in 
produktov 

 ● Razumevanje 
demografije strank 

 ● Itd.

7
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Priročnik o kombiniranem učenje 

Instrument za ocenjevanje učnih objektov (LORI)

Vsebina: Ocenjevalec: Datum:

1.  Kakovost vsebine

2.   Usklajenost učnih ciljev

3.   Povratne informacije in 
prilagajanje vsebin

4.   Motivacija

5.   Oblika podajanja vsebin

6.   Uporabnost vmesnika

7.   Dostopnost

8.   Zmožnost ponovne uporabe

9.   Skladnost s standardi

7
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Dragi prijatelj, vsa teorija je siva 
in zlato drevo življenja je zeleno.

Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
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Sodelovanje med Korejo in Irsko pri 
kombiniranem učenju  

Pregled
Obrnjeni izobraževalni tečaji običajno sledijo nasled-
njemu osnovnemu konceptu: spletne tehnologije se 
uporabljajo zunaj učilnice, interakcija med učiteljem in 
udeležencem pa poteka med poukom v učilnici. Vendar 
pa podrobno načrtovanje pouka temelji na učiteljevih 
osebnih izkušnjah, njegovem znanju, filozofiji poučeva-
nja in na zastavljenih ciljih za tečaj. Koncept obrnjenega 
učenja je dosegel Republiko Korejo (RK), ker se zadnje 
čase vzhodnoazijske univerze spoprijemajo s številni-
mi izzivi: izboljšanje kakovosti izobraževanja, sledenje 
mednarodnim trendom in čim bolj stroškovno učinko-
vito izobraževanje. Ta študija primera je prvi obrnjen 
tečaj, preučen v danem korejskem okolju, vendar ni 
zadnji, saj bodo podobni tečaji sledili v bližnji priho-
dnosti. Zato lahko ugotovitve te študije zelo pomaga-
jo pri oblikovanju in izvajanju tečajev v prihodnosti. 
Na podlagi naših končnih ugotovitev se zdi gotovo, da 
ima metodologija obrnjenega učenja lepo prihodnost v 
korejskem visokošolskem izobraževanju, dokler je tečaj 
zasnovan za specifično okolje. Tako mora biti na primer 
poudarek na diskurzu med udeležencem in učiteljem, 
da se po naravi sramežljive udeležence nauči, kako naj 
se učinkovito udeležijo interakcije.

Podrobnosti
Ta študija se nanaša na tečaj, ki se je junija 2017 v okviru 
poletnega šolskega programa izvajal na Narodni uni-
verzi Kyungpook. Modul se je izvajal s pristopom obr-
njenega kombiniranega učenja in v obliki intenzivnega 
tečaja, zgoščenega v dva tedna. Tečaj je bil intenziven (3 
ure pouka vsak dan od ponedeljka do petka), izvajal se 
je v angleščini, poudarek tečaja je bil na računalniškem 
inženiringu (računalniška obdelava v oblaku). Poučeval 
ga je gostujoči profesor z Irske, ki je na domači univerzi 
poučeval enak polno semestrski tečaj. Tečaj je bil na Ir-
skem že večkrat razvit in izveden za 3. letnike študentov 
računalništva na Dublinskem tehnološkem inštitutu, 
vendar pa je bil program tečaja izveden v 12 tednih, ne 
v dveh.

Tečaj se je izvedel v desetih dnevnih srečanjih, ki so 
potekala znotraj dveh tednov. Vsak dan so udeleženci 

obiskali 3 ure laboratorijskih vaj, ki so jim sledile vnap-
rej pripravljene učne ure, posnete na videu. Korejska iz-
vedba tečaja je bila zgoščena dva tedna zaradi modela 
financiranja, ki je bil na voljo v okviru poletne šole. Zgoš-
čena izvedba je pomagala oceniti eno izmed možnosti 
podajanja snovi na daljavo. 

