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IZHODIŠČE 

• Trend pri izrednih študentih je samostojno učenje

• Vse več kontaktnih ur se seli v e-učilnice

• Študenti si želijo novih metod učenja

• Želja po bolj prilagodljivem študiju 
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NAMEN IN CILJI

Namen prispevka

-poudariti pomen ustrezno pripravljenega in oblikovanega 

e-gradiva za namen samostojnega učenja

Cilji prispevka

-predstaviti metodološki pristop k oblikovanju e-gradiva

-predstaviti primer iz prakse (računalniško programsko podporo) 

-podati priporočila učiteljem za izdelavo dobrega e-gradiva
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TREND V SLOVENIJI

Blended learning

-Oblika kombiniranega pedagoškega dela, klasično in 

e- izobraževanje

Moodle

-Najbolj pogosta platforma za e-učilnico

**************************

Zmota:   e-gradivo je vse, kar naložimo v e-učilnico



E-IZOBRAŽEVANJE KOT NOVA KULTURA

Prednosti: 

-fleksibilnost, komunikacija, interakcija (študent - študent 
in študent – učitelj), izkoriščanje IKT

Slabosti (pasti):

-Samodisciplina 

-Obvladovanje IKT, dodatno delo učitelja (e-gradiva, 
komunikacija)



� So  dobro organizirane in pregledne multimedijske 
spletne strani 

� Metodično in didaktično prilagojeno samostojnemu 
učenju

� Motivira študenta za delo

� Omogoča preverjanje naučene vsebine

� Omogoča stalno komunikacijo z učiteljem  

E-GRADIVO



� Naslov e-učbenika je naslov glavne spletne strani. 
� Vsebina e-učbenika:

Sekcija A: Uvodna pojasnila 
namen in cilji 
predhodna znanja 
dodatni viri za študij 

Sekcija B: Vsebina učbenika 

poglavja in podpoglavja z multimedijsko vsebino 

Sekcija C: Zaključek učbenika
testi za preverjanje znanja (t.i. kvizi) 
navodilo, kako nadaljevati z učenjem. 

STRUKTURA E-GRADIVA



WIMBA CREATE



eXe



� http://dmoodle.fkpv.si/login/index.php

PRIMER E-GRADIVA 
(Wimba Create)



Ugotovitve iz anket (študenti in učitelji)
-Študenti in učitelji podpirajo e-izobraževanje kot dodatno ponudbo (ne kot  
zamenjava za tradicionalno izobraževanje)

-Bolj naklonjeni e-izobraževanju so izredni študenti

-Učitelji so manj naklonjeni; dodatno usposabljanje, dodatno delo: (e-gradiva, 
individualizacija pouka) in komuniciranje (skoraj brez omejitve)

-Zadržanost glede mobilnih aplikacij za t.i. m-učenje

Ker je e-izobraževanje kot sodobna oblika kurikuluma vsekakor 
trend, bo učitelj v bodoče moral dosegati kompetence v smeri 
obvladovanja spletnih tehnologij kot so  e-gradiva, e-učilnica ali 
celo virtualna učilnica. 

Zanimivo bo ponoviti raziskavo čez npr. 3 leta.   

POVZETEK
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


