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Teme današnjega usposabljanja
1. DEL – PREDSTAVITEV (cca. 1h)

2. DEL – DISKUSIJA (1/2h)

1. Načini in orodja za izvedbo
poučevanja na daljavo

• Vprašanja, komentarji, refleksija,…

2. Spodbujanje aktivnosti in
sodelovanja v spletni učilnici

3. Preverjanje in ocenjevanje na
daljavo

• Vaše prakse in izkušnje z uporabo
spletnih učilnic in tehnologije?
• Vaš pogled na uporabo tehnologije
pri poučevanju na daljavo?

Moderira: Boris Klančnik (CPI)

Tehnologija v izobraževanju
• Izobraževanje je bilo vedno povezano z
uporabo novih tehnologij.
• Resne diskusije o spremembi modela
izobraževanja predvsem s pojavom IKT.
• Ob uporabi sodobne izobraževalne
tehnologije se sprašujemo tudi o stopnji
vključenosti v izobraževanje.
E-izobraževanje

Kombinirano
izobraževanje
Delno tehnološko
podprto izobraževanje

Stopnja vključenosti tehnologije v pouk

V čem se kombinirano izobraževanje
razlikuje od „klasičnega“?

• Kombiniranje različnih pedagoških
pristopov z namenom doseganja
optimalnih učnih rezultatov – brez ali s
pomočjo izobraževalne tehnologije.

KI
Pouk v šoli

Pouk na
daljavo

• Kombiniranje različnih spletnih tehnologij
(npr. Moodle, Microsoft Teams, posneta
razlaga, projektno delo v forumih, VR ipd.)
za doseganje učnih ciljev.

Kaj razumemo pod pojmom kombinirano izobraževanje?
KLASIČNO IZOB.
V ŠOLI (80%)

Pouk

Praktični pouk

Skupinsko delo

DOMA (20%)

Domača naloga
+
Samostojno
učenje

KOMBINIRANO IZOB.
V ŠOLI (50%)

V SPLETNEM UČNEM
OKOLJU (50%)

Pouk

Praktični pouk

Skupinsko
delo v šoli

Pouk v „živo“

Domača naloga
+
Samostojno
učenje

Ogled videa

Projektno
delo na spletu

Dva pomembna koncepta, ki ju moramo razumeti,
ob izpeljavi kombiniranega izobraževanja
Vsako organizirano, vodeno izobraževanje je sestavljeno iz
dveh konceptov, ki se med seboj prepletata in dopolnjujeta:

UČENJE
„Relativno individualen in samostojen
proces pridobivanja informacij, znanja,
spretnosti,…“

POUČEVANJE
„Načrtovano, vodeno, nadzorovano
posredovanje informacij, pridobivanje
znanja in spretnosti, ki običajno poteka v
skupini.“
„Ena od glavnih komponent poučevanja
(ali pouka) je neposredna komunikacija in
interakcija.“

Ali objava učnega gradiva šteje za „poučevanje“?
Žal ne. E-gradivo v katerikoli obliki je
predvsem v vlogi podpore aktivnostim, ki jih
usmerja, vodi, izvaja učitelj skupaj z dijaki.

…

Kaj je značilno za
poučevanje na daljavo?
• Dijaki so redko v neposrednem stiku z učiteljem.

• Poučevanje in komunikacija poteka s pomočjo
različnih medijev (forum, klepetalnica, e-pošta,
videokonferenca...) in IKT orodij = posredno, oz.
asinhrono;
• Dijaki si lahko do neke mere prilagajajo tempo in čas
učenja.

Poučevanje na spletu – prenos starih modelov
• Za prehod na poučevanje in učenje na spletu
sta značilni dve fazi:
1. uvajanje pristopov, ki so značilni za klasično
poučevanje (v živo, v razredu);

2. modeli podedovani iz izobraževanja na
daljavo.

• Poučevanje na daljavo ne more biti
kakovostno, če se ne prilagaja mediju v
katerem poučevanje in učenje poteka!

J. Masson: Sarah Bernhardt, ca. 1889

Nadar: Sarah Bernhardt, ca. 1864

Organizacija in načrtovanje kombinirane oblike
izobraževanja vedno poteka na treh ravneh
1. Raven vodstva šole:
• Podpora, zagotovitev infrastrukture, usposabljanje,…

2. Raven letnika oz. oddelka:
• Pregled obstoječega predmetnika izvedbenega kurikula
za posamezni letnik (dogovor o obremenitvah dijakov/inj).

3. Raven predmeta/modula, oz. učitelja:
• Cilji, ki bodo doseženi pri pouku v šoli?
• Cilji, ki bodo doseženi na daljavo?