Prvotna omejitev, ki jo je bilo treba določiti, je bila ome-
jitev največjega števila udeležencev tečaja. To omejitev 
je določila zmogljivost edinega računalniškega labora-
torija, ki se je uporabljal, saj je organizator želel zagoto-
viti, da bo predavatelj ves čas prisoten in na voljo vsem 
udeležencem. Organizator je pričakoval, da bo mogoče 
sprejeti 20 udeležencev, vendar se jih je na tečaj prija-
vilo le 10. Od teh se jih je osem udeležilo prvega sre-
čanja, eden pa je tečaj zapustil po prvem dnevu. Kljub 
izčrpnemu in natančnemu postopku vpisovanja v tečaj, 
pri katerem so bile pojasnjene zahteve, vsebine in me-
tode tečaja, znanje in izkušnje udeležencev na področju 
programiranje ni bilo na enaki ravni, kot jo imajo udele-
ženci istega  tečaja na Irskem. Tečaja se je redno udele-
ževalo 6 udeležencev in 1 udeleženka. 6 udeležencev je 
imelo diplomo iz računalništva in osnovno znanje pro-
gramiranja, 1 udeleženec pa ni imel prejšnjih izkušenj s 
programiranjem, saj je študiral znanost materialov.

Naslov tečaja je bil “Tehnologija računalniške obdelave 
v oblaku”, ki je bil na Dublinskem tehnološkem inštitutu 
pripravljen kot samostojen učni modul Rednega stro-
kovnega razvoja in je bil potrjen pri Dublinskem inšti-
tutu, preden je bil izveden na Narodni univerzi Kyun-
gpook. Udeleženci so morali uspešno opraviti dovolj 
nalog, da so dobili 5 kreditnih točk Evropskega Sistema 
prenašanja kreditnih točk (ECTS), ki imajo vrednost 3 
kreditnih točk v korejskem sistemu. Kreditne točke je 
udeležencem podelil Dublinski tehnološki inštitut v ob-
liki mednarodnih kreditnih točk, ki so veljavne tudi na 
Narodni univerzi Kyungpook.

Modul je imel naslednje učne cilje:

 ● udeleženec zna ustvariti osnovni oblačni sistem;

 ● udeleženec pozna in razume razvoj tehnologij ob-
delovanja podatkov v oblaku;
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 ● udeleženec zna uporabljati tehnologije obdelovanja 
podatkov v oblaku v laboratoriju; 

 ● udeleženec zna v oblaku konfigurirati osnovne in-
frastrukturne komponente;

 ● udeleženec zna kritično analizirati različne metode 
za uporabo oblačnih rešitev.

Vsebina tečaja je bila objavljena na spletu in je udele-
žencem na strukturiran način nudila naslednje vsebine 
in orodja:

 ● Povzetek tem, ki jih pokriva tečaj, in podrobnosti o 
aktivnostih, ki se bodo izvajale vsak dan tečaja

 ● Učni načrt za vsak dan, vključno s povezavami do 
naslednjih vsebin:

 ○ Videoposnetki predavanj za vsako učno uro, 
ki so jih udeleženci morali pogledati pred sre-
čanjem. Vsako predavanje je trajalo največ 20 
minut in je pokrivalo snov tako, da so bile vse-
bine strnjene v posamezne koherentne teme. 

 ○ Spletni diapozitivi, povezani s posameznimi 
predavanji.

 ○ Povezave do spletnih seminarjev in referenč-
nih materialov za pomoč pri laboratorijskem 
delu.

 ○ Dostop do izvorne kode, ki je služila kot za-
četna točka ali rešitev v posamezni dnevni 
nalogi.

 ○ Podrobni laboratorijski obrazci z jasno ozna-
čenimi ocenjevalnimi zahtevami. 

 ○ Spletna ocenjevalna poročila, ki so jih morali 
izpolniti udeleženci in so bila povezana  s pre-
davanji na posnetkih. 

 ● Dostop do vnaprej pripravljenega spletnega virtual-
nega stroja, ki je bil sestavljen specifično za ta tečaj.

 ● Dostop do shrambe izvorne kode, ki so jo udeleženci 
lahko uporabljali kot reference.

 ● Anketo, ki so jo morali udeleženci izpolniti ob koncu 
tečaja.

Vse gradivo je bilo na voljo na spletu, vključno s pove-
zavami do drugih podpornih tehnologij, kot so Google 
Slides, Goodle Forms, BitBucket, Source code manage-
ment, videoposnetki, ki jih gosti HEANET na Irskem, in 
virtualni sistemi VMware, ki so jih tudi gostili strežniki 
na Irskem. Udeleženci so lahko večkrat predelali spletne 
seminarje in si ponovno predvajali videoposnetke, da 
so zagotovo razumeli gradivo. Udeleženci so vsak dan 
uporabili spletno gradivo, odgovorili na vprašalnik in na 
esejsko vprašanje, ki je bilo povezano s snovjo tistega 
dne. Na vprašanja udeležencev se je odgovarjalo v labo-
ratoriju, povratne informacije pa so dobili individualno 
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Slika 9.2 – Inštruktor snema lekcijo za kombinirano dostavo.

