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1 Namen 

Namen tega dokumenta je predstaviti vidike vzpostavitve in izvedbe na strateški, pedagoški 
in tehnološki ravni kombiniranega učenja na članici Univerze v Ljubljani ali drugi 
izobraževalni instituciji. 

2 O kombiniranem učenju 

Güzer in Caner (Güzera & Canera, 2014) sta v preiskovanju literature, ki govori o 
kombiniranem učenju (KU) (ang. blended learning, BL), ugotovila, da se prvi članek, ki 
omenja pojem KU, pojavi v letu 2000 (Cooney et al., 2000). Vendar v samem članku koncept, 
kot ga poznamo danes, še ni opredeljen. V letu 2003 Osguthorpe in Graham (Osguthorpe & 
Graham, 2003) opredelita KU kot kombinacijo učenja v živo, z neposrednim stikom (ang. 
face-to-face, F2F)  in učenja na daljavo s pomočjo IKT. Pri tem poudarita, da je KU več kot 
zgolj prikazovanje spletnih strani na zaslonu v e-učilnici in da učitelji s pomočjo kombiniranja 
učnih okolij skušajo kar najbolje izkoristiti prednosti obeh metod poučevanja, tako v živo kot 
tudi preko spleta. Leto pozneje pa Garrison in Kanuka (2004) zapišeta, da je KU premišljeno 
združevanje učenja v razredu z učenjem preko spleta. 

Kombinacija tradicionalnega učenja z neposrednim stikom in učenja na daljavo se vse 
pogosteje uporablja tako v formalnem kot v neformalnem izobraževanju. Visokošolske 
ustanove pri tem trendu novega načina učenja niso nobena izjema in mnoge ugotavljajo, da 
tak način študija za študente predstavlja idealno obliko in zagotavlja najmanjšo možno raven  
odstopanja od klasičnega načina učenja (Moskal, Dziuban, & Hartman, 2013). Nekateri 
avtorji predvidevajo, da bo to postal privzet način izobraževanja v visokošolskem okolju 
(Norberg, Dziuban, & Moskal, 2011). Vendar pa se mnoge institucije lotevajo izziva zgolj na 
ravni naključnega uvajanja, z individualnimi učitelji, ki poskušajo izkoristiti prednosti KU, 
torej od spodaj navzgor. Večina institucij sicer loči učenje na daljavo (e-učenje) od 
tradicionalnega učenja z neposrednim stikom, a jim je nejasna paleta vmesnih možnosti 
(Slika 1).  

 

Slika 1: Spekter izvedb predmeta v visokem šolstvu (Graham, Woodfield, & Harrison, 2013) 

Pomembno je poudariti, da KU ni študij na daljavo in da kljub uporabi podobne ali skoraj 
enake tehnologije vsak od njiju vsebuje nekatere sebi lastne elemente. Vsekakor pa lahko 
učitelji, ki sodelujejo pri študiju na daljavo, promovirajo in delijo svoje izkušnje tudi za primer 
KU. 
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Model izvedbe KU je odvisen od ravni, na katerem je uvedba, in sicer na ravni predmeta, 
oddelka, fakultete, univerze ali celotnega izobraževalnega sistema. Uvedba lahko pokriva vse 
predmete nekega programa, lahko pa je vnaprej določen nabor primernih predmetov za KU. 
Uvedba je lahko tudi neobvezna in odvisna od zainteresiranosti nosilca predmeta. Vendar pa 
mora biti uvedba KU skladna s politiko izobraževalne ustanove.  

Na vsaki ravni uvedbe je potrebno zagotoviti strukturo, strategijo in podporo ter kakovost 
študija. Zavedati se je potrebno, da e-učenje ne pomeni posredovanja snovi v e-obliki, ampak 
mora omogočati študentu v e-okolju aktivnosti in samostojno delo, preko katerih gradi svoje 
znanje. Poudariti je potrebno, da mora biti pri KU ključen predvsem vidik zagotavljanja 
kakovosti in doseganja učnih izidov (ang. learning outcomes), delno pa tudi vidik doseganja 
finančne učinkovitosti, fleksibilnosti in dostopnosti. 

Razlogi za uvedbo KU so lahko različni: izkoriščanje potenciala KU z vidika večjih pridobljenih 
kompetenc študenta, bolje izkoriščen čas v predavalnicah, zmanjšanje števila kontaktnih ur 
zaradi prezasedenosti prostorov, zmanjšanje števila kontaktnih ur zaradi neustreznih 
časovnih terminov (npr. večerna šola), fleksibilnost izvedbe, nižanje stroškov, obvladovanje 
povečanja števila študentov ipd. 

3 Opredelitev ključnih vidikov uvajanja KU v institucijah 

V zadnjih letih je uvedba KU na institucijah v svetu potekala po različnih modelih, za katere je 
težko reči, kateri bi bil najučinkovitejši in najboljši. Na podlagi proučevanja praks uspešnih 
uvedb na različnih institucijah, so Moskal, Dziuban in Hartman (2013) izpostavili več vidikov 
uspešne strategije uvajanja KU. Institucionalno je KU opredeljeno s strategijo institucije, 
odzivnostjo učiteljev, sprejetostjo med študenti, razpoložljivimi sredstvi in podpornimi 
mehanizmi. Uspešna vpeljava novega načina poučevanja se ne zgodi v kratkem času, ampak 
se navadno doseže počasi in z vloženim naporom tekom nekaj let, pri čemer je pomembno, 
da se uvajanje prilagodi dinamiki institucije (Moskal et al., 2013). Uspešnost prenove je v 
veliki meri odvisna tudi od vodstva, ki mora razumeti dinamiko sprememb in biti pripravljeno 
vključevati spremembe v »organizem« institucije (Garrison, 2011). Cilje KU je treba umestiti 
v splošne cilje institucije in upoštevati KU kot element za boljše doseganje teh splošnih ciljev. 

3.1 Strategija 

KU mora biti del strategije institucije in obravnavano kot inovativni potencial, ki ga je 
potrebno prilagoditi ciljem splošne strategije institucije, ga natančno opredeliti in na koncu 
rutinizirati, da postane normalen del izobraževalnih aktivnosti. Pri tem je treba sinhronizirati 
potrebe in aktivnosti posameznikov (od spodaj navzgor) s potrebami in aktivnostmi 
institucije (od zgoraj navzdol), saj neusklajeno delovanje pripelje do trka in neuspeha. 
Strategija je po mnenju nekaterih avtorjev ključna za uspešno uvedbo KU (Garrison & 
Kanuka, 2004), pri čemer dodatna ekipa, ki skrbi za to področje verjetnost uspeha še poveča. 
Uvedba mora biti vzpostavljena kot projekt, podprt s strani vodstva, z zagotovljenimi 
finančnimi in človeškimi viri in opredeljenimi razumnimi časovnimi roki. Na koncu mora KU 
bazirati na procesih in aktivnostih, ki so opredeljeni in jasni vsem deležnikom KU. 

Institucija mora določiti vizijo in strateške cilje, pri čemer mora biti namen sprememb 
povečanje kvalitete študijskega okolja. Potrebno je razumeti pomen e-učenja in njegove 
možnosti za doseganje večje kvalitete izobraževanja ter opredeliti, kakšen je namen vpeljave 
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in kaj se želi doseči. Zavedati se je treba, da pomeni degradacijo izobraževanja, če samo 
prenesemo del predavanja v e-obliko (Garrison, 2011). Vpeljava novega načina mora biti 
narejena z vso resnostjo, pri čemer ne smemo prezreti potreb vseh zainteresiranih v procesu 
in se zavedati, da bo prinesla organizacijske in programske spremembe. Navadno so cilji 
uvajanja KU izboljšana pedagoška dejavnost (večje zadovoljstvo študentov in učiteljev, večja 
učinkovitost in uspešnost), povečana dostopnost in fleksibilnost (kdaj in kje), večja 
učinkovitost in izraba virov. 

V strategiji se mora postaviti cilj o obliki in obsegu KU, ta pa mora biti skladen z 
opredeljenimi nameni uvajanja KU, skladnimi s strategijo (bo npr. v obliki KU izveden le del 
predmetov, ki so za to obliko primerni, ali vsi). Katalog KU predmetov mora biti javno 
objavljen oz. morajo biti z njim seznanjeni tudi študenti pri vpisu, pri izbiranju (npr. izbirni 
predmeti) ipd. Pri tem je pomembna sinhronizacija e-učenja z učenjem v klasični obliki 
(učitelj lahko izvaja KU izmenično, en teden preko spleta, en teden v predavalnici) in 
uskladitev z izvedbo vseh predmetov študijskega programa. V luči vsega tega je potrebno 
zastaviti strateški plan in cilje, ki bodo merilo uspešnosti uvedbe. Cilji so lahko postavljeni z 
vidika institucije, učitelja ali študenta:  

 Cilji institucije lahko vključujejo npr. učinkovitejšo uporabo virov/pripomočkov za 
podporo poučevanja, boljšo prehodnost študentov ali povečanje vpisa študentov. 

 Cilji učiteljev so lahko usmerjeni v izboljšanje poučevanja z razvojem in uvajanjem 
inovativnih učnih praks.  

 Cilji študenta so lahko večja udobnost in prožnost učenja, neomejen dostop do učnih 
vsebin, večji študijski uspeh ali večja informacijska pismenost.  

Po Garrisonu (2011) strateški načrt visokošolske institucije vsebuje: 

 vizijo z obrazložitvijo ozadja, definicijo temeljnih vrednot ter opis strateških ciljev; 

 oceno tveganja: določiti vprašanja/potrebe, cilje, dobre prakse; 

 opis pedagoških načel in izidov; 

 pobude za izvedbo in strategijo: povezave s prioritetami institucije, ustanovitev 

organizacijske skupine, določitev testne/pilotne skupine; 

 opis infrastrukture: zasnova multimedijske učilnice, opis administrativnega procesa; 

 podporne službe: zagotoviti strokovni razvoj učiteljem, podporo študentom; 

 opredelitev virov, spodbud in pohval; 

 primerjalne analize in raziskave: določitev kriterija uspešnosti, oceno napredka, 

dogovoriti smer/cilje in dosežke. 