• Cilji, ki bodo doseženi kombinirano?
• Praktični pouk?
Več v: Smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega
izobraževanja v kombinirani obliki, CPI (avg. 2020)

Najpogostejše prakse in orodja
za poučevanje na daljavo

Načini razlage, prikaza s strani učitelja
NAČIN

01

RAZLAGA (POUK) „V ŽIVO“
Učitelj/-ica razlaga v realnem času
(sinhrono) preko videokonferenčnega
sistema.

NAČIN

02

POSNETA RAZLAGA ALI PRIKAZ
Učitelj/-ica posname video posnetek v
katerem razlaga določen vsebine, oz.
prikazuje izvedbo postopka. Poučevanje
poteka z zamikom (asinhrono).

1 Pouk, razlaga „v živo“
Orodja, ki jih lahko uporabljamo:
• MS Teams, Arnes VID, Zoom, Hangouts
Meet, Jitsi, Big Blue Button idr.
• Celo YouTube Live ali Facebook Live

Izvedba:
• Preverimo ali imajo vsi dijaki dostop do
aplikacije ali potrebujejo uporabniški račun
ali je dovolj samo povezava.
• Dogovoriti se moramo glede točne ure
izvedbe.
• Preveriti tehnično opremljenost, možnosti
dijakov in dijakinj.

Primer: Predstavitev v Microsoft Teams

1 Pouk, razlaga „v živo“ – PRIMERI

1. Arnes VID
2. Google Meet
3. Microsoft Teams

Arnes VID

Druge
nastavitve

Končaj srečanje

Dostopno na:
https://vid.arnes.si

Klepet
Deljenje
zaslona

Dvig roke

Vklop/izklop kamere in
mikrofona

Pogled

Nastavitev
gesla

Google Meet

Končaj srečanje

Dostopno na:
https://meet.google.com/
Podatki za
pridružitev

Vklop/izklop kamere in
mikrofona

Deljenje
zaslona

Druge
nastavitve

Microsoft Teams

Druge
nastavitve

Končaj
srečanje

Vklop/izklop kamere in
mikrofona

Dostopno na:

https://www.microsoft.com/sl-si/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software

Deljenje
zaslona

Pokaži
udeležence

Pokaži
pogovor

1 Pouk, razlaga „v živo“
• Prednost: z dijaki lahko komuniciramo v
živo → pomen neposrednega kontakta.
Posebna predpriprava ni potrebna!
• Slabost: pomanjkljivosti frontalnih metod
se v takem načinu samo povečujejo:
• tehnične možnosti dijakov in učitelja
• stabilnost internetnih povezav,
• težave pri ohranjanju pozornosti in
motivacije,
• oteženo sodelovanje ,
• enkratnost, neponovljivost.

V resnici nikoli ne zgleda
tako idilično kot na sliki …

1 Pouk, razlaga „v živo“
PRIPOROČILA:
• Čas razlage moramo prilagoditi, saj se pozornost zmanjšuje
hitreje kot ob razlagi v živo.
• Srečanja v živo so primernejša za manjše skupine, kjer je
možna aktivna udeležba vseh udeležencev srečanja, npr.
diskusije, kratke predstavitve itd.
• Priporoča se uporaba skupinskega dela, npr. s pomočjo t.i.
„breakout groups“, ki so na voljo v večini sistemov.
• V razlago lahko vključimo vprašanja za sprotno preverjanje
(npr. s pomočjo Mentimeter, Kahoot itd.)

1 Pouk, razlaga „v živo“
PRIPOROČILA:
• Čas razlage moramo prilagoditi, saj se pozornost zmanjšuje
hitreje kot ob razlagi v živo.
• Srečanja v živo so primernejša za manjše skupine, kjer je
možna aktivna udeležba vseh udeležencev srečanja, npr.
diskusije, kratke predstavitve itd.

PowerPoint: Nastavitve peresa, …

• Priporoča se uporaba skupinskega dela, npr. s pomočjo t.i.
„breakout groups“, ki so na voljo v večini sistemov.
• V razlago lahko vključimo vprašanja za sprotno preverjanje
(npr. s pomočjo Mentimeter, Kahoot itd.)
• Pri razlagi v živo bodimo čimbolj nazorni in poskušajmo
uporabljati različna orodja, npr. digitalne table
(whiteboards.fi, Microsoft Whiteboard) za risanje, delanje
shem; pripomočke s katerimi označujemo besedilo ipd.

