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POVZETEK  
 

V doktorski disertaciji so uvodoma predstavljeni teoretični vidiki e-izobraževanja, 

opredeljena različna pojmovanja e-izobraževanja, od splošnih do bolj specifičnih, 

opisujemo pa tudi poglavitne značilnosti in različne oblike e-izobraževanja. Nadalje 

predstavljamo začetke in razvoj e-izobraževanja od študija na daljavo do sodobnih 

oblik mobilnega izobraževanja ter ključne razlike med klasičnim načinom 

izobraževanja v učilnici in e-izobraževanjem. E-izobraževanje se pojavlja v različnih 

izvedbenih modelih, ki jih po posameznih fazah razvoja predstavljamo v poglavju o 

modelih izobraževanja, prikazujemo pa tudi prednosti in pomanjkljivosti e-

izobraževanja ter vlogo in kompetence različnih udeležencev e-izobraževanja. 

Specifičnost tujejezikovnega poučevanja zahteva uporabo drugačne metodike. 

Razvoj različnih metod za učenje in poučevanje angleščine ter razlogi za prelom od 

klasičnega načina izobraževanja so pojasnjeni iz različnih zornih kotov, teoretičnega, 

praktičnega kakor tudi z vidika uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

Eno od osrednjih poglavij naloge predstavlja razvoj modela e-izobraževanja 

angleškega poslovnega jezika, kjer se osredotočamo na opredelitev ciljev, pogojev 

in izhodišč za eksperimentalno uvedbo modela v pedagoški proces na Univerzi v 

Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede ter razčlenjujemo posamezne faze razvoja 

modela. Poglobljeno se lotevamo tudi predstavitve zgradbe modela z opisom 

vsebine, študijskih gradiv in posameznih učnih aktivnosti. V empiričnem delu naloge 

analiziramo rezultate raziskave o testiranju modela, kjer smo ovrgli dve od treh 

zastavljenih hipotez, saj smo ugotovili statistično pomembne razlike med skupino, ki 

se je izobraževala prek modela e-izobraževanja, in skupino, ki je imela le klasično 

izobraževanje. Podatke za raziskavo smo pridobili z anketo o zadovoljstvu, kakovosti 

in uporabnosti modela e-izobraževanja, o vplivih na učni dosežek, o motivacijskih 

dejavnikih za učenje in o odnosu do predmeta oz. učenja poslovne angleščine. 

Posebna pozornost je bila pri testiranju modela usmerjena na stopnjo zadovoljstva 

udeležencev z izvedbo izobraževanja, oceno udeležencev glede strukture modela, 

zanimivosti in privlačnosti učnih vsebin ter aktivnosti, odgovorili pa smo na tudi 

vprašanje, kako model izpolnjuje svojo funkcijo in kakšen je njegov vpliv na 

učinkovitost e-izobraževanja. 

 

Ključne besede: e-izobraževanje, model e-izobraževanja, klasično izobraževanje, 

angleški poslovni jezik, učno okolje Moodle. 

 

 

  



Development and Implementation of E-learning Model for Business 

English  

 

ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation firstly presents theoretical perspectives of e-learning 

focusing on various e-learning definitions from general to more specific ones. Next, 

the main characteristics and different forms of e-learning are described. We then 

present the beginnings and history of e-learning from distance education to modern 

types of online and mobile learning. The main differences between traditional 

classroom and online learning are also given. E-learning comes in many variations 

and forms, presented more thoroughly in the chapter on different learning models. 