Za postavitev strategije so v pomoč vprašanja (Moskal et al., 2013): 

1. Zakaj na instituciji vpeljati KU? Kaj so cilji in kakšne rezultate se pričakuje, kratkoročno in 

dolgoročno? 

2. Kakšno izboljšavo pomeni KU z vidika študenta? Npr. večja uspešnost opravljanja izpitov, 

manjše število opustitev študija, skrajšan čas dokončanja študija itd. 

3. Katere predmete ali programe se bo ponudilo v KU in zakaj? 

4. Kako bo potekala uvedba KU v celotni instituciji? Kdo bo prvi? 

5. Kako bodo sodelovali različni profili zaposlenih na fakulteti? 
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6. Kakšne investicije so možne (časa, ljudi, financ idr.) in kakšne posledice to prinaša? 

Postavljena strategija naj bo fleksibilna, omogoča naj spremembe na podlagi spoznanih 

dejstev tekom procesa, kar posledično narekuje obvezno sledenje in evalvacijo korakov med 

samim procesom. 

3.2 Proaktivna razvojna politika 

Eden ključnih dejavnikov za uspešnost uvedbe KU je sprejetje novega načina dela med 
učitelji. Razjasniti se morajo vidiki kakovosti, lastništva, intelektualne lastnine, nagrajevanja, 
delovne obremenitve in nadzora. Pri tem je treba uskladiti že obstoječe pravilnike in jih 
posodobiti tako, da upoštevajo nov način dela, KU. V praksi je opaziti, da učitelji, ki niso bili 
že na začetku vključeni v proces, ali pa njihova prva izkušnja ni bila pozitivna, čutijo velik 
odpor do KU (Garrison, 2011). 

3.3 Usklajenost – vodstvo, učitelji 

Vodstvo institucije mora imeti ključno vlogo pri oblikovanju ciljev KU in sprejeti odgovornost 
za izvedbo. V celotnem procesu mora biti sodelovalno vodenje, ki omogoča zaupanje in 
hkrati ohranja vodstvene lastnosti. Vključeni vodilni morajo čutiti, da je v novem načinu 
potencialna korist in izboljšava, kar je predpogoj za uspeh. Vodstvo mora zagovarjati 
spremembe, biti zavezano k cilju, odločno pri sprejemanju odločitev in sposobno zaznati ter 
poslušati mnenja, sprejemati ideje drugih. V postavitev vizije naj se vključijo vsi zainteresirani 
(administracija, učitelji, asistenti, drugi zaposleni in študentje). Prav učitelji naj bi bili 
vključeni že od vsega začetka. Tak način nam zagotavlja, da bo bistveno manj sprememb 
tekom izvedbe (Garrison, 2011). 

Pri usklajevanju se mora upoštevati cilje vseh oddelkov oz. kateder ter jih hkrati uskladiti s 
strategijo institucije, s študijskimi programi in z učitelji, ki bodo proces izvajali. Prav 
usklajevanje lahko predstavlja velik izziv, saj vpeljava novosti lahko pri nekaterih izzove 
odpor in nezaupanje, na primer že zaradi tega, ker se s KU niso imeli priložnosti spoznati med 
svojim izobraževanjem, ali pa imajo pomisleke npr. glede kakovosti e-učenja ali lastništva 
intelektualne lastnine. Večji odpor med zaposlenimi je zaznati takrat, ko navodila o načinu 
poučevanja prihajajo od vodstva navzdol, ne da bi predhodno prišlo do usklajevanja mnenj. 
Znano je tudi, da so prav razlike med administrativnim ter pedagoškim osebjem, ki niso bile 
ustrezno rešene in usklajene na institucionalni ravni, privedle do neuspešnih poskusov 
vpeljave KU. Ključno je obveščanje ožje in širše zainteresiranih deležnikov o napredovanju 
procesa in spremembah. 

3.4 Organizacijska struktura 

Eden pomembnejših dejavnikov je organizacijski. Ta določa, ali je institucija sposobna 
usposobiti učitelje, razviti predmete, upravljati in vzdrževati infrastrukturo, nuditi (on-line) 
pomoč študentom in učiteljem, vključenim v e-učenje ter voditi še ostale pomembne 
funkcije, ki so potrebne za uspešnost KU. V praksi ni zaslediti nekega enotnega koncepta 
organizacijskega modela za nudenje podpore KU. Kot uspešna rešitev podpore učiteljem in 
študentom se je izkazala centralno vodena enota, s katero se izognemo podvajanju dela, 
hkrati pa nudimo kakovostno in konsistentno pomoč za vse enako. Eno ključnih vlog ima 
oblikovalec učnih enot, ki je v pomoč učiteljem pri postavitvi in oblikovanju e-učilnic. Z njim j 
je institucija bistveno uspešnejša.  
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Administrativno osebje si pogosto ne vzame dovolj časa, da bi se seznanili z novo 
terminologijo, tehnologijo ter novimi nalogami, povezanimi z učitelji in študenti. Prav njihovo 
zavedanje o lastni vlogi v KU pomembno vpliva na učinkovito vpeljavo in kasneje izvajanje 
KU. Tisti, ki se izobražujejo o KU, prispevajo k pozitivnemu odnosu do novih tehnologij 
učenja. 

3.4.1 Besedišče in terminologija 

Poenotenje poimenovanja in poznavanje konceptov in metod (npr. ali govorimo o 
kombiniranem učenju ali hibridnem učenju) je pomembno za vse zaposlene: učitelje, vodstvo 
in administracijo. Le z usklajenim meta jezikom in enotnim razumevanjem konceptov lahko 
uspešno vodimo razprave in usklajujemo cilje strategije vpeljave KU. 

Priporočljivo je ustvariti institucionalni glosar KU (glej primer Rebolj, str. 193), ki poenoti 
besedišče in tako koristi predvsem pri pisanju priporočil in navodil za učitelje, strokovne 
službe in študente. 

3.5 Struktura 

Bistven element je opredeljena struktura KU. Pri tem je treba izbrati in vzpostaviti ustrezen 
podporni sistem oz. tehnološko platformo (strojna in programska oprema) in pridobiti 
podporo institucije, da je pripravljena kriti nastajajoče stroške (vključiti stroške v finančne 
načrte, tudi srednjeročne). Bataglino et al. (2012) navajajo, da se stroški za KU pogosto 
pokrijejo z zmanjšanjem potrebe po administrativnem in drugem osebju. 

Struktura je lahko opredeljena na ravni predmeta, fakultete ali univerze, pomembno pa je, 
da je zapisana v ustreznih dokumentih. Struktura mora biti integrirana v celoten pedagoško 
proces institucije tako na ravni procesov, podpornih služb, upravljanja in vodenja 
(organi/telesa). 

3.6 Tehnologija in zanesljivost IT infrastrukture 

Tehnologija je seveda ključni predpogoj KU, a še zaleč ne edini, niti ne najbolj pomemben. 
Današnje tehnološke rešitve (plačljive ali odprtokodne) v osnovi že omogočajo večino stvari, 
ki jih neka osnovna oblika KU potrebuje (upravljanje z uporabniki, obveščanje, ustvarjanje 
vsebin, aktivnosti kot so naloge, kvizi ipd.). Ključno je, da je tehnologija zanesljiva, skalabilna, 
z izdelanimi varnostnimi kopijami podatkov in stalno delujoča (24x7). 

Pri tem je potrebna odločitev, ali se nameščanje in potem vzdrževanje z nadgradnjami 
izvajata z lastnimi človeškimi viri, ali pa se uporabi zunanje izvajanje. V prvem primeru so 
stroški pogosto večji, podpora 24x7 težje zagotovljena, toda prilagojena organizaciji in okolju 
in zato fleksibilna glede na potrebe institucije. V primeru zunanjega izvajanja, kjer zunanji 
izvajalec verjetno skrbi za množico podobnih platform, je individualizacija platforme težja, 
prilagoditve se izvajajo počasneje, zaradi ekonomije obsega pa je rešitev cenejša. 

E-učenje za svoje delovanje potrebuje enake elemente IT infrastrukture kot druge omrežne 
storitve (strežnik, pasovna širina omrežja, oddaljeni dostop), hkrati pa ima strožje zahteve v 
smislu zanesljivosti in neprekinjenega delovanja. Učitelji in študentje pričakujejo, da je 
vedno, ko vstopijo v e-učilnico, le-ta delujoča in se v njej lahko odvije pedagoški proces. Zato 
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je treba zagotoviti stalni nadzor delovanja potrebne infrastrukture, ki ga opravlja tehnično 
osebje (npr. alarmi ob nedelovanju). 

Predvideti je treba porast dostopa do spletnih učilnic v izpitnih obdobjih ter v času, ko 
študentje v njih opravljajo obveznosti. Dolgoročno se povečuje tudi količina podatkov, ki jih 
je treba shranjevati vključno z dolgoročno hrambo podatkov o opravljenih aktivnostih. Vse to 
mora institucija načrtovati pri začetni postavitvi infrastrukture ter vključiti možnosti 
nadgradnje in razširitev ali pa razmišljati o integraciji študentskega informacijskega sistema s 
sistemom za KU (izrednega pomena je, da učitelji vedo, kje vpisani podatki, kot so ocene, 
opravljene delne obveznosti ipd. ostanejo zapisani za dlje časa in kdaj se brišejo). 

3.7 Analiza trenutnih in dolgoročno shranjevanih podatkov 

Vprašanja, ki se zastavljajo ob uvedbi e-učenja, so: ali je kakovost študija enaka kot v klasični 
izvedbi, ali so študentje in učitelji zadovoljni s pridobljeno izkušnjo e-učenja, ali KU dosega 
boljše rezultate kot popolna izvedba e-študija, ali se KU z leti izboljšuje, ali se je investicija v 
KU povrnila. Odgovore na takšna in podobna vprašanja znotraj institucije lahko predstavimo 
preko zbranih podatkov o izvajanju KU. V ta namen je treba vzpostaviti sistem načrtnega 
zbiranja podatkov (kvantitativnih in kvalitativnih), ki omogočajo sledenje in ocenjevanje 
izvedbe KU ter ustrezno poslovno inteligenco. Dolgoročno podatki pomagajo instituciji pri 
izboljševanju kakovosti KU in izboljšanju celotnega izobraževalnega procesa. 

