
Glavni cilj projekta je vzpostaviti pogoje za uporabo digitalne tehnologije pri poučevanju
in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju. S projektnimi aktivnostmi razvijamo 
šolske strategije v podporo uvajanju kombiniranega izobraževanja, podpiramo učitelje 
pri načrtovanju in izvajanju kombiniranega izobraževanja ter razvijamo njihove digitalne 
in pedagoške kompetence za ustvarjanje in uporabo didaktičnih orodij za e-učenje.

Projekt traja od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2024.
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Uvajanje kombiniranega izobraževanja
narekuje strateško načrtovanje na 
ravni šole kot celovite organizacije in 
vključitev v šolske razvojne dokumente.
S strateškim vodenjem vključujemo 
v procese spreminjanja vse, ki bodo 
spremembe uvajali in te, ki jih bodo 
deležni. Analizo stanja smo v projektu 
podprli s samoevalvacijo za tri ciljne 
skupine – vodstvo šole oz. njen razvojni 
tim, učitelje in dijake.

Pot smo začrtali s pripravo dokumenta, kjer so opredeljeni elementi kombiniranega 
izobraževanja ter pedagoške in digitalne kompetence učiteljev potrebne za njegovo 
izvedbo. Na podlagi tega smo začeli načrtovati usposabljanje za učitelje, ki jih bo 
podprlo pri izvajanju kombiniranega izobraževanja.

V sodelovanju z delovno skupino za pedagoške rešitve smo opredelili učne enote, ki jih bo 
naslavljalo novo nastalo učno e-gradivo. Opredelili smo učne cilje in pripravili osnutke 
učnih scenarijev za delo z novim e-gradivom. 

Več na:
blendvet.si/aktivnosti/

razvojne-strategije-sol/.

1. Strateški načrti šol za uvajanje kombiniranega izobraževanja

2. Pedagoške rešitve in pilotna usposabljanja za učitelje 

3. Oblikovanje in razvoj praktičnih rešitev za e-učenje

Aktivnosti v 
izvajanju

V jeseni bomo pričeli z informativno-promocijskimi dogodki na daljavo, s katerimi bomo 
predstavili aktivnosti v projektu, poudarek pa bo na vsebinah s področja kombiniranega 
izobraževanja (predstavitev e-orodij, AR, VR, video gradiva, igrifikacija pri pouku itd.). 
Podrobnosti še sledijo. Spremljajte nas in se nam pridružite. 

Informativno-promocijski dogodki (IzoPromo dogodki)

Usposabljanje razvojnih timov slovenskih partnerjev, 
Ljubljana, 25. maj 2022
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V aprilu 2022 je potekal prvi od treh študijskih obiskov, načrtovanih v okviru projekta, in 
sicer na Norveškem, kjer smo obiskali dve partnerski šoli, Srednjo poklicno in strokovno 
šolo iz Åssidna in Višjo strokovno šolo Viken. Na srednji šoli smo obiskali dijake in učitelje 
pri pouku v šolskih delavnicah, kjer so nam predstavili, kako so si s pristopi kombiniranega 
izobraževanja pomagali med epidemijo. Tudi na višji šoli je epidemija spodbudila razvoj 
izobraževanja na daljavo, čeprav zanje to ni bil povsem nov pristop. Študenti višjih šol 
na Norveškem so namreč večinoma zaposleni odrasli, ki šolske obveznosti opravljajo ob 
večerih in vikendih ter v veliki meri na daljavo. Predstavili so nam primere kombiniranega 
izobraževanja v laboratoriju industrije 4.0 ter pri poučevanju matematike in strokovnih 
vsebin za bolničarje na višji šoli. Za s strateškim razvojem obarvan študijski obisk so 
poskrbeli predstavniki vodstev šol, lokalnih deležnikov in partnerske Univerze Østfold.

Več na:
blendvet.si/studijski-

obisk-na-norveskem/.

Študijski obisk 
na Norveškem

Študijski obisk na
Norveškem,
4.–8. april 2022
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Projektni timi posameznih šol bodo do začetka jeseni oblikovali strateške načrte za 
naslednje šolsko leto, v katerih bodo na osnovi strateška namena in ciljev uvajanja 
kombiniranega izobraževanja opredelili konkretne aktivnosti in kazalnike za spremljanje 
doseganja ciljev.

V avgustu in septembru bo potekalo usposabljanje učiteljev, ki bo izvedeno v kombinirani 
obliki. Tako bodo učitelji tudi na lastni koži izkusili tovrstno učenje. Na usposabljanju se 
bomo osredotočili na kakovostno načrtovanje in izvajanje kombiniranega pouka. Učitelji 
bodo pripravili načrt za izvedbo pouka in ga prenesli v prakso.

Naše nadaljnje delo bo usmerjeno tudi v razvoj končne različice učnih scenarijev in DEMO
različic e-učnih gradiv.

Projekt KIPSI (BlendVET) sofinancirajo Islandija, Linhenštajn in Norveška s sredstvi 
Finančnega mehanizma EGP v višini 1.607.844 eur. Namen projekta je izboljšanje praks 
poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in 
dobrih praks z institucijami iz držav donatoric.

Za več informacij obiščite eeagrants.org/countries/slovenia.

Naslednji 
koraki ...

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kontakti:
Darko Mali, CPI
darko.mali@cpi.si

Mihaela Žveglič, CPI
mihaela.zveglic@cpi.si

Simona Knavs, CPI
simona.knavs@cpi.si

Navidezna resničnost pri pouku na ŠC Novo mesto.
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Projektni
partnerji

“Ta novičnik je nastal s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP. Za vsebino tega 
novičnika je odgovoren izključno Center RS za poklicno izobraževanje in zanj v nobenem 
primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje - krepitev človeških virov.”

www.blendvet.si
www.linkedin.com/company/blendvet/