Furthermore, the advantages and disadvantages of e-learning are explored along 

with the role and competences of people involved in an e-learning course. The 

specificity of foreign language learning calls for different methodology, thus the 

development of English language teaching methods is described in more detail. In 

addition, reasons for a breakup from traditional teaching and learning are given, 

taking into account various theoretical and practical perspectives as well as the role 

of information and communication technologies. One of the central chapters of the 

dissertation sheds light on the development of a business English e-learning model, 

presenting the aims, purpose, conditions, and starting-points for each step involved 

in the process of its development. The chapter also gives an insight into the 

structure, topics, learning materials, and activities included in the e-learning model 

alongside its experimental integration in the teaching and learning process at the 

University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. The last chapter brings 

together the results of empirical testing of the e-learning model for business 

English, providing evidence for refuting two out of three hypotheses as results 

indicate statistically significant differences between students in face-to-face classes 

and those in an online course. Research results were gathered through a survey 

measuring student satisfaction, quality and applicability of the e-learning model, its 

impact on learning outcomes, on motivation for learning, as well as on the students' 

attitudes towards business English learning. Special attention was also given to 

measuring student satisfaction levels with different elements of an online course, its 

learning materials and activities, and the structure and design of the e-learning 

model. We also respond to the question whether the model fulfils the aims of the 

course and assess the impact of the developed model on the effectiveness of e-

learning.  

 

Keywords: e-learning, e-learning model, traditional instruction, business English, 

Moodle learning environment 
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1.  UVOD 

Izobraževanje kot eno ključnih področij družbe odseva značilnosti dobe, njenih 

socialno-ekonomskih, kulturnih, znanstvenih in tehnoloških razsežnosti, odraža 

poglede različnih akterjev na edukacijo in kaže stopnjo razvitosti družbe, v kateri 

obstaja. Za sodobno družbo so značilne hitre spremembe, kompleksnost 

gospodarskih in družbeno-kulturnih odnosov, globalizacija, hiter razvoj 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), večja dostopnost in odprtost 

informacij in virov znanja ter vse večja konkurenčnost znanja.  

 

V zadnjih desetletjih je dinamični tehnološki razvoj, ki ga je spremljalo naglo širjenje 

novih tehnologij, iz dneva v dan bogatil in spreminjal ponudbo izobraževalnih 

možnosti. Herman (2003) ugotavlja, da je prodiranje svetovnega spleta na področje 

izobraževanja prineslo marsikatero novost, spremenilo je vlogo in poti do znanja in 

prestavilo težišče izobraževanja iz klasične predavalnice v različne oblike 

izobraževanja prek spleta. Pedagoški proces, kot smo ga poznali pred dvajsetimi ali 

tridesetimi leti, se je umaknil odprtemu, interaktivnemu, fleksibilnemu in 

vseživljenjskemu procesu učenja in poučevanja, ki ga narekujejo sodobne 

tehnologije.  

 

Vse širša uporaba IKT v izobraževanju je botrovala vzniku, razvoju in vse večji 

uveljavitvi novih in alternativnih oblik učenja in poučevanja, ki slonijo na učenju na 

daljavo, prek računalnika, interneta ali intraneta (Clark in Mayer, 2008) in jih 

poznamo pod generičnim pojmom e-izobraževanje. Allen in Seaman (2006) 

ocenjujeta, da se je ponudba različnih oblik e-izobraževanja razširila desetkrat 

hitreje kot katerokoli drugo izobraževalno področje.  

 

Po Clarku (2004) je hitrost tehnološkega razvoja v primerjavi s tiskom neverjetna, 

slednji se je razvijal stoletja, medtem ko se je e-izobraževanje razvilo v zgolj nekaj 

letih in se še danes izpopolnjuje vsak dan. Naraščajoči pomen e-izobraževanja 

poudarja tudi Greenspan (2001), ki trdi, da je inovativnost, ki sta jo v izobraževanje 

prinesla svetovni splet in IKT s številnimi aplikacijami, pomembno prispevala k 

učinkovitemu delu in s tem k ekonomski rasti. Bolj učinkovito izobraževanje namreč 

zahtevajo razmere v ekonomiji, hkrati pa prav spremembe v ekonomiji in družbi do 

neke mere sproža tudi uvedba IKT. Pozitivno posledico e-izobraževanja vidi v lažjem 

prilagajanju novim delovnim okoljem in lažjem opravljanju nalog, saj posameznik 

zna več, njegovo pridobljeno znanje pa je ustreznejše. Z rastjo znanja in izkušenj pa 

raste tudi posameznikova vrednost na trgu dela.  