3.8 Usposabljanje 

Ob uvajanju KU je treba načrtovati ustrezne vire za pridobivanje ustreznega znanja za 
izvajalce KU. Mozelius (2017) poroča o usposabljanju učiteljev pri KU kot ključni aktivnosti, 
hkrati pa se z usposabljanjem izgubi strah, da bi naredili kaj narobe. Prvi pomemben vidik je 
usposabljanje učiteljev za delo z IKT orodji pred začetkom uvajanja KU in izpopolnjevanje, ko 
je KU že uveljavljen proces izobraževanja. Pomanjkanje časa za natančno in kakovostno 
implementacijo KU v učne procese prav tako predstavlja velik problem. Še bolj ključno pa je, 
da znanje učiteljev ni samo uporaba tehnologije (klikanje, razumevanje menijev ipd.), temveč 
vpenjanje tehnologije kot podpore pedagoškega procesa. (Mozelius, 2017) izpostavlja 
pedagoško didaktično usposobljenost za KU (oblikovanje predmetov, gradiv, učilnic, metode 
poučevanja in učenja, preverjanje in ocenjevanje znanja …) kot ključno, saj je pomanjkanje 
usposobljenosti za te vidike poučevanja pogosto omenjeno prav v visokem šolstvu in 
izobraževanju odraslih (Korr, Derwin, Greene, & Sokoloff, 2012). Pri načrtovanju okvirov 
pedagoškega dela je pri uvajanju KU treba upoštevati interakcijo med študenti, učitelji in 
tehnologijo in načrtovanje uskladiti z načrtovanimi učnimi izidi (Biggs, 2003) ter za to 
usposobiti izvajalce študija. Usposabljanje je ključno tudi pri novozaposlenih, saj večinoma 
ne posedujejo ustreznega znanja na področju KU ali pa le to ni skladno s potrebami in 
politiko KU v instituciji. 

3.9 Podpora KU 

Podpora KU je sestavljena iz več ravni. Pri razvoju in vzpostavitvi KU je ključna podpora 
učiteljem, ki potrebujejo znanje za pripravo vsebin in izvedbo KU. Potrebujejo podporo pri 
tehničnih in pedagoških aktivnostih, povezanih s tehnologijo. S tehničnega vidika je to 
tehnična podpora učiteljem z delujočo tehnologijo in pa podpora pri njeni uporabi. S 
pedagoškega vidika je pomembna predvsem pedagoška podpora učiteljem pri povezovanju 
pedagoško didaktičnih ciljev s funkcijami in zmožnostmi tehnologije, kar lahko izvedemo na 
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podlagi teoretičnih dognanj ali pa dobrih praks znotraj institucije, upoštevajoč perspektivo 
študentov na instituciji. Učitelj v KU potrebuje različna znanja/veščine glede na vloge, ki jih 
ima v e-učilnici (učitelj, urejevalec, organizator, tutor,…). Ključno je, da učitelj osvoji nekatere 
od njih, nekatere pa se prepusti tehnični in pedagoški podpori. 

Podporo je treba nuditi študentom, tako na začetku, ob soočanju s KU – pedagoška podpora 
študentom, kot v nadaljevanju, ko tehnologijo že obvladajo, pojavljajo pa se različni tehnični 
problemi – tehnična podpora študentom. 

3.9.1 Podpora učiteljem pri razvoju spletne učilnice 

Učitelju predstavlja prehod na e-učenje velik izziv. Potrebno se je naučiti uporabljati 
tehnologijo in spremeniti klasični način predavanja. Institucija mu mora zagotoviti potrebno 
izobraževanje in strokovno podporo (oblikovanje e-učilnice, izbira aktivnosti,…), saj sam 
težko najde čas (in voljo) za učenje novosti, postavitev in oblikovanje spletne učilnice 
potrebuje dodatna znanja… Zelo uspešne so pri tem medsebojne skupnosti učiteljev 
(Garrison, 2011). 

Način dela v e-učilnici je drugačen, zato je treba učitelje seznaniti z vsebinami, ki jih pri 
klasičnem načinu izvedbe ni, kot so npr. učinkovito sledenje aktivnostim študentov, nove 
metode ocenjevanja, vprašanja o lastništvu vsebin. Usposabljanje učiteljev za delo pri KU 
mora v začetni fazi potekati izven okolja IKT, da se naučijo načrtovati delo. 

Učitelj lahko sam oblikuje spletno učilnico, pri čemer si lahko pomaga z nasveti kolegov oz. 
podporno službo. Po drugi strani pa je priporočljiva poenotena osnovna struktura ali 
poenotena oblika e-učilnice za vse predmete KU predvsem zaradi hitrejšega in lažjega 
zaznavanja okolja za študente (npr. enotna navigacija, barvna podoba, pisava, prilagodljivost 
na mobilne naprave ipd.). Preden je e-učilnica vključena v pedagoški proces, jo naj pregleda 
za to odgovorna oseba (pedagoška podpora - načrtovalec učnih vsebin). Lahko pa si tudi 
učitelji med seboj (prijateljsko) pregledajo izdelane učilnice (Moskal et al., 2013). 

Učinkovito usposabljanje učiteljev ter oseb, odgovornih za podporo učiteljem, zmanjša 
(časovno) obremenitev pri postavitvi in oblikovanju spletne učilnice (in nezadovoljstvo z 
novostjo), kar vodi do dobro izdelanih in oblikovanih vsebin ter posledično vpliva na večjo 
aktivnost študentov in doseganje boljših ocen. 

3.9.2 Podpora študentom in učiteljem med izvedbo e-učenja 

E-učilnica omogoča študentu in učitelju vstopanje v pedagoški proces neodvisno od časa in 
prostora. Težave, ki jih pri tem imajo, so lahko zelo preproste ali bolj kompleksne. Podpora 
ob morebitnih težavah mora biti na voljo ažurno in je lahko v različnih oblikah: telefon, e-
pošta, sporočila, informativne spletne strani (FAQ), neposredno sporočanje, videoposnetki 
navodil ipd. Večina institucij, ki imajo e-učenje že dobro vpeljano, uporablja več možnosti. 

Ne glede na izbrani način pa velja, da mora biti pomoč čim hitrejša, če že ne more biti 
takojšna. Zavedati se je treba, da je v nasprotnem primeru izgubljen tisti čas, ki ga je študent 
sicer namenil študiju. Hkrati je treba poudariti, da podpora ni enostavna, saj je raznolikost 
težav velika in potrebno znanje za njihovo odpravljanje kompleksno. Zato so za podporo 
potrebni dobri strokovnjaki, ki sisteme razumejo tako s tehničnega kot z uporabniškega ali 
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pedagoškega vidika. V takih primerih je najučinkovitejša centralizirana podpora (Moskal et 
al., 2013). 

Pri uvajanju KU torej lahko na začetku za podporo poskrbi tehnična ekipa, ki skrbi za ostalo 
tehnično infrastrukturo, pri čemer mora zagotovo pridobiti še ustrezno znanje o 
pedagoškem procesu ali pridobiti člana ekipe, ki se spozna tudi na to področje. Ob večanju 
ravni KU v pedagoškem procesu je tako ekipo treba razširiti ali ustvariti novo ekipo za 
pedagoško podporo, možna pa je tudi integracija več ekip različnih oddelkov ali fakultet na 
raven celotne institucije (npr. univerze). 

3.10 Lastništvo 

Pomemben element je urejenost lastništva vsebin KU. Nastajajoče spletne vsebine so 
namreč avtorska lastnina (podobno kot učbeniki ali druga študijska gradiva) in institucija 
mora ustrezno urediti tudi to področje, saj je dostopnost v spletnem okolju široka in pogosto 
težko nadzorovana. Vse spletne vsebine, nastale v spletnih sistemih za učenje, naj bi bile last 
institucije. Če povlečemo vzporednice z izdajo učbenikov in drugih učnih pripomočkov, je 
potrebno ustrezno sorazmerno urediti tudi to področje. 

Za razliko od papirnega gradiva elektronsko lahko zelo enostavno kopiramo ali pa je 
dostopno javnosti. Zato je strah učiteljev pred javnim deljenjem znanja, povezano s 
konkurenco drugih učiteljev ali celo konkurenčnostjo institucij, pogosto upravičen in ga je 
treba ustrezno nasloviti. 
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3.11 Vrednotenje 

Klasična izvedba študija je vrednotena z urami izvedbe v predavalnici, medtem ko se pri KU 
pedagoško delo vrednoti drugače. Tako za študenta kot za učitelja je v klasičnem učenju v 
predavalnici čas ovrednoten v urah (slovenske šolske ure dolge 45 minut). Te ure so 
opredeljene v učnih načrtih predmeta kot obremenitev študenta in se navezujejo na ECTS 
kreditne točke, kjer je 1 kreditna točka opredeljena kot 25-30 ur dela študenta oz. 
študentove obremenitve. Naloga institucije je, da postavi okvire ovrednotenja študentovega 
dela v e-učilnici pri KU in dela učitelja v e-učilnici kot dodatek k delu v predavalnici (Ellis, 
Ginns, & Piggott, 2009). 

Na Univerzi v Ljubljani z vidika učitelja Pravilnik o vrednotenju pedagoškega dela UL 
predpostavlja določeno letno pedagoško obremenitev, merjeno v neposrednih pedagoških 
obveznostih (NPO), ki je odvisna od delovnega mesta učitelja (asistent, visokošolski učitelj 
ipd.). Pri tem pravilnik razlikuje predavanja od vaj in v določenih primerih vključuje še faktor, 
ki vpliva na izmerjeno opravljeno delo glede na naziv izvajalca učitelja. Zato je treba na ravni 
institucije (fakultete, univerze) ustrezno obravnavati izziv in poiskati rešitve, kako z NPO 
meriti on-line del učiteljevega dela pri izvedbi KU. V spletnem okolju je delo namreč težje 
opredeliti z minutami opravljenega učiteljevega dela, saj je treba upoštevati tudi čas priprave 
gradiv za KU. Praksa kaže, da učitelj za pripravo 1 ure dela študentov prek spleta, porabi 8 ur 
svojega dela. 