 



215

ali v skupini. Laboratorijski obrazci so bili osrednja kom-
ponenta podajanja znanja, saj se je preko njih izvajala 
primarna interakcija s predavateljem. 

Uporabljeni sta bili dve vrsti ocenjevanja - formativno in 
sumativno. Na tečaju so ocenjevali tri elemente:

1. Spletna poročila o laboratorijskih vajah, ki so jih 
udeleženci napisali vsak dan in jih oddali vsak večer. 
Vsak udeleženec si je moral ogledati vrsto spletnih 
videoposnetkov o določeni temi in odgovoriti na 
esejska vprašanja. Ti eseji so bili ocenjeni individu-
alno, povratne informacije o splošnem uspehu ese-
jev pa so bile podane celotni skupini. Udeleženci so 
poročila oddali preko aplikacije Google Forms. 

2. Udeleženci so dobili laboratorijske delovne liste, ki 
so jih morali izpolniti med laboratorijskimi vajami 
in so bil predvideni za ocenjevanje med poukom. 
Udeleženci so smeli razpravljati o nalogah in pro-
blemih in so dobivali povratne informacije, ko so 
reševali delovne liste. Navodila za laboratorijske 
vaje so bila podrobno opisana in so jasno kazala 
shemo ocenjevanja trenutne naloge. Vsak nov de-
lovni list je udeležence soočil s težjim izzivom, kar 
jim je omogočalo, da so pri lažjih nalogah na začet-
ku tečaja pridobili samozavest, kasnejše naloge pa 
so jim predstavljale izziv. Po vsakem zaključenem 
dnevu so imeli udeleženci možnost, da si ogledajo 
rešitve preteklih laboratorijskih vaj. Tako so lahko 

ponovili dele snovi, za katere so dobili slabšo oce-
no. Ocenjevanje je potekalo ob udeležencih, ki so 
morali osebno prikazati svoje znanje. Končane iz-
delke in rezultate nalog so shranili na shrambo iz-
vorne kode. 

3. Tečaj se je zaključil z sumativno oceno glavnega pro-
jekta. Udeleženci so dobili projekt, ki so ga morali 
zaključiti v roku dveh dni, za kar so morali uporabiti 
vsa znanja in veščine, ki so jih pridobili na tečaju. 
Na voljo so imeli vzorce rešitev opravljene naloge, 
kar jim je omogočalo dostop do dobrih relevantnih 
referenčnih gradiv, ki jih je pripravil predavatelj. 
Udeleženci so bili ocenjeni med predstavitvijo svo-
je opravljene naloge na zaključni laboratorijski vaji. 
Udeleženci so smeli še naprej odpravljati pomanj-
kljivosti in težave, ki jih je našel ocenjevalec med 
zaključnim ocenjevanjem, do konca laboratorijske 
vaje. 

Udeleženci so bili ocenjeni v skupinah največ dveh 
udeležencev. Bili so ocenjeni na naslednji način: 30% za 
pisna poročila, 40% za laboratorijske obrazce, 30 % za 
glavni projekt. 

Zaključek
Raziskava pred začetkom tečaja je pokazala, da udele-
ženci niso bili motivirani za tečaj zaradi obrnjenega po-
učevanja, temveč zato, ker ga je v angleščini predaval 
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Slika 9.1 – Inštruktor s sedežem na Irskem predava udeležencem v Južni Koreji.
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materni govorec angleščine. Ker so udeleženci menili, 
da je tečaj odlična priložnost za izboljšanje njihovih 
jezikovnih spretnosti, niso upoštevali posebne narave 
tečaja, zato niso poznali metodologije obrnjenega uče-
nja, čeprav so dobili vsa gradiva precej pred začetkom 
tečaja.