 

Sodobni izobraževalni programi na tujih in domačih visokošolskih ustanovah se 

danes vse bolj usmerjajo v vpeljevanje različnih modelov e-izobraževanja oz. v t. i. 

e-študij. Pridobivanje znanja prek modela e-izobraževanja je, za razliko od 
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klasičnega izobraževanja, neodvisno od urnikov in dostopno kadarkoli, učeči se 

subjekt pa lahko svojo izobraženost in svoje potenciale razvija tudi izven 

izobraževalne ustanove. Predmet pričujoče disertacije bo osvetlitev področja e-

izobraževanja z različnih vidikov; v prvem delu bomo naprej predstavili raziskovalni 

problem, cilje in namen raziskave ter metode in tehnike dela.  

 

V drugem poglavju razčlenimo teoretične in razvojne vidike e-izobraževanja; v njem 

bomo pojasnili pojem in predstavili različne opredelitve e-izobraževanja, opisali 

ključne značilnosti, oblike in možnosti uporabe e-izobraževanja, njegove začetke, 

zgodovinski razvoj ter premik od študija na daljavo k sodobnim oblikam e-

izobraževanja. Nadalje bomo pokazali na razlike med klasičnim načinom 

izobraževanja in e-izobraževanjem, prispevali k pregledu modelov izobraževanja, 

predstavili vlogo medijev in tehnologije ter različne udeležence v e-izobraževanju. 

Poglavje bomo zaključili z opisom prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja ter 

osvetlili stanje e-izobraževanja v slovenskem visokošolskem prostoru. 

 

V tretjem poglavju se osredotočamo na opis sodobnega pedagoškega procesa, 

pretežno podprtega z novodobno IKT, kot medijem za učenje in poučevanje tujega 

jezika. Podrobneje predstavljamo teoretična izhodišča poučevanja angleščine in 

razvoj tujejezikovne metodike z razlogi za prelom od tradicionalnega izobraževanja. 

Nadalje bomo predstavili vlogo IKT za učenje tujega jezika ter vpliv multimedijskih 

tehnologij na proces učenja. 

  

Namen četrtega poglavja o razvoju modela e-izobraževanja angleškega poslovnega 

jezika je prikazati izhodišča, merila in pogoje za uvedbo modela, opredelili pa bomo 

tudi cilje in opisali posamezne faze v razvoju modela. Drugi del četrtega poglavja je 

namenjen prikazu razvoja modela od analize stanja do eksperimentalne uvedbe v 

pedagoški proces; pobliže si bomo pogledali vsako od posameznih faz razvoja 

modela in podali primere uporabljenih dejavnosti v zasnovanem modelu e-

izobraževanja. 

  

V ospredje zadnjega poglavja je postavljeno testiranje modela e-izobraževanja. 

Raziskava se osredotoča na prikaz, analizo in interpretacijo rezultatov o zadovoljstvu 

študentov, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja, z aktivnostmi v njem, 

njegovo kakovostjo, uporabljivostjo, preglednostjo in uporabniško prijaznostjo. 

Odgovorili bomo tudi na raziskovalna vprašanja, ali obstajajo razlike v učnem 

dosežku, motivaciji za učenje in odnosu do predmeta med skupino študentov, ki se 

je izobraževala prek modela e-izobraževanja, in skupino študentov, ki je imela le 

klasično izobraževanje. 
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1.1. Opredelitev in razčlenitev raziskovalnega problema  

Uporaba IKT je v sodobnem pedagoškem procesu postala ne le stalnica, temveč vse 

bolj tudi potreba sodobne izobraževalne prakse, ki jo začrtuje novodobni družbeni in 

izobraževalni kontekst z vse večjimi zahtevami po raznolikih, učinkovitih, fleksibilnih 

in hitrih načinih pridobivanja znanja. Govorimo o digitalni revoluciji (CEC, 2000a, 

2000b), ki spreminja načine poučevanja, učenja in delovanja vseh udeležencev 

izobraževalnega procesa znotraj neke izobraževalne ustanove, sočasno pa odpira 

nove možnosti vključenja na trg izobraževanja.  