3.12 Spodbude 

Rezultati raziskav kažejo, da spodbude pozitivno vplivajo na uspešen razvoj in 
implementacijo KU (Watson, Murin, Vashaw, Gemin, & Rapp, 2011, p. 148). Spodbude so 
pomembne predvsem pri uvedbi in nastajanju vsebin v on-line okolju. Med motivatorji 
najpogosteje srečamo obvezne elemente, kot so: 

 KU je normalen del pedagoškega procesa in tako tudi vrednoten, 

 KU je vključeno v pogoje napredovanja, 

 KU je vključeno v pogoje habilitacije. 

Po drugi strani je motivator lahko tudi: 

 materialna spodbuda (tehnološka oprema, finančna kompenzacija, brezplačno 
usposabljanje), 

 povečana teža predmeta pri vrednotenju, 

 dodatne ure za razvoj pri KU in posledično razbremenitev pri drugih obveznostih, 

 ponujena dodatna pomoč – dodatni asistenti. 

Garrison in Kanuka (2004) poudarjata pomen finančnih sredstev za KU kot spodbudo za 
inovacijo, ker je po mnenju učiteljev priprava on-line učenja težja in dolgotrajnejša od 
priprave učenja v predavalnici. Zato spodbude vplivajo predvsem na tiste, ki je strah njih 
tehnologije ali strah pred dodatnim nadzorom nad njihovim delom. Prve lahko spodbudimo 
z ustreznimi predstavitvami pozitivnih učinkov uporabe tehnologije v pedagoškem procesu 
in usposabljanji, druge pa predvsem s transparentnim delovanjem in obravnavanjem vseh 
učiteljev enako.  
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Spodbude so pomembne tudi za tiste, ki tehnologijo uporabljajo samo zaradi pravil in le, 
kolikor je po pravilih treba. Spodbude so lahko podkrepljene s prikazano koristnostjo 
uporabe IKT in posledično boljšega doseganja ciljev, postavljenih v učnih načrtih. Spodbude 
lahko prihajajo tudi s strani kolegov, ki prikažejo svoje dobre izkušnje in uspehe in na ta 
način spodbujajo tiste, ki tega še ne počnejo. 

3.13 Evalvacija 

Evalvacija je nujni element KU, ki v okviru strategije KU vključuje evalvacijo posameznih 
komponent, s čimer se zagotavlja napredek razvoja področja. Kot trdijo Sharpe et al. (2006), 
učitelji resneje jemljejo evalvacijo predvsem, kadar je v razvoj KU vključena finančna 
spodbuda, saj morajo dokazati »povrnjeno investicijo«.  

Ker je eden primarnih ciljev KU dvig kakovosti izobraževanja, je ena od ključnih komponent 
evalvacije prav evalvacija kakovosti pedagoškega procesa KU. Težava pri tem je, da je že 
evalvacija kakovosti učnega procesa v predavalnicah slabo opredeljena in pogosto sprožena 
le ob skrajno negativnih (pritožbe študentov, negativno mnenje ob vlogi za habilitacijo, 
akreditacija vsakih 5 ali 7 let) ali pozitivnih impulzih (nagrada za najboljšega učitelja).  

Evalvacija izvedbe pedagoškega procesa KU je smiselna in nujna in je v delu on-line izvedbe 
transparentnejša in lažje evidentirana. Evalvacija pedagoškega procesa v predavalnici 
običajno opravimo z neposrednim spremljanjem v realnem času in s študentsko anketo, on-
line izvedbo in aktivnosti pa lahko ovrednotimo tudi s spremljanjem vsebine, dnevnikov 
aktivnosti ipd. v spletnem okolju.  

Evalvacija izvedbe KU mora vključevati sledeče komponente:  

 učitelje (zadovoljstvo, kakovost pedagoške dela, doseganje ciljev predmeta),  

 študente (zadovoljstvo, uporabniška izkušnja, doseganje ciljev predmeta), 

 tehnično in administrativno osebje (zadovoljstvo, ustreznost procesov, opravljanje 
nalog),  

 tehnologijo (ustreznost, zanesljivost, varnost, skalabilnost).  

Watson et al. (2011, p. 44) predlagajo, naj se evalvacija ne opravi na vložkih, temveč na 
izložkih (ang. output), predvsem z vidika dosežkov študentov in njihovega odnosa do KU (Ellis 
et al., 2009; Ginns & Ellis, 2007) ter priložnosti, izložki pa naj bodo usklajeni s strategijo 
institucije. Nenazadnje je pomembno, da se o rezultatih evalvacije obvešča vse deležnike, kar 
je tudi eden od pomembnih elementov uspeha. Moskal et al. (2013) trdijo, da konstantna 
evalvacija lahko učinkovito sledi učinku KU na študente, učitelje in institucijo. 

3.13.1 Učinkovitost modela 

Na KU se mora gledati kot na investicijo na daljši rok in ne le kot enkratni projektni strošek, 
saj ponuja: 

• izboljšanje učne prakse z usposabljanjem učiteljev; 
• učinkovitejšo uporabo različnih učnih virov; 
• zagotavlja bolj fleksibilno in primerno učno okolje za študente; 
• posledično poveča vpis študentov zaradi časovno in prostorsko manj omejenega 

načina dela. 
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Izkazalo se je, da v daljšem časovnem obdobju pri merjenju zadovoljstva učiteljev s KU kot 
dejavniki postanejo pomembni:  

 aktivnost študentov,  

 aktivno sodelovanje in interakcija večjega števila študentov,  

 večja fleksibilnost pri uporabi časa in prostora ter 

 občutek zadovoljstva pri obvladovanju novih orodij in tehnik.  

Navedeni dejavniki so lahko merilo uspešnosti, predvsem kadar obstaja skupno razumevanje 
pojma kakovostne izvedbe. 

3.14 Strateško planiranje uvedbe 

Pisel je leta 2001 postavil 10 stopenjski model, ki opisuje strategijo planiranja učenja na 
daljavo (Pisel, 2008). Model je fleksibilen, povezave med posameznimi stopnjami se lahko 
združijo in posamezne stopnje v modelu se lahko razlikuje v odvisnosti od dejavnikov in 
izkušenj v instituciji.  
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Slika 2: Model strateškega planiranja (Pisel, 2001, v (Pisel, 2008)) 

1. Stopnja – Zavedanje in planiranje 

 Začetna odločitev, ki je lahko notranja (institucije) ali zunanja (npr. sprememba 
zakonodaje). 

 Identifikacija sredstev, namenjenih za planiranje – opredeliti predvidena sredstva 
(vodstvo), kjer je poleg finančnih sredstev potrebno upoštevati fakultetno osebje, 
administracija, IKT infrastrukturo in podporo, pa tudi znanje in izkušnje. 

 Planiranje organizacije (naloge, vodstvena ekipa) ter terminski plan - strategija in 
politika (vodstvo). Idealno naj bi vodstvena ekipa za vpeljavo e-učenja imela dve 
skupini; prva z 2-4 člani vodi proces in odloča o kritičnih delih, druga, ki je večja in 
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vključuje različne deležnike (idealno nekje med 9-10 članov), deluje na različnih 
področjih. 

2. Stopnja – Smernice, cilji in terminski plan 

 Namera vodstva – jasno izražen namen vpeljave e-učenja, ki za vse vpletene pojasni 
potrebo in cilje vpeljave. 

 Načrt terminskega plana – določa tempo procesa s postavitvijo časovno realno 
dosegljivih ciljev. 

3. Stopnja –Analiza stanja 

 Analiza okolja – SWOT analiza zunanjih in notranjih dejavnikov: 
o Kritični notranji dejavniki (prednosti in slabosti): infrastruktura, zainteresirane 

strani (deležniki), visokošolski programi, poslanstvo, financiranje, vodstvo  
o Kritični zunanji dejavniki (priložnosti in nevarnosti): tehnologija, zainteresirane 

strani (deležniki), politika, partnerstva, udeleženci (stranke), trg, tekmovalnost 

 Analiza odstopanja/vrzeli (ang. gap analysis) 
o Opredeli razkorak med trenutnim stanjem in postavljenim ciljem 
o Sledi po 4. stopnji, da lahko poveže opravljeno SWOT analizo ter poslanstvo 

(primerjave obstoječega ter organizacijsko vizijo) 

4. Stopnja – Poslanstvo  

Razloži pomembnost e-učenja in ga umesti v vizijo razvoja izobraževalne institucije. Pri tem 
je potrebno paziti, da se zapišejo dosegljivi cilji – doseženo kdaj, kdo, kje (ciljna publika) in 
zakaj.  

5. Stopnja - Predpostavke 

Predpostavke planiranja vključujejo trenutno stanje ter hipotetične predpostavke v razvoju, 
stvari, na katere razvojna skupina nima vpliva, in naj bi vključevale logične, realne in 
pomembne parametre za nadaljevanje procesa. Med procesom se lahko izkaže, da so bile 
prve predpostavke slabe in se jih glede na spoznanja spremeni. Vse predpostavke se naj 
dokumentirajo, da se lahko z njimi seznanijo vsi, tudi kasneje vključeni. To služi kot osnova za 
periodično spremljanje napredka procesa. 

6. Stopnja – Razvoj strategije 

Postavitev strategije na osnovi predhodnih analiz. Oblikovanje in razvoj okvirnih predmetov 
glede na opredeljene notranje prednosti in zunanje priložnosti. Upoštevati je potrebno tudi 
usklajenost z identificiranim poslanstvom institucije. Potrebne so že konkretne opredelitve 
kdo, kaj, kdaj in zakaj z namero doseganja zastavljenih ciljev. 

7. Stopnja – Funkcionalna analiza 

Pregled in ocena postavljenih okvirnih predmetov. Vključiti tiste, ki so posredno in 
neposredno povezani, in tudi druge strokovnjake, saj lahko razvojna skupina spregleda 
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določene podrobnosti. Po končani analizi razvojna skupina poroča vodstvu o priporočeni 
okvirni obliki izvedbe. Priporočljivo je zapisati te smernice v dokument. 

8. Stopnja - Implementacija 

V tej fazi se iz razvojne skupine prenesejo naloge na tiste, ki bodo odgovorni za konkretno 
implementacijo. Vloge in naloge morajo že biti razdeljene in tudi ostali viri zagotovljeni. 
Upošteva se že postavljen terminski plan. 