Udeleženci so izrazili splošno zadovoljstvo s kakovostjo 
in izčrpnostjo spletnih gradiv, a so imeli zaradi zgoš-
čenega formata tečaja težave najti čas za pravočasno 
predelavo vseh gradiv. Predavatelj je moral vsak dan 
prilagajati tempo tečaja, da je lahko ohranil zadosten 
napredek skozi učni načrt. To je bilo mogoče samo za-
radi obsežne priprave predavatelja, ki je udeležencem 
nudil rešitve in jim s primeri pomagal, ko so imeli težave 
z razumevanjem gradiva. Udeležencem so se nekateri 
deli tečaja zdeli težki in se je bolj posvetil tem podro-
čjem. To je bilo mogoče le zaradi nenehnih vsakodnev-
nih povratnih informacij udeležencev. Zanimivo je, da 
je bilo zadovoljstvo udeležencev z video gradivom na 
koncu tečaja večje kot pa med samim tečajem.

Možnost spreminjanja tempa tečaja in dobro pripravlje-
no gradivo sta bila ključna dejavnika pri spoprijemanju z 
različnimi ozadji udeležencev. Narava obrnjenega pou-
čevanja in povratnih informacij je udeležencem omogo-
čala, da so se spoprijeli z nalogami in bili pri opravljanju 
nalog uspešni, čeprav so imeli z nekaterimi delovnimi 
listi težave. Prednost obrnjenega učnega modela se je 
še posebej izkazala pri intenzivnem delu v času, ko so 
udeleženci imeli kontakt s predavateljem. Ker predava-
telj ni predstavljal novega gradiva v učilnici, temveč je 
samo pomagal pri vprašanjih in težavah udeležencev, 
ko so mu podajali povratne informacije, je tako zagoto-
vil, da je bilo dejansko poučevanje ciljno usmerjeno in 
relevantno. Vsi udeleženci so ugotovili, da so bili ocenje-
vanje in povratne informacije ključni za uspešen zaklju-
ček tečaja. Predavatelj je povratne informacije uporabil 
za prilagajanje tempa tečaja in ocenjevanja ter tako 
znatno povečal učinkovito delo udeležencev na tečaju. 

Druge ugotovitve:

 ● Za hitrejše prilagajanje strukturi, zahtevam in meto-
dologiji tečaja je zaželeno, da udeleženci jasno razu-

mejo koncept obrnjenega učenja še pred začetkom 
tečaja. 

 ● Zgoščena narava izvedbe tečaja ni pozitivno pri-
spevala k izkušnji udeležencev in tudi predavate-
lja. Čeprav se je tečaj za udeležence zaključil s po-
zitivnimi rezultati, bi bila morda pri večjem številu 
udeležencev izkušnja drugačna. Med vsakim pre-
davanjem morajo imeti udeleženci čas, da lahko ab-
sorbirajo snov.

 ● Udeleženci so se dobro odzvali na video gradivo. 
Zdelo se jim je zanimivo in predstavljalo jim je izziv, 
vendar pa so dodatni primeri v spletni obliki pripo-
mogli k boljšemu razumevanju. Prihodnje izvedbe 
tečaja se morajo v enaki meri osredotočati na sple-
tne videoposnetke s teorijo in s praktično rabo.

 ● Korejski udeleženci tečaja so intenzivno sodelovali 
na tečaju. Sprva so bili zadržani, a hitro so začeli pos-
tavljati vprašanja. S predavateljem so imeli enako 
interakcijo, kot jo imajo udeleženci tečaja na Irskem.

 ● Metoda pridobivanja povratnih informacij v učilni-
ci so predavatelju omogočale, da se je zavedal, kje 
imajo udeleženci težave, in da je lahko nadziral tem-
po tečaja. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo s povra-
tnimi informacijami in z elementi interakcije, kar so 
opisali kot enega od vrhuncev tečaja. 

Obrnjeno učenje udeležencem koristi, če je kombinirano 
s prilagodljivim tempom poučevanja. Ta prilagodljivost 
je mogoča le s primernim in neprestanim odzivanjem 
na povratne informacije udeležencev. Med primerne 
odzive lahko štejemo spreminjanje ocenjevanja, dopol-
njevanje gradiva z dodatnimi razlagami, podajanje do-
datnih virov in referenc in reševanje problema skupaj z 
udeleženci na interaktiven način. To je mogoče doseči, 
če je predavatelj v učilnici strokovnjak na področju po-
učevane tematike ter zelo izkušen na področju uporabe 
gradiv in orodij, ki se uporabljajo na tečaju. Poleg tega je 
treba za uspešno izvedbo obrnjenega tečaja v Koreji pri 
pripravi in izvedbi tečaja upoštevati specifično korejsko 
okolje.
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