 

Pojav e-izobraževanja je odgovor na informacijsko dobo (Garrison, 2011; Morrison, 

2003), ki prinaša številne prednosti, mdr. večjo neodvisnost, dostopnost in 

fleksibilnost v času, kraju, tempu in vsebini učenja. Uvedba računalnikov v 

pedagoški proces je odpravila nekatere hibe dotedanjega izobraževanja na daljavo, 

ki so bile brez te tehnologije nerešljive (Holmberg, 1992) in določene pomanjkljivosti 

klasičnega učnega okolja, npr. poučevanje velikega števila učencev (Garrison, 

2011). E-izobraževanje je prineslo marsikatero novost, spremenili so se načini 

prenosa in poti do znanja, težišče izobraževanja in odgovornost zanj pa se je 

prestavilo na učenca (Herman, 2003). Prek e-izobraževanja rastejo učenčevo znanje 

in izkušnje, posledično pa se povečuje učenčeva vrednost na trgu dela, poudarja 

Greenspan (2001).  

 

E-izobraževanje naj bi, podobno kot klasično izobraževanje, temeljilo na treh 

elementih učnega procesa: predznanju, procesu in proizvodu oz. PPP modelu, 

menijo Ellis, Ginns in Piggott (2009), medtem ko Bonk in Zhang (2008) 

predpostavljata, da je e-izobraževanje učinkovito le, če je izpeljano po R2D2 modelu 

(angl. Read, Reflect, Display, Do). Vsem modelom e-izobraževanja je skupno to, da 

uporabljena informacijska in komunikacijska tehnologija v različnih učnih platformah 

(Brenton, 2009) delno ali v celoti nastopa kot posrednik v odnosu med učiteljem in 

učencem, pedagoški proces pa poteka prek sinhronih in asinhronih učnih aktivnosti 

(Gerlič, Debevc, Dobnik, Šmitek in Korže, 2002; Morrison, 2003); komuniciranje je 

večinoma besedilno (Caladine, 2008); interakcija se izvaja v pretežno pisni obliki, 

učenec in učitelj pa sta krajevno, lahko pa tudi časovno med seboj ločena (Bregar, 

Zagmajster in Radovan, 2010; Clarke, 2004; Dinevski, Ojsteršek in Klojčnik, 2003; 

Elloumi, 2004; Sulčič, 2008; Zagmajster, 2006). E-izobraževanje je sodobna oblika 

indirektnega izobraževanja (Gerlič idr., 2002), ki ustvarja različne učne izkušnje 

(Horton, 2011), je prijazno do uporabnika in prilagodljivo, saj omogoča študij v 

domačem ali drugem okolju (Bregar, 1998).  

 

Izobraževanje dobiva nove oblike in e-izobraževanje postaja vse bolj pomemben 

način izvedbe formalnih oblik izobraževanja, ugotavljajo Sulčič, Lesjak in Balde 

(2004). Modeli e-izobraževanja so zasnovani tako, da podpirajo fleksibilno učenje, 
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povečajo interaktivnost izobraževanja in neodvisnost učenca pri pridobivanju novih 

znanj, obenem pa omogočajo sprotno in redno spremljavo ter nadzor nad 

učenčevim znanjem in njegovim učnim napredkom (Jereb in Bernik, 2006). Uvedba 

modelov e-izobraževanja dviguje kakovost učenja in poučevanja, obenem pa odpira 

prostor za nove oblike formativnega in sumativnega preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Različne oblike formativnega preverjanja znanja, vključene v model e-

izobraževanja, učencem omogočajo boljši pregled in večji nadzor nad lastnim 

znanjem in napredkom. Uvedbi e-izpitov na visokošolskih ustanovah, ugotavljata 

Jereb in Bernik (2006), so vedno bolj naklonjeni tudi študenti, ki vidijo prednosti 

tovrstnega preverjanja v možnosti opravljanja izpitov kadarkoli, izven matične 

ustanove izobraževanja, in v takojšnji povratni informaciji o uspešnosti na izpitu.  