9. Stopnja – Ocena izvedbe 

Ocenjevanje izvedbe: formativno ocenjevanje – potrebno je opredeliti metriko (kaj in kako 
bo merjeno) in skupna (ang. summative) ocena 

10. Stopnja – Periodični pregled 

S periodični, pregled potrdi vizijo strategije, pregleda notranje in zunanje faktorje vpliva, 
nakaže možne spremembe v procesu. 

4 Štiri faze institucionalnega vidika uvedbe KU 

Garrison in Vaughan (2013) v svoji analizi ugotavljata, da je v visokem šolstvu običajno 
zaznati odpor do sprememb in inovacij v ustaljenem načinu poučevanja. Prav zato uvajanje 
KU zahteva jasno opredeljen načrt, močno vodstvo in trajnostno naravnanost. Proces 
vpeljave KU se mora pričeti z zavedanjem o koristih novega načina poučevanja in zaznane 
potrebe po spremembah, kjer mora vodstvo jasno podpreti uvedbo in vključiti vse deležnike 
(učitelji, administracija, strokovne službe) v sam postopek. Pred začetkom procesa uvajanja, 
je dobro organizirati predstavitev zunanjih strokovnjakov s področja KU. Če ob uvedbi KU 
hkrati ni reorganizacije v instituciji, potem uvedba ni učinkovita. Izdela naj se akcijski načrt in 
politika institucije in uredijo ustrezni dokumenti/pravilniki, kjer naj se osredotoči na 
preoblikovanje celotnega programa študija in ne le na prenovo posameznega predmeta. Brez 
vključevanja IKT ni KU, pri čemer je potrebno paziti, da tehnologija ne postane ovira za 
uvedbo. Zato je potrebno zagotoviti stalno IT podporo učiteljem, da se jim ni potrebno učiti 
in ukvarjati le s tehnologijo. 

Garrison in Vaughan (2013) opišeta primer uvedbe, kjer je projektna skupina na instituciji 
skupaj z zunanjimi strokovnjaki za KU vodila postopek uvedbe na pilotnih predmetih. 
Izpostavila sta, da projekta KU ne bi bilo mogoče izvesti, če vodstvo ne bi bilo naklonjeno 
uvedbi KU. Prav vodstvo mora zagotoviti jasno vizijo, specifične akcijske načrte in omogočiti 
vire (človeške, finančne) – strategija uvedbe KU. Opisani primer uvedbe temelji na 4 fazah 
»poizvedbenega« modela (ang. inquiry model) (Slika 3: Poizvedbeni model (Garrison & 
Vaughan, 2013). 
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Slika 3: Poizvedbeni model (Garrison & Vaughan, 2013) 

1. faza: Začetni impulz (sprožitveni dogodek). Učitelji so povedali, da je bil sprožitveni 
dogodek motivacija po preoblikovanju obstoječih predmetov s ciljem izboljšati učenje  
študentov ter povečati zadovoljstvo učitelja. Organizirani so bili uvodni sestanki z vsakim 
od učiteljev in njegovim asistentom kot tudi s predstavniki institucije, odgovornimi za 
poučevanje (prodekan za študijske zadeve, vodja študentskega referata), knjižnice in 
informacijskega oddelka. Namen sestankov je bil pojasniti cilje projekta, časovnico, vloge 
in odgovornosti vseh, ki so vključeni v proces. Sestanek je tudi osvetlil potrebe in zahteve 
za podporo strokovnega razvoja članov pilotne skupine. Vprašanja za razpravo na 
sestanku, so bila: 

1. Kaj je vaša definicija KU in kako se bo ta koncept vključil v reorganizacijo vašega 

predmeta? 

2. Kakšne prednosti (za študente in učitelje) pričakujete po uvedbi KU pri svojem 

predmetu? 

3. Katere izzive pričakujete? 

2. faza: Raziskovanje. Izbrani učitelji so imeli možnost preizkusiti učno okolje, kot ga vidi 
študent (potekalo je 6 mesecev). Aktivnosti so se razvijale na osnovi pridobljenih 
praktičnih izkušenj in skupnih sestankov z vključenimi učitelji v projektno skupino 
(projektni predmeti). Ta del projekta je v razvoj predmeta vključil kurikulum, strategije 
poučevanja in tehnologije izobraževanja z namenom čim boljše podpore študentom pri 
študiju. 



M. Danko, M. Dečman, D. Keržič, V. Zorko  Delovna verzija 

 19  

 

Slika 4: Preoblikovanje predmeta (Garrison & Vaughan, 2013) 

3.faza: Integracija. Če je dokaj lahko razpravljati o preoblikovanju, pa je ideje težje prenesti v 
prakso. Mesečni sestanki so bili namenjeni predstavitvam in diskusijam učiteljev o 
posameznih aktivnostih v svojih pilotnih predmetih (ocenjevalne sheme, učni viri, …). 
Pogovor je omogočal tudi takojšen odziv učitelju na opravljeno delo (kritični prijatelj). V 
nadaljevanju so lahko tudi študenti, vključeni v projekt,  povedali svoje mnenje o 
uporabnosti in učni vrednosti pripravljenih aktivnosti oz. virov. 

4.faza: Sklepna faza. Vsebuje vrednotenje vpeljave KU. Poleg podpore pri razvoju novega 
načina poučevanja potrebujejo učitelji tudi ustrezno povratno informacijo o 
uspešnosti/učinkovitost nove izvedbe ter nadaljnjo pomoč za izboljšavo. Projektna skupina je 
zbirala podatke na podlagi intervjujev in anket v fokusni skupini študentov, učiteljev in 
asistentov. Analiza teh podatkov je omogočala sprejemanje odločitev za oblikovanje smernic 
pri načrtovanje KU. Ob koncu se je izkazalo, da je preoblikovanje predmeta zahteven proces 
in je zato neutemeljeno pričakovanje, da bi lahko prav vsi učitelji samostojno in brez pomoči 
preuredili svoje predmete. 

5 Zasnova institucionalnega modela KU 

Navedeno ponuja možnost zasnove okvirnega institucionalnega modela KU, ki omogoča 
instituciji ustrezno pripravo, razvoj, implementacijo in evalvacijo KU. V Tabeli 1 so 
opredeljene strateška, pedagoška in tehnološka raven modela KU s podrobno razdelanimi 
kategorijami: politike in cilji, usposabljanje/opolnomočenje, procesi, podpora, vrednotenje, 
evalvacija ter spodbude in nagrajevanje. Institucije lahko s pomočjo tega modela načrtujejo 
zasnovo in izvedbo KU. 

Kurikulum Pedagoška 
odličnost in 
inovativnost 
za podporo 
študentu pri 

učenju 

Vključitev 
tehnologije 

Strategije 
poučevanja 
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Tabela 1: Ogrodje modela KU na instituciji 

 
Kategorije 

 Izvedba KU Kakovost izvedbe  

Raven Politike in cilji 

Usposabljanje/ 

Opolnomočenje Procesi Podpora Vrednotenje Evalvacija 

Spodbude in 

nagrajevanje 

Strateška 
Opredelitev 

strateških ciljev KU 

Opredelitev 

strategije izvedbe 

usposabljanja 

Opredelitev proces 

vključevanja KU – 

strateški vidik 

Opredelitev načina 

in izvedbe podpore 

Opredelitev 

sistema 

vrednotenja KU 

Opredelitev 

kriterijev evalvacije 

izvedbe KU 

Opredelitev 

sistema 

spodbujanja in 

nagrajevanja na 

strateški ravni 

Pedagoška 

Opredelitev 

pedagoških ciljev 

KU 

Opredelitev 

sistema 

usposabljanja 

pedagoškega 

osebja za 

pedagoški vidik KU 

Opredelitev 

izvedbe 

pedagoškega 

procesa 

Opredelitev 

sistema podpore 

učiteljem za 

izvedbo KU 

Opredelitev 

vrednotenja dela 

pedagoškega 

osebja in dela 

študentov 

Opredelitev 

kriterijev evalvacije 

pedagoške izvedbe 

KU 

Opredelitev 

sistema spodbud 

učiteljem za 

uvedbo KU pri 

predmetu 

Tehnološka 

Opredelitev 

tehnoloških ciljev 

KU 

Opredelitev 

sistema 

usposabljanja 

uporabe 

tehnologije za 

učitelje, strokovne 

sodelavce in 

informatike 

Opredelitev 

procesa uporabe IT 

na ravni institucije 

(letno, LMS) in 

predmeta (termin 

izvedbe predmeta)  

Opredelitev 

tehnične podpore 

za študente, 

učitelje in 

strokovno osebje 

Informatizacija 

sistema 

vrednotenja, 

predvsem na ravni 

podpore procesa 

vrednotenja in 

beleženja ter 

poročanja 

Opredelitev 

kriterijev za 

evalvacijo 

tehnoloških 

procesov za 

podporo KU 

Opredelitev 

sistematičnih 

spodbud za 

tehnološko 

podporo KU  
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5.1 Pari v strateški ravni modela 

Model je oblikovan za posamezne članice UL. Uporabljeni so naslednji termini: 

 Center UL za IKT 

 Skupina za KU na članici - določi jo vodstvo članice (prodekan za študijske zadeve, 
predstavnik visokošolskih učiteljev z izkušnjami s področja IKT in predstavnik službe 
za informatiko) 

 Služba za informatiko – ena ali več oseb, odgovornih za IKT na članici 

5.1.1 Strateška – Politike in cilji 

 Namen: Določiti strategijo KU skladno s strategijo članice 

 Človeški viri: Skupina za KU v sodelovanju z vodstvom članice  

 Finančni viri: Viri za oblikovanje strategije KU 

 Opis: Skupina za KU ob upoštevanju mnenj ostalih deležnikov opredeli strateške cilje 
KU, skladne s strategijo članice. S tem izkaže svoj interes in podporo ter pričakovanja 
za dosego ciljev, kar je njihova pravica in odgovornost (Moskal et al., 2013). 