Digitalna tabla
https://whiteboard.fi

2

Posneta razlaga, prikaz (demonstracija)

• Učitelj posname razlago ali prikaz in video
objavi v spletnem učnem okolju (v spletni
učilnici Moodle, v skupini MS Teams, ...).
• Učitelj lahko dijakom posreduje tudi razlago
(prikaz, ...) drugih učiteljev ali videa, ki ga je
našel na spletu (seveda, z ustreznimi dovoljenji).
• Ključna razlika: dijaki/-nje si lahko razlago
ogledajo kadar koli, torej v času, ki jim
odgovarja, medtem ko pouk v „živo“ na
daljavo poteka ob dogovorjenem terminu.
• Prednost: scenarij za video je lahko bolj
domišljen, strukturiran, interaktiven.

Izdelava posnetkov razlage: MS TEAMS
Uporaba:
1. Ustvarimo novo srečanje
2. Srečanje poimenujemo

3. Srečanju se pridružimo (ga
odpremo)
4.

4. Zaženemo snemanje

Druge možnosti – Screencast-O-Matic
•
•
•
•

Plačljiva aplikacija (do 15‘ brezplačno)
Potrebna namestitev na računalnik
Enostavno urejanje posnetka (tudi v brezplačni verziji)
Omogoča integracijo z Moodlom

Dostopno na:
https://screencast-o-matic.com/

Integracija z Moodlom

Druge možnosti – PowerPoint

1

•

V novejših verzijah Offica (365 in 2016+)

•

Snemanje zvoka, slike učitelja in zaslona

•

Prenos datoteke, ko je posnetek končan ali objava v MS Stream.

•

Vključevanje MS Forms.

•

Dodajanje drugih multimedijskih vsebin
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Uporaba obstoječih posnetkov
Microsoft Fotografije (MS Photos)

• Dostopen na Windows 10 sistemih
• Omogoča enostavno montažo
video, in slik
• Krajšanje posnetkov
• Dodajanje glasbe, napisov

Snemanje pouka – nekaj priporočil
• Posnetek predavanja naj ne bi bil predolg.
• Raziskave kažejo, da je najustreznejša dolžina
videa cca. 10 minut (Berg idr., 2014 )
• Pa je 10 min. dovolj, da dijakom posredujemo
celotno vsebino?

Priporočljiv pristop:
1. kratek, čim bolj interaktiven video, v
katerem je tema na kratko predstavljena,
poudarjeni pomembni koncepti, bistvene
stvari,
2. temu sledijo aktivnosti v spletni učilnici in
3. morebitna bralna zadolžitev,
4. na koncu tedna test za samopreverjanje
znanja, kjer dijaki preverijo svoje
razumevanje (koristno tudi za učitelja).

• NE! Glavni namen je, da se na posnetku
kratko predstavi vsebino, pojasni glavne
koncepte ipd. → temu sledijo aktivnosti v
spletni učilnici ali pa dodatni video.

Alternativa kvizu je lahko tudi oddaja
krajše refleksije, povzetka, diskusija v
forumu ipd.

Umestitev posnete razlage v predmet
SCENARIJI SO LAHKO RAZLIČNI
1)

VIDEO

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KVIZ/
NALOGA

2)

VIDEO

AKTIVNOST

VIDEO

KVIZ/
NALOGA

3)

AKTIVNOST

AKTIVNOST

VIDEO

KVIZ/
NALOGA

Število korakov je poljubno.
Priporočljivo je, da obravnavi neke teme sledi povratna informacija
(ob srečanju v šoli, videokonferenci ali forumu).

DEDUKTIVNO

INDUKTIVNO

Načini in orodja za
spodbujanje aktivnega
učenja ter sodelovanja

Spomnimo:
V ŠOLI (50%)
Uspešnost kombinirane oblike
izobraževanja v veliki meri temelji na
aktivnosti dijakov:

V SPLETNEM UČNEM
OKOLJU (50%)

• Samostojno delo

• Skupinsko delo

Pouk v „živo“

Pouk

• Projektno delo
• itd.
Praktični pouk

Učitelj/i to delo usmerjajo, ga
nadzorujejo, dajejo povratne
informacije in …. ocenjujejo.
Skupinsko
delo v šoli

Domača naloga
+
Samostojno
učenje

Ogled videa

Projektno
delo na spletu

IKT orodij za spodbujanje aktivnosti je veliko
UČNA DEJAVNOST

PRIMER IKT ORODJA

Razlaga, predstavitev teme v živo
Posneta razlaga, prikaz (demonstracija)
Interaktivni videoposnetek
Diskusija o temi (v živo)
Diskusija o temi (z zamikom)
Sprotno preverjanje znanja
Ocenjevanje znanja
Vir: Smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v kombinirani obliki, CPI, 2020

Primer: MOODLE
Vsako spletno učno okolje ima veliko orodij, s
katerimi lahko omogočimo aktivnosti dijakov pri
predmetu, npr. Moodle:
• Wiki

• Slovar
• Forum
• Delavnica
• Lekcija

Glavna razlika med
spletnim učnim
okoljem in ostalimi
spletnimi okolji =
specifična orodja za
spodbujanje učenja.