 

Konceptualni model sistema e-izobraževanja predvideva, da je učinkovitost e-

izobraževanja v soodvisnosti od učenčevega splošnega zadovoljstva z e-

izobraževanjem, od uporabnosti, ki ga izobraževalni model zanj predstavlja, od 

splošnega odnosa učenca do modela ter od pogostosti uporabe oz. učenčeve 

udeležbe v e-učnem okolju (Levy, 2006). Rosenberg (2006) različne modele e-

izobraževanja opisuje kot niz strukturiranih dejavnosti, s katerimi želimo doseči 

določene učne rezultate, npr. razviti specifične sposobnosti in kompetence. Modeli 

se med seboj razlikujejo po vsebini in po sosledju aktivnosti, za vse pa je značilna 

fleksibilnost, saj so modeli po navadi razdeljeni v manjše učne enote, ki uporabniku 

omogočajo, da izbere tiste vsebine in učne aktivnosti, ki v danem trenutku najbolj 

ustrezajo njegovim delovnim navadam, učnim stilom in potrebam.  

 

Sloman (2003) omenja naslednje modele e-izobraževanja:  

 klasično spletno izobraževanje, ki ga imajo mnogi za edino pravo e-

izobraževanje;  

 spletno podprto izobraževanje, imenovano tudi kombinirano izobraževanje, ko se 

učne vsebine izvajajo delno prek interneta in deloma v predavalnici (Sulčič, 

2008); 

 neformalno izobraževanje, ki poteka v okviru rednega strokovnega usposabljanja 

in vključuje izobraževanje v različnih neformalnih oblikah. 

 

Fee (2009) tem modelom dodaja še e-izobraževanje v živo, kamor šteje spletne 

seminarje (angl. webinar) in ESP model (angl. Electronic Performance Support), ki 

se nanaša na izobraževanje na delovnem mestu in vključuje dokončanje neke 

naloge.  

 

Model e-izobraževanja učitelju pomaga ustvariti primerno okolje za izobraževanje. 

Po Dunklebergerju (2006) je model okvir za izobraževanje, ki od učitelja zahteva, da 

oceni želene učne cilje in v skladu z njimi ustvari tak model, s katerim bo lahko 

zastavljene cilje tudi dosegel. Modeli, med katerimi učitelj lahko izbira, so:  
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 5-stopenjski ADDIE model (angl. Access, Design, Develop, Implement, Evaluate) 

predstavlja splošen, zelo uspešen in priljubljen model e-izobraževanja;  

 algo-hevristični model, ki sloni na teoriji, da lahko vse kognitivne funkcije 

razčlenimo v algoritmične in hevristične operacije, ki so podlaga za učne 

strategije in metode;  

 Dick in Careyev model, ki se uporablja za razvijanje spretnosti in znanja, deli pa 

se na manjše učne enote;  

 Gagnejev ID model devetih učnih dejavnosti, od pritegnitve pozornosti do 

utrjevanja in pomnjenja;  

 Kempov, Morrisonov in Rossov model, enako kot Gagnejev model vključuje 

devet učnih dejavnosti, od prepoznavanja problema do izbire virov za 

poučevanje ter priprave učnih aktivnosti; 

 model hitrega e-izobraževanja podpira interakcijo med učencem, učno snovjo in 

izvajalcem prek stalnega utrjevanja in ponavljanja; 

 minimalistični model, ki ga je razvil J. M. Carroll in predstavlja izobraževalni okvir 

za področje računalništva in informatike;  

 5-stopenjski model, ki vključuje učenje po korakih: opazovanje, pridobivanje 

podatkov, refleksijo in analizo, iskanje rešitev z metodo »nevihte možganov«, 

izdelavo prototipa.  