 Pri načrtovanju strategije razmisliti o: 

1. Zakaj se članica usmerja v KU? 
2. Kaj so cilji in rezultati, ki jih želi doseči, tako kratkoročno kot dolgoročno? 
3. Kakšne koristi se pričakuje za študente – izboljšan uspeh, večja vztrajnost, krajši 

čas do diplome, večja fleksibilnost dela? (učinki) 
4. Katere programe in predmete bo ponujala v obliki KU in zakaj? (fokus) 
5. Kako bodo vključeni in podprti učitelji, da bo uspeh KU večji? (integracija) 
6. Kako bo KU implementirano v celotni članici? (celovitost) 
7. Kje in kako začeti? 
8. Kakšni finančni vložki so predvideni in kakšne finančne učinke pričakujemo 

(usposabljanje, tehnologija, izdelava e-učilnic)? 

5.1.2 Strateška – Usposabljanje/Opolnomočenje 

 Namen: Načrtovanje in opredelitev vrste in načina usposabljanja za učitelje in 
strokovno osebje, vključeno v proces KU 

 Človeški viri: Skupina za KU in vodstvo članice 

 Finančni viri: načrtovati finančna sredstva za potrebe usposabljanja v letnem 
finančnem načrtu 

 Opis: Oblikovati načrt usposabljanja za deležnike v KU, opredeliti način izvedbe in 
izvajalce (interni ali zunanji predavatelji), čas/pogostost in obseg usposabljanja za 
posameznike 

5.1.3 Strateška – Procesi  

 Namen: Opredeliti proces vključevanja KU na članici 

 Človeški viri: Vodstvo, Skupina za KU, predstavniki strokovnih služb 

 Finančni viri: načrtovati finančna sredstva za potrebe na novo opredeljenih procesov 
in prerazporeditev novih nalog oz. novih zaposlitev 
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 Opis: opredeliti in opisati procese, ki potrebujejo spremembe z uvedbo KU (kdo bo 
vključen, kakšna bo njegova vloga/odgovornost) 

5.1.4 Strateška – Podpora 

 Namen: Opredeliti način in izvedbo podpore deležnikom v KU 

 Človeški viri: Skupina za KU, vodstvo članice, oseba za pedagoško podporo in oseba za 
tehnično podporo deležnikom v KU. 

 Finančni viri glede na izbrani način podpore:  
o prerazporeditev delovnih nalog – ni finančnih posledic  
o odprtje novega delovnega mesta 
o uporaba Centra UL za IKT v pedagoškem procesu – preučiti finančne posledice   

 Opis: Opredeliti način izvedbe nujne podpore KU. Pri tem upoštevati, da: 
o učitelji potrebujejo stalno pedagoško-didaktično in tehnično podporo v 

začetni fazi postavitve KU in v času izvedbe. 
o študenti potrebujejo stalno tehnično podporo.  
o se opredeli čas nudenja podpore (samo v delovnem času ali 24/7). 

5.1.5 Strateška – Vrednotenje 

 Namen: Opredeliti način vrednotenja deležnikov v KU skladno z veljavno zakonodajo 
in pravilniki članic 

 Človeški viri: Vodstvo članice, Skupina za KU 

 Finančni viri: Ni potrebnih dodatnih virov, vrednotenje se izvede v okviru rednih 
delovnih nalog 

 Opis: Potrebno je opredeliti delo učiteljev v KU (klasična in on-line oblika) v NPO. Za 
ostale deležnike je treba opredeliti delež obveznosti za KU.  

5.1.6 Strateška – Evalvacija 

 Namen: Opredeliti način ugotavljanja kakovosti izvedbe KU glede na zastavljene 
merljive cilje 

 Človeški viri: Komisija za kakovost članice, Skupina za KU, vodstvo članice 

 Finančni viri: ni potrebnih dodatnih virov 

 Opis: pri načrtovanju evalvacije upoštevati: 
o samoevalvacija učiteljev in strokovnih sodelavcev 
o prehodnost študentov 
o ocene študentov. 

5.1.7 Strateška – Spodbude in nagrajevanje 

 Namen: Opredeliti način in obseg nagrajevanja deležnikov pri pripravi in izvedbi KU 

 Človeški viri: vodstvo članice, skupina za KU                  

 Finančni viri: redni finančni viri, viri za usposabljanje deležnikov in dodatno 
nagrajevanje 

 Opis: opredeliti je treba  
o način nagrajevanja deležnikov pri vzpostavljanje KU na članici 
o postavljanje način nagrajevanja za redno pedagoško delo v KU 
o nadobremenitve pri pedagoškem delu v KU 
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o izvedbo ali udeležbo na usposabljanju (delavnice, svetovanja, konference…) za 
KU 

5.2 Pari v pedagoški ravni modela 

5.2.1 Pedagoška – Politike in cilji 

 Namen: Opredelitev pedagoških ciljev KU 

 Človeški viri: predstojniki kateder, prodekan, udeleženci-učitelji s pomočjo 
univerzitetnega Center UL za IKT 

 Finančni viri: redna finančna sredstva, spodbuda za dodatno delo pri pripravi 
programa/predmetov za KU 

 Opis: Načrtovanje KU izdelati pred vstopom v e-učilnico: treba je opredeliti učne cilje 
KU, organizacijo vsebine in pot do učnih ciljev, ki morajo izvirati iz strategije članice, 
ciljev in namenov študijskega programa. Opredelitev učnih ciljev in izidov KU se mora 
izvesti pred izborom vsebin. Zaradi delne odsotnosti učitelja pri KU je treba 
premišljeno in strokovno programirati učenje in zastavljati cilje tudi glede na 
zmožnosti študentov. Opis predmeta, ciljev in vsebin mora biti jasen in razumljiv 
uporabnikom (za vodilo svojega dela) in uporaben za učitelja za načrtovanje dela. 
Opredeliti delež (%) dela v e-učilnici in tradicionalnega poučevanja v predavalnici.   

5.2.2 Pedagoška – Usposabljanje/Opolnomočenje 

 Namen: Opredelitev usposabljanja učiteljev za KU s tehnološkega in pedagoškega 
vidika. 

 Človeški viri: Skupina za KU, skupina za pedagoško usposabljanje na članici, Center UL 
za IKT 

 Finančni viri: Finančna sredstva za usposabljanje pedagogov 

 Opis: Učitelj, ki je vključen v KU, se usposobi za načrtovanje, oblikovanje in izvedbo 
predmeta KU po pedagoško-didaktičnih načelih. Usposabljanje poteka v okviru 
članice, Centra oziroma zunanjih izvajalcev: 

o članica določi obseg obveznega usposabljanja pred začetkom izvedbe KU  
o članica določi obseg sprotnega usposabljanja po potrebi 
o učitelj samostojno izbira ustrezno usposabljanje za KU  

5.2.3 Pedagoška – Procesi 

 Namen: Opredelitev deleža KU v pedagoškem procesu 

 Človeški viri: Skupina za KU, prodekan za študijske zadeve 

 Finančni viri: redna finančna sredstva 

 Opis: opredeliti proces izvedbe KU, določiti delež in način izvedbe KU (kdaj, koliko v 
predavalnici oz. v e-učilnici). 

5.2.4 Pedagoška – Podpora 

 Namen: Opredeliti sistem podpore učiteljem pri izvedbi KU  

 Človeški viri: Center UL za IKT, služba za informacijsko in/ali pedagoško podporo na 
članici 

 Finančni viri: redna finančna sredstva in/ali dodatna za razširjena področja delovanja 
Centra UL za IKT 
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 Opis: Nudenje pomoči učiteljem pri pedagoškem procesu v fazi načrtovanja, priprave 
in izvedbe predmetov KU. Svetovanje in pomoč pri odločitvi glede inovativnih metod 
poučevanja, oblik in dela študentov pri KU nudi Center UL za IKT.   

5.2.5 Pedagoška – Vrednotenje 

 Namen: Opredelitev vrednotenja dela učiteljev v fazi priprave in izvedbe KU 

 Človeški viri: Skupina za KU, vodstvo članice  

 Finančni viri: redna finančna sredstva 

 Opis: Skupina za KU in vodstvo članice izdela kriterije (merljive z NPO) za vrednotenje 
priprave in izvedbe predmeta on-line. 

5.2.6 Pedagoška – Evalvacija 

 Namen: Opredeliti način spremljanja in evalvacije izvedbe KU v skladu s sistemom 
zagotavljanja kakovosti pedagoškega dela na instituciji 

 Človeški viri: dekan, prodekan za študijske zadeve, Skupina za KU 

 Finančni viri: redna finančna sredstva 

 Opis: Opredeliti kriterije evalvacije izvedbe KU in določiti metodologijo merjenja 
izvedbe KU, na primer: 

o ustreznost obremenitve študenta v e-učilnici (glede na procent izvedbe v e-
obliki oziroma KT predmeta),  

o ustreznost posredovanih aktivnosti glede na pravilnik o izvedbi KU na 
instituciji, 

o aktivnost učitelja v e-učilnici 

5.2.7 Pedagoška – Spodbude in nagrajevanje 

 Namen: Oblikovati sistem spodbujanja in nagrajevanja učiteljev pri pripravi e-učilnice 
ter uporabo in implementacijo novih načinov dela v KU  

 Človeški viri: Center UL za IKT, Skupina za KU, skrbniki programov, predstojniki 
kateder 

 Finančni viri: redna finančna sredstva, sredstva za nagrajevanje 

 Opis: Opredeliti sistem spodbujanja in nagrajevanja pri prvi pripravi KU in vseh 
nadaljnjih izboljšav in posodobitev e-učilnice, na primer: 

o prva priprava e-učilnice: udeležba na usposabljanju in priprava e-učilnice ter 
načrtovanje pedagoškega dela; 

o nadaljnje posodobitve e-učilnice: udeležba na usposabljanjih, diseminacija in 
nadgradnja e-učilnice. 