• H5P vtičnik
• Kviz
• Orodja, ki omogočajo igrifikacijo ipd.

Primer: Orodja v Moodlu

– WIKI
WIKI
• Sodelovalno pisanje dijakov (in
učitelja)
• Sledljivost prispevka vsakega
• Ogled zgodovine urejanja
• Možnost sprotnih komentarjev učitelja
Alternativa: Google Dokumenti, Word
Online, Etherpad

Wiki: Pregled različnih
verzij besedila

– SLOVAR
SLOVAR
• Ustvarjanje slovarja pojmov in definicij.
• Pojmi se povezujejo z vsemi vsebinami
gradiv v spletni učilnici.
• Dijaki lahko soustvarjajo slovar kot
aktivnost, učitelj daje povratne
informacije.
• Vnesene pojme lahko ocenimo, slovar
ponovno uporabimo.

– WIKI
KVIZ
• Tudi to orodje se lahko uporabi kot
aktivnost dijakov.

• Običajno se ga uporabi za preverjanje
predznanja ali preverjanje znanja po
obravnavi učni vsebini.
• Možnost takojšnje povratne
informacije.
• Prednost:
• dijaki morajo za postavljanje vprašanj in
odgovore dobro poznati temo, ki ste jo
obravnavali.
• Naučijo se izdelave spletnih kvizov (vsaj
tistih v Moodlu ☺ ).

Sprotna povratna
informacija

MOODLE: FORUM
FORUM
• Poleg nalaganja datotek najbrž najbolj
uporabljeno orodje, oz. modul v Moodlu
• Omogoča razpravo, samostojne
objave, objave za ocenitev ipd.
• Objave so lahko omejene na številne
načine (št. besed, št. objav, datum…)
• Glavno orodje, ki ga učitelj uporablja za
ohranjanje komunikacije s dijaki.

– ASINHRONA DISKUSIJA PREKO VIDEA

• Namen orodja je zbiranje
kratkih odzivov ali prikazov
dijakov na učiteljevo
vprašanje.
• Zelo enostavna uporaba.
• Poleg tega, da se lahko dijak
(ali učitelj) posname, lahko
naloži nek video (ali
povezavo), doda gradivo ipd.
• Prej plačljiv, zdaj brezplačen za
učitelje.

https://info.flipgrid.com/

– ZBIRKA INTERAKTIVNI ORODIJ
• Brezplačna in odprtokodna
orodja za izdelavo interaktivnih
vsebin.
• Omogoča enostavno izdelavo
interaktivnih videoposnetkov,
predstavitev, kvizov, časovnic
itd.
• Izdelano vsebino lahko
vključimo na vsako spletno
platformo ali stran, ki podpira
HTML5 in Javascript.
https://h5p.org

– ZBIRKA INTERAKTIVNI ORODIJ
Primer interaktivnega videa

• Brezplačna in odprtokodna
orodja za izdelavo interaktivnih
vsebin.
• Omogoča enostavno izdelavo
interaktivnih videoposnetkov,
predstavitev, kvizov, časovnic
itd.
• Izdelano vsebino lahko
vključimo v Moodle, na vsako
spletno platformo ali stran, ki
podpira HTML5 in Javascript.
https://h5p.org

Preverjanje in ocenjevanje

Preverjanje in ocenjevanje
• Spomnimo: poskusi, da bi v spletno okolje
„preslikali“ pristope in metode klasične izvedbe
poučevanja so neuspešni → enako velja tudi
za preverjanje ali ocenjevanje.
• Obstajajo sicer dragi in z vidika zasebnosti
pogosto tudi sporni načini, ki pa dejansko za
poučevanje preko spleta niso primerni in so
bolj izhod v sili.

• Izobraževanje na daljavo predvideva aktivnost
dijakov pri učenju, učiteljeva vloga je, da to
aktivnost spremlja, usmerja, daje povratne
informacije in (končno) tudi ocenjuje.

Orodja za preverjanje in ocenjevanje v Moodlu
V Moodlu tako rekoč vsa orodja iz
sklopa „Dejavnosti“ omogočajo
ocenjevanje.
• Pri načrtovanju aktivnosti je
zato pomembno predvideti
tudi:
◦ ali bo določena aktivnost
ocenjena ali ne,
◦ na kakšen način bo
ocenjena in
◦ kakšno težo bo imela pri
končni oceni.