 

Vendar pa se učenje ne zgodi, če učencu zgolj ponudimo digitalne vire, naloge in 

aktivnosti prek interneta; učenje se zgodi le, ko učenec prek nalog in aktivnosti 

doseže predvidene učne cilje in rezultate, pri čemer različni cilji zahtevajo različne 

aktivnosti in naloge (npr. za učenje dejstev so najprimernejše naloge asociacij, 

pomnjenja in postavljanja vprašanj, za teorijo pa naloge iz logike in razlaga). Da bi 

zadostili različnim tipom in učnim stilom učencev, mora model e-izobraževanja 

ponuditi širok nabor nalog in učnih aktivnosti (Anderson in Elloumi, 2004). Po drugi 

strani pa je pri snovanju modela e-izobraževanja treba v polnosti izkoristiti možnosti 

in prednosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, ter zagotoviti ustrezno motiviranost 

za učenje. To je mogoče doseči, če je e-izobraževanje zasnovano po modelu PUDZ: 

P – pozornost, U – ustreznost vsebin in gradiv, D – usmerjenost v želene dosežke, Z 

– zadovoljstvo (Bach, Haynes in Smith, 2007).  

 

Na oblikovanje učinkovitega modela e-izobraževanja vpliva osem dejavnikov: 

institucionalni, tehnični, pedagoški, etični, evalvacijski ter dejavniki, povezani z 

obliko, podporo in upravljanjem e-učnega okolja (Khan in Joshi, 2006). Ključno pri 

izdelavi modela je poznavanje in dobra predstavitev vsebin, ki so podprte z 

učinkovito komunikacijo med izvajalcem in uporabniki modela (Popovic, Lindic, 

Indihar Stemberger in Jaklic, 2005). Model e-izobraževanja mora ustvariti pozitivno 

izkušnjo učenja in povečati uporabnost znanja, pridobljenega v e-okolju (Rosen, 

2009), učinkovitost modela pa je odvisna tudi od vlaganja v človeške vire, 

tehnologijo in metodologijo (Garcia Penalvo, 2008). Učenci spletno učilnico lahko 
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uporabljajo pri rednem in dodatnem pouku, najpogosteje pa doma za samostojno 

delo, učenje in utrjevanje (Bejat Krajnc, 2007). 

 

Nedvomno bo e-izobraževanje v ospredju tudi v prihodnosti. Draves (2007) celo 

napoveduje, da se bo kar polovica izobraževanja v 21. stoletju odvijala prek 

interneta. Vpeljevanje in razvoj modelov e-izobraževanja v slovenski visokošolski 

prostor spodbujajo različne evropske strategije, akcijski načrti in pobude, kot so: 

Lizbonska deklaracija, eEurope, eLearning, Erasmus Mundus. Evropska unija skuša z 

vrsto dokumentov (Kopenhagenska deklaracija, Lizbonska konvencija, EU eLearning 

action plan, si2010, Official Journal of the European Union, 2006) spodbuditi 

uporabo IKT, Slovenija pa tem pobudam sledi z različnimi nacionalnimi razvojnimi 

prioritetami, akcijskimi načrti in smernicami, ki umeščajo uporabo IKT v 

izobraževanje. Razvoj in uvedba e-izobraževanja v vse visokošolske izobraževalne 

ustanove do leta 2015 je tudi cilj Nacionalne strategije razvoja Slovenije (2005), 

vzpostavitev učinkovitega in v celoti IKT podprtega sistema izobraževanja pa 

podpirata tudi Nacionalna strategija e-izobraževanja (2010) in Strategija IU 2020 s 

ciljem, da Slovenija do leta 2020 postane sinonim za družbo, temelječo na znanju, 

inovacijah in hitrem razvoju. 

 

Za visokošolsko izobraževalno ustanovo je model e-izobraževanja več kot le 

študijsko gradivo za samostojno učenje. Učenci pri e-izobraževanju potrebujejo tudi 

individualno podporo s strani izobraževalne ustanove (Gerlič idr., 2002), prek e-

izobraževanja razvijajo tržno iskane kompetence; e-gradivo, ki nastane v 

visokošolski izobraževalni ustanovi, pa le-ta lahko ponudi na trgu, v obliki 

posameznih študijskih gradiv ali v izvedbi celotnega ali dela študijskega programa.  