5.3 Pari v tehnološki ravni modela 

5.3.1 Tehnološka – Politike in cilji 

 Namen: Opredelitev tehnologije in organizacije procesov za podporo KU 

 Človeški viri: Skupina za KU na članici 

 Finančni viri: redna finančna sredstva 

 Opis: Določiti: 
o tehnologijo za podporo pedagoškim procesom (angl. learning management 

system - LMS), vtičnike, programsko opremo  



M. Danko, M. Dečman, D. Keržič, V. Zorko  Delovna verzija 

 25  

o odgovorne osebe za vzdrževanje in posodobitve 
o osebe za tehnološko podporo učiteljem 
o načine spremljanja razvoja tehnologije in uvajanja novosti  

5.3.2 Tehnološka – Usposabljanje/Opolnomočenje 

 Namen: Usposabljanje tehnološkega osebja za vzdrževanje in posodobitve ter 
tehnološko podporo učiteljem 

 Človeški viri: Zunanji viri, Center UL za IKT 

 Finančni viri: Opredeliti načine zagotavljanja sredstev za usposabljanje 

 Opis: Odgovorne osebe morajo skrbeti za svoje stalno strokovno usposabljanje z 
izobraževanji, tudi v okviru zunanjih tečajev. Biti morajo v stalnem stiku z razvojem in 
novostmi IKT (LMS). 

5.3.3 Tehnološka – Procesi  

 Namen: Opredelitev vključenosti IKT v pedagoški proces na ravni članice 

 Človeški viri: Skupina za KU na članici, odgovorna oseba iz službe za informatiko 

 Finančni viri: ni dodatnih zahtev, znotraj delovne obveznosti 

 Opis: Podrobno opredeliti proces vključenosti IKT v pedagoški proces in določiti 
odgovorne osebe iz službe za informatiko za izvedbo, npr. aktivnosti, ki se nanašajo 
na statuse študentov, urnik in izvedbene aktivnosti pri predmetih po učnem načrtu 
(glej Terminski letni proces izvedbe KU na koncu dokumenta). Ustrezno povezati 
informacijske sisteme strokovnih služb in pedagoškega procesa. 

5.3.4 Tehnološka – Podpora 

 Namen: Tehnična podpora uporabnikom sistema IKT za KU 

 Človeški viri: Osebje službe za informatiko 

 Finančni viri: znotraj obstoječih zadolžitev 

 Opis: Odgovorna oseba znotraj dogovorjenih terminov zagotavlja podporo in pomoč 
vsem uporabnikom IKT za KU, npr. osebno, preko e-pošte, posebnega foruma ali na 
druge načine. 

5.3.5 Tehnološka – Vrednotenje  

 Namen: Na tehnološki osnovi izdelati sistem vrednotenja izvedbe KU  

 Človeški viri: Služba za informatiko, Skupina za KU na članici 

 Finančni viri: znotraj obstoječih strokovnih služb s prerazporeditvijo zadolžitev 

 Opis: Razviti informacijski sistem v podporo beleženju izvedbe KU, pripravi poročil ter 
vrednotenju izvedbe. Poročilo mora biti na voljo za vpogled izvajalcem – učiteljem, 
strokovnih službam za potrebe vrednotenja izvedbe pedagoškega dela. 

5.3.6 Tehnološka – Evalvacija 

 Namen: Opredelitev kriterijev evalvacije tehnološkega procesa izvedbe KU 

 Človeški viri: Skupina za KU na članici 

 Finančni viri: znotraj obstoječih zadolžitev 

 Opis: Evalvacija izbrane IKT opreme, uspešnosti in ustreznosti tehnološke podpore 
izvedbe KU in načrtovanje izboljšav.  
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5.3.7 Tehnološka – Spodbude in nagrajevanje 

 Namen: Spodbujanje učiteljev in strokovnih služb za napredno rabo IKT 

 Človeški viri: Služba za informatiko, Skupina za KU na članici, Center UL za IKT 

 Finančni viri: znotraj obstoječih nalog 

 Opis: Spodbujanje učiteljev in strokovnih služb z obveščanjem o novostih in 
usposabljanjem za napredno rabo IKT. 

6 Primer Fakultete za upravo  

Fakulteta za upravo (FU) se v trenutku projekta (junij 2020) nahaja v fazi, ko je KU obvezni 
del rednega študijskega programa 1. stopnje in imajo vsi obvezni predmeti obseg ur iz 
učnega načrta razdeljen na del v predavalnici (neposredni stik) in del v e-učilnici (on-line). 
Oba dela izvedbe sta ovrednotena kot učiteljeva delovna obveznost (NPO).  

FU je ena redkih članic, ki izredni študij izvaja v celoti na daljavo (EŠD) razen izpita v fizični 
obliki v prostorih FU. Fakultetna pravila določajo obliko e-učilnice, način in aktivnosti 
izvedbe, pri čemer obstajajo kontrolni seznami za nadzor kakovosti izvedbe. Fakulteta 
predvideva finančno spodbudo za prvo postavitev EŠD e-učilnice. Evalvacija izvedbe 
posledično vpliva na priznanje opravljenih pedagoških obveznosti in s tem pridobitev NPO-
jev. 

6.1 Uvajanje KU 

Strateško se je FU lotila uvajanja KU od zgoraj navzdol in ga umestila v študijske programe 1. 
stopnje, v letne načrte dela in interne pravilnike. Vzpostavljena je bila Komisija za e-študij, ki 
je imela nalogo pripraviti strateški načrt in cilje KU. Opredeljeni so bili človeški (tehnična 
pomoč, svetovanje) in finančni viri (nakup strojne in programske opreme, plačilo 
usposabljanja, ipd.). Vodstvo fakultete, vključno s senatom, je ves čas aktivno podpiralo 
uvedbo KU.  

S Pravilnikom o izvedbi e-učilnic so postavljeni minimalni standardi in poenoten izgled e-
učilnic. Imenovan je bil strokovni sodelavec za e-študij, ki je član Komisije za dodiplomski 
študij in odgovoren za zagotavljanje kakovosti izvedbe KU in EŠD. Delo učitelja v e-učilnici je 
ovrednoteno v skladu s Pravilnikom o vrednotenju pedagoškega dela in o izplačilih na 
podlagi pogodb civilnega prava na Fakulteti za upravo. Začetni cilj uvedbe KU je bil 
optimizacija izvajanja izrednega študija v študijskih centrih, v naslednjih letih se je zaradi 
pozitivnih izkušenj obseg KU razširil tudi na redni študij za večjo fleksibilnost in kakovost dela 
študentov in učiteljev.   

6.2 Izvajanje KU  

KU je na FU opredeljeno v letnem delovnem načrtu fakultete in je obvezno za vse predmete 
dodiplomskega programa. Za informacijsko rešitev je izbrana platforma Moodle zaradi široke 
uporabe v visokošolskih institucijah po celem svetu, slovenskega uporabniškega vmesnika in 
odprte licence. Kot poudarjajo Porter et al. (2014), sta uporabniku prijazen vmesnik in 
možnost dograjevanja z dodatnimi moduli dosegla pozitivne učinke pri uvajanju in uporabi.  
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FU zagotavlja, da so vsa delovna mesta učiteljev opremljena z ustreznim računalnikom. Prav 
tako je v vseh predavalnicah na voljo računalnik, ki omogoča povezovanje klasičnega z on-
line poučevanjem. Učiteljem je omogočen hiter internetni dostop (fakultetna mreža Metulj 
in Eduroam) in dodatna oprema (snemalne kamere, mikrofoni, teleprompter, osvetlitev za 
snemanje, programska oprema za montažo videoposnetkov, itd.). Tudi študentom je 
omogočen dostop do računalnikov s spletno povezavo v računalniških učilnicah, ki so odprte 
cel dan, tudi ob sobotah. Z vidika človeških virov je zagotovljena ena oseba, zaposlena v 
Službi za informatiko, ki je v delu svojih del in nalog zadolžena za podporo KU. FU s 
finančnimi sredstvi podpira te aktivnosti in krije nastale stroške.  

Usposabljanje se je v začetni fazi za učitelje izvajalo ob uvajanju platforme in kasneje še 
nekajkrat zaradi povezovanja pedagoških potreb z zmogljivostmi tehnologije, še posebej pri 
EŠD. Tehnološko manj izkušeni učitelji so pogosteje potrebovali dodatno usposabljanje in 
podporo tehničnih sodelavcev ali mlajših kolegov. Pri implementaciji KU je bil pomemben 
dogovor o tem, kaj mora v e-učilnici narediti učitelj in kaj je delo sodelavca v tehnični 
podpori. Usposabljanje se skozi leta nadaljuje v obliki t. i. zemljevidov znanja in pedagoške 
tržnice in vključuje sodelovanje zunanjih strokovnjakov za pedagoško in tehnološko 
področje. Usposabljanje študentov za uporabo učilnic v Moodlu se izvaja vsako leto v prvem 
tednu zimskega semestra. Tako usposabljanje je posebej pomembno, saj so tisti z manj 
znanja o uporabi tehnologije prikrajšani za kakovosten pedagoški proces v času študija (Toth, 
Foulger, & Amrein-Beardsley, 2008).  

Za vrednotenje dela učiteljev se po Pravilniku o izvedbi e-učilnic na FU šteje, da se ena ura 
predavanj tedensko (ne glede na to ali so predavanja 3- ali 4-urna) nadomesti z e-
predavanjem v spletni učilnici. Prav tako se po pravilniku nadomeščajo tri tedenske vaje od 
petnajstih v semestru z e-vajami, ki se izvedejo v e-učilnici. Tako se čas v predavalnici 
zmanjša za 25–33%. Vsaka ura izvedbe nadomestnega e-predavanje oz. e-vaje je 
ovrednotena z eno uro NPO. Kadar učitelji ne izvedejo KU v skladu s Pravilnikom o izvedbi e-
učilnic, se jim določen neustrezen del izvedbe ne priznajo ure NPO.  

Študijski proces se spremeni tako, da so študenti manj ur prisotni v predavalnicah. Ure 
predavanj, ki so izvedene on-line, v urniku sicer niso označene, a se beležijo kot obremenitev 
učitelja. To daje učitelju možnost fleksibilnega načrtovanja predavanj. V urniku študentov pa 
so prikazani tedni, ko se izvajajo e-vaje.   

Izvedba KU je predpisana z letnim delovnim načrtom in obvezna za učitelje. Učitelji so za 
doseganje kriterijev, opredeljenih v Pravilniku o izvedbi e-učilnic, imeli določeno prehodno 
obdobje. V prvi fazi izvedbe KU so učitelji izkoriščali možnosti spletne učilnice le za objavo 
elektronskih virov in prosojnic. V nadaljevanju so dodali različne kvize za (samo)preverjanje 
znanja in on-line naloge, ki jih je učitelj pregledal in ocenil. Avtorske pravice za vsebine e-
učilnic na FU se urejajo v skladu z ustrezno zakonodajo. 