PRIMER ZA
FORUM

Ocenjevanje ali preverjanje s pomočjo „rubrik“
OCENJEVANJE IZDELKOV (SEMINARSKIH, PROJEKTNIH NALOG ITD.)
• Posamična ali skupinska naloga.

• Vnaprej postavljeni kriteriji.
• Različna orodja (tudi v Moodlu) za
uporabo „Rubrik“, oz. „Ocenjevalnih
shem“.
• Uporablja se jih lahko tudi „offline“…
• Glede na zahtevnost, dolžino naloge
dobi primeren delež končne ocene.

Uporabljate rubrike ali podobna orodja?
→ Zapišite vašo izkušnjo v klepetalnici.
Primer rubrike v aplikaciji Turnitin

Nekaj predlogov za izvedbo ocenjevanja
UPORABA TESTOV ZA OCENJEVANJE ZNANJA (KVIZ IPD.)
• Upošteva se lahko rezultate kvizov, ki
jih je dijak opravljal po vsaki končani
učni enoti ali pa sumarno, na koncu
predmeta.
• Moodle Kviz omogoča razlika kratka in
esejska vprašanja (ki jih učitelj oceni
naknadno).
• Vprašanja pri pisnem ocenjevanju (na
daljavo) naj bodo taka narave, da
omogočajo uporabo literature, spleta
ipd.

• Prednost: večje število dijakov hkrati,
avtomatizacija ocenjevanja,
večkratna uporabnost.
• Slabost: preverjanje identitete,
goljufanje, zagotavljanje enakih
tehničnih pogojev.

Priporočila za izvedbo ocenjevanja na daljavo
Glavne točke razmisleka:
1. Preverjanje identitete – Ali je oseba na ekranu
dejansko tista, ki se je prijavila na izpit. Problem
predvsem pri predmetih z velikim številom
študentov.
2. Tipi vprašanj – Možnost goljufanja je pri
ocenjevanju na daljavo je večja kot „v živo“ –
sploh pri nalogah določenega tipa: kratka
vprašanja, izbirna vprašanja itd.

3. Ustrezno izpitno okolje – Uporabljajmo okolje, ki
bo onemogočalo zlorabe (npr. Exam.net, SEB ali
katero drugo možnost).
4. Nadzorovanje poteka izpita – V idealnih pogojih
bi lahko nadzorovali tako prostor, kot dijaka/njo. Zahtevajmo vsaj priklopljeno kamero in
mikrofon na računalniku.

Če dijakov ne poznamo, zahtevajmo
identifikacijo (če ne snemamo, oz. shranimo ta
dokument, to pravno ni sporno).

Izogibajmo se kratkim, izbirnim vprašanjem in
postavljajmo vsebinska, kompleksna vprašanja,
ki jih ni mogoče na hitro prepisati (Open Book
Exam).

Zavedajmo se slabosti posameznih platform. Že
preprosto Google iskanje („How to cheat
with…) nam lahko to razkrije.

Izpit izvajajmo v manjših skupinah, nastavimo
ustrezne „ovire“ v platformi, ki jo uporabljamo in
opazujmo dijake. Neverbalna komunikacija je
„online“ enako zgovorna kot „offline“… Sledenje
IP ipd.

Zaključek

Kako torej kakovostno izvajati
kombinirane oblike izobraževanja?
• Prvo in samoumevno ter izven našega vpliva: država
mora na nacionalni ravni vzpostaviti tehnične in
sistemske pogoje, da se izvajanje takih oblik sploh
omogoči.
• Obstajati mora podpora vodstva šole in konsenz v
kolektivu. Hkrati, pa mora učitelj samo narediti razmislek
o izvedbi pri svojem predmetu/modulu.
• Zavedati se moramo razlik glede znanja uporabe
različne IKT, dostopne opreme in pogojev za učenje na
daljavo med dijaki in učitelji.
• Raziskave kažejo, da so problemi kakovostnega
poučevanja na daljavo manj povezani s samo
tehnologijo in bolj z ustrezno organizacijo pouka in
njegovo didaktično izvedbo.

Nekaj uporabnih povezav
• Smernice za izvajanje poklicnega in
strokovnega izobraževanja v kombinirani
obliki
http://www.cpi.si/
• Didakt.UM
https://didakt.um.si

• SIO – Slovensko izobraževalno omrežje
https://podpora.sio.si

• Inovativna pedagogika 1:1
https://www.inovativna-sola.si/