 

Model, ki ga oblikuje neka izobraževalna ustanova za potrebe svojega pedagoškega 

procesa, ni avtomatično prenesljiv v drugo učno okolje oz. ustanovo. Pri snovanju 

modela je namreč treba upoštevati učni načrt, cilje predmeta, ciljno skupino, njene 

učne potrebe, raven znanja idr. Prvi korak v smeri oblikovanja modela e-

izobraževanja je preoblikovanje tiskanega gradiva v vrsto interaktivnih, 

multimedijskih dejavnosti, menita Mayes in Freitas (2010). A razvoj modela ni le 

pretvorba tiskanih vsebin oz. preoblikovanje klasičnega pouka v e-obliko (Hamid, 

2001), saj postavitev modela e-izobraževanja zahteva tudi znanje o načrtovanju 

pouka, e-učnih metodah in strategijah, ključnega pomena pa je tudi poznavanje 

populacije, ki bo model uporabljala (Lehmann in Chamberlin, 2009). Pri pripravi 

gradiva za e-izobraževanje je v ospredju temeljita vsebinska in oblikovna priprava, 

ki mora slediti ustreznim pedagoško-didaktičnim teorijam, upoštevati načela priprave 

gradiv za samostojno učenje in značilnosti oblikovanja gradiva za izvedbo e-

izobraževanja (Bregar idr., 2010). 
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Čeprav se, kot ugotavljata Jereb in Šmitek (2006), ponudba e-izobraževanja v 

visokošolskem izobraževalnem prostoru iz leta v leto povečuje, je z vidika 

analitičnega in kritičnega raziskovanja uporaba in razvoj modela e-izobraževanja v 

slovenskem in širšem prostoru danes nadvse aktualna tema. Tematika o razvoju in 

uporabi modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika je v Sloveniji 

znanstveno malo raziskano področje, saj še ni bila predmet niti izvirnih znanstvenih 

raziskav niti raziskav v okviru diplomskih in magistrskih nalog oz. doktorskih 

disertacij. Še več, na podlagi analize in posnetka stanja vpeljanih modelov v 

pedagoški proces lahko z gotovostjo potrdimo, da je uvajanje modelov e-

izobraževanja v slovenskem prostoru šele na začetku. Zaradi specifičnosti 

programov na posameznih fakultetah se ustanove vsaka na svoj način lotevajo 

razvoja in izvedbe e-izobraževanja. 

 

Izobraževalne ustanove modele e-izobraževanja povečini uporabljajo kot merilo 

transparentnosti in kakovosti izobraževanja. Vendar Oliver (2000) ocenjuje, da 

uporaba IKT kot učnega orodja ne vodi samodejno k dvigu kakovosti. Na podlagi 

pregleda e-gradiva univerz po svetu z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so gradiva na 

prvi pogled resda privlačna, vendar pa so z vidika učenja in poučevanja nezadostna 

in dokaj nekakovostna. 

 

MacLeod (2004, v Sulčič 2008) ocenjuje, da so modeli e-izobraževanja na splošno 

veliko bolj prisotni na področju tehničnih in poslovnih ved, okoljskih študij, v 

znanosti in tehnologiji, manj pa na področju tujih jezikov. Najbolj slovita univerza v 

Evropi, ki ponuja klasični študij na daljavo v kombinaciji z e-izobraževanjem, je The 

Open University v Veliki Britaniji, ustanovljena leta 2003. Študij poteka tako, da 

študenti ob vpisu dobijo tiskano in drugo učno gradivo (učbenik, delovni zvezek, 

programsko opremo za učenje prek spleta, spletno gradivo, CD, DVD) prek navadne 

pošte, skupaj z njim pa tudi dostop do spletne učilnice, prek katere komunicirajo s 

tutorjem in drugimi študenti in kjer imajo dodatno gradivo za študij, knjižnico, 

spletni forum. Tovrstni model je po Taylorju (2002) blizu večpredstavnostnemu 

modelu študija na daljavo kot pravemu modelu e-izobraževanja.  