6.3 Podpora KU  

Tehnično podporo KU zagotavlja strokovni tehnični sodelavec za e-študij v Službi za 
informatiko, ki skrbi za LMS in v sodelovanju z referatom za ustrezne uporabniške račune in 
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nastavitve. Tehnično podporo nudi učiteljem osebno (v pisarni tehničnega sodelavca ali v 
kabinetu učitelja), preko posebnega e-poštnega naslova in po telefonu.  

Tehnični sodelavec za e-študij  preko e-pošte rešuje težave študentov, kar je njegova 50% 
delovna obveznost. Zadolžen je tudi za nadgradnje LMS, varnostne kopije in delovanje 
strežnika. V sodelovanju z ostalimi strokovnimi sodelavci v Službi za informatiko opravlja tudi 
bolj zahtevne tehnološke operacije in opravlja tudi tehnični del evalvacije e-učilnic oz. 
preverja skladnost z minimalnimi kriteriji Pravilnika o izvedbi e-učilnic.  

Za upravljanje KU je odgovoren skrbnik za KU in e-študij na daljavo, ki je tudi član komisije za 
dodiplomski študij. Skrbnik za e-študij je učitelj s polno pedagoško obveznostjo, zato  lahko 
pomaga učiteljem pri pedagoških in tehnoloških izzivih e-študija. Fakulteta še nima 
predvidenega delovnega mesta za sodelavca za pedagoško-didaktično podporo in svetovanje 
KU in e-študiju na daljavo. 

Center za razvoj pedagoške odličnosti na FU izvaja redno usposabljanje učiteljev in 
sodelavcev za e-študij s predavanji in delavnicami zunanjih strokovnjakov. Hkrati pa 
vzpostavlja tudi izmenjavo dobrih praks med učitelji z internimi delavnicami in prenosi 
znanja (t. i. zemljevidi znanja). Izmenjava se dogaja tudi med učitelji samimi na neformalni 
ravni ali v obliki pedagoškega opazovanja. Za izboljševanje oblikovanja, postavitve in 
posredovanja vsebin ipd. pri izvedbi KU se uporabljajo vprašalniki za učitelje in študente (glej 
priloge 9.1, 9.2 in 9.3). 

7 Sklep  

Pričujoči dokument je prikaz temeljnih teoretskih izhodišč uvajanja KU. Instititucijam ponuja 
okvir institucionalnega modela KU po treh ključnih področjih, ki omogočajo pripravo, razvoj, 
implementacijo in spremljanje kakovosti KU. Prikaz samostojne poti FU lahko služi kot 
praktično vodilo članicam pri tem procesu.  
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9 Priloge 

9.1 Vprašalnik za ugotavljanje stanja kombiniranega učenja na fakulteti 

Intervju z učiteljem: 

 Kako vidite pedagoški del svoje službe? 

 Kako doživljate proces poučevanja v tednu? 

 Kako vidite vlogo e-učilnic in e-učenja? 

 Kako bi vi želeli postaviti stvari v prihodnosti? 

9.2 Vključitev novega učitelja v pedagoški proces 

Vprašanja o e-učenju na fakulteti, na katera mora dobiti odgovore novo zaposleni učitelj 
(prilagojeno po Fry, Ketteridge, & Marshall, 2009): 
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 Ali obstaja strokovna podpora za e-učenje (ločena od podpore IT)? Kdo so te osebe? 

 Ali obstaja podpora s pedagoškega vidika o e-učenju ter praktičnih nasvetov, kako 

začeti? Kdo so te osebe? 

 Ali obstaja strategija/pravila e-učenja? Kako se z njo seznaniti? 

 Kateri programi/platforme se uporabljajo? 

 V katere obstoječe e-učilnice je vključen, kakšna je njegova vloga  in kako se 

upravljajo aktivnosti učilnice? 

9.3 Študentsko mnenje - Ocena izvedbe predmeta in aktivnosti učitelja v KU 

Izmeriti študentova opažanja izvedbe predmeta v e-učilnici s 5-stopenjsko (Likert) lestvico 
(odlično, zelo dobro, dobro, slabo, zelo slabo) (Moskal et al., 2013) 

1. Povratne informacije o vašem delu 
2. Učiteljevo zanimanje za vaše učenje 
3. Koristnost uporabe časa v razredu 
4. Celotna organizacija predmeta 
5. Sosledje med enim in drugim predavanjem 
6. Tempo izvedbe predmeta 
7. Učiteljeva ocena vašega napredka 
8. Uporabljena besedila in dodatna učna gradiva 
9. Opis ciljev in nalog predmeta 
10. Sporočanje informacij in idej 
11. Posredovanje pričakovanj za uspešnost 
12. Razpoložljivost za pomoč učencem v ali izven razreda 
13. Spoštovanje in skrb za študente 
14. Spodbujanje zanimanja za predmet 
15. Pomoč in podpora pri učenju 
16. Splošna ocena učitelja 
 
Predlog vprašanja: Glede na vse vire znanja, ki ste jih potrebovali za uspešno pripravo na 
izpit (predavanja, vaje, učbenik, prosojnice, e-učilnica), kolikšen delež znanja ste, po 
vašem občutku, pridobili v e-učilnici? (v %) 
 

9.4 Terminski letni proces izvedbe KU – Primer Fakultete za upravo 

AVGUST – SEPTEMBER 

 Informatik (Odgovorna oseba za sistema e-učenja iz službe za informatiko): 
o Posodobitev sistema e-učenja na najnovejšo delujočo različico. 

SEPTEMBER: 

 Informatik: 
o Varnostna kopija e-učilnic iztekajočega se študijskega leta. 
o V tednu po koncu izpitnih rokov priprava e-učilnic – brisanje študentov 

iztekajočega študijskega leta, njihovih aktivnosti v učilnicah. 
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o Uskladiti izvajalce in predmete z novim študijskim letom – uskladitev z letnim 
delovnim načrtom (spremembe izvajalcev, spremembe predmetov). 

o Vpis študentov za novo študijsko leto v e-učilnice – skupini Aktivni (redno 
vpisani v letnik) in Ostali (pavzerji). 

o Po potrebi (novosti v sistemu, novo zaposleni) organizacija izobraževanja o 
tehničnih vidikih priprave e-učilnice. 

 Učitelj: 
o Priprava učilnic za novo študijsko leto – ažuriranje datumov, posodabljanje 

vsebin in aktivnosti. 

 Skrbnik e-študija: 
o Sodelovanje z informatikom pri načrtovanju izvedbe priprave e-učilnic. 
o Spodbujanje učiteljev za posodobitev e-učilnic, uvedbo novih aktivnosti in jim 

nudi pomoč. 
o V primeru večjih sprememb organizacija srečanja učiteljev, kjer jih seznani z 

novostmi. 

 Referat: 
o Obveščanje študentov o študiju v izvedbeni obliki KU preko študentskega 

informacijskega sistema. 

OKTOBER 

 Informatik: 
o Dnevno. Vpisovanje »zamudnikov« v e-učilnice, morebitna ažuriranja vpisanih 

študentov (manjkajoče učilnice, že opravljeni predmeti za ponavljalce in 
pogojno vpisane ipd.). 

 Skrbnik e-študija: 
o 1. teden oktobra. Seznanitev z načinom KU in izvedba uvajanja za vse 

študente 1. letnika v učno okolje, kjer poteka e-učenje. 

ZIMSKO IZPITNO OBDOBJE 

 Informatik: 
o Pregled izvedb e-učilnic 1. semestra v skladu s pravilnikom in priprava 

poročila. 
o Konec izpitnega obdobja. Izpis študentov, ki so opravili izpite, iz e-učilnic. 

 Skrbnik e-učenja: 
o Pregled pripravljenega poročila o izvedbi, razgovori z učitelji, pri katerih je bila 

ugotovljena nepravilnost izvedbe. 
o Posredovanje končnega poročila prodekanu za študijske zadeve. 

 Učitelj: 
o Arhiviranje opravljenih obveznosti študentov v e-učilnicah 1. semestra 

oziroma vpis v študentski informacijski sistem (v primeru, ko prenos ni 
samodejen). 

o Zadnje priprave e-učilnic za predmete, ki se izvedejo v spomladanskem 
semestru. 

JUNIJ 
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 Informatik: 
o Pregled izvedb e-učilnic 2. semestra v skladu s Pravilnikom o izvedbi e-učilnic 

in priprava poročila. 
o Konec izpitnega obdobja. Izpis študentov, ki so opravili izpite, iz e-učilnic. 

 Skrbnik e-študija: 
o Pregled pripravljenega poročila o izvedbi, razgovori z učitelji, kjer je bila 

ugotovljena nepravilnost izvedbe. 
o Posredovanje končnega poročila prodekanu za študijske zadeve. 

 Učitelj: 
o Arhiviranje opravljenih obveznosti študentov v e-učilnicah 2. semestra 

oziroma vpis v študentski informacijski sistem (v primeru, ko prenos ni 
samodejen). 

JULIJ, AVGUST 

 Informatik: 
o Priprava in načrtovanje na posodobitve sistema. 

 Učitelj: 
o Čas za posodobitve e-učilnic, izdelavo novih,… 

 Referat: 
o Priprava urnika izvedbe e-študija. 

MED ŠTUDIJSKIM LETOM 

 Informatik: 
o Ažuriranje novo vpisanih študentov pavzerjev v študentski informacijski 

sistem z vpisom v e-učilnice, izpisovanje iz e-učilnic glede na priznane 
opravljene izpite študentov s strani KDŠ – povezava z Referatom. 

o Dnevno spremljanje poštnega predala, kamor se posredujejo težave 
študentov in učiteljev. 

o Na zahtevo učitelja preverjanje skladnosti e-učilnice s Pravilnikom o izvedbi e-
učilnice. 

o Izvajanje (manjših) posodobitev sistema (vtičnikov, teme,…). 

 Skrbnik e-študija: 
o Po potrebi svetovanje učiteljem glede postavitve in izvedbe aktivnosti v e-

učilnici. 
o Načrtovanje manjših sprememb in izboljšav e-učilnic. 
o Sodelovanje z informatikom ob večjih težavah. 

 