 

Tudi druge visokošolske izobraževalne ustanove v Evropi in po svetu ponujajo 

modele blizu britanskemu, vendar se zanimanje za tovrstno izobraževanje 

zmanjšuje, saj naklonjenost do e-izobraževanja po začetnem navdušenju 

strokovnjakov in uporabnikov močno upada (Sulčič, 2008). Še več, veliko 

ponudnikov e-izobraževanja je doživelo finančni polom in propadlo, razlogi za to pa 

so različni: neustrezna poslovna strategija, visoki stroški, negativen odnos do 

uporabe IKT, slaba kakovost izvedbe e-izobraževanja itd. (Elloumi, 2004).  

 

V Sloveniji je kljub razširjenosti IKT modelov e-izobraževanja zelo malo, kar podpira 

tudi raziskava o razširjenosti e-izobraževanja, ki jo je za Andragoški center Slovenije 
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sicer že pred leti opravil Zagmajster (2006). Po omenjeni raziskavi je v Sloveniji 

približno 20 ponudnikov e-izobraževanja ali 6,8 % – polovica teh se nahaja v 

osrednjeslovenski regiji, prevladujejo pa predvsem zasebne šole s programi za 

pridobitev splošne neformalne izobrazbe –, pri čemer je treba poudariti, da 

anketiranci e-izobraževanje pojmujejo zelo različno: nekaterim e-izobraževanje 

predstavlja že komunikacija z učenci prek e-pošte, medtem ko drugi smatrajo, da je 

e-izobraževanje učenje prek spleta. Podobne trende kaže tudi raziskava o e-

izobraževanju v Sloveniji (Vehovar, 2008), kjer avtor ugotavlja, da na področju 

visokega šolstva 29 % ustanov ponuja različne oblike e-izobraževanja, medtem ko 

je pri izobraževanju odraslih delež ponudnikov e-izobraževanja še manjši (5 %), e-

izobraževanje pa je na tem področju še povsem v fazi preizkušanja (testiranja). 

Največ je komercialnih ponudnikov (skupaj 35), kjer 12 podjetij (34 %) ponuja 

online tečaje z mentoriranjem, 7 podjetij (20 %) pa e-izobraževanje brez 

mentoriranja. Deset podjetij (29 %) ponuja e-izobraževalne platforme, šest 

zasebnikov (17 %) pa zgolj digitalne vsebine. Uporabo interneta za namene 

poučevanja je leta 2010 raziskoval tudi Statistični urad Republike Slovenije (glej RIS, 

2010). Rezultati raziskave so pokazali, da slovenske šole na področju rabe IKT v 

učilnici krepko zaostajajo za evropskim povprečjem, saj le 4,8 % izobraževalnih 

ustanov v Sloveniji uporablja internet za namene poučevanja, pa še to večinoma za 

neformalno izobraževanje. Podobnih novejših raziskav o razširjenosti e-

izobraževanja nismo zasledili. Na podlagi povedanega lahko rečemo, da je 

razširjenost e-izobraževanja v Sloveniji omejena na posamezne primere, število 

ponudnikov in modelov e-izobraževanja pa na zelo nizki ravni. Najbrž je pravih 

modelov še manj, kot to kažejo omenjene raziskave, saj denimo komunikacije z 

učenci prek e-pošte še ne pojmujemo za e-izobraževanje.  

 

Na podlagi analize tiskanih in spletnih virov, neposrednih (ustnih in pisnih) 

intervjujev z izvajalci in nosilci e-izobraževanja na različnih stopnjah (v formalnem in 

neformalnem, zasebnem in javnem izobraževanju, na področju splošnega in 

angleškega poslovnega jezika) pa tudi pregleda obstoječih modelov v Sloveniji smo 

prišli do ugotovitve, da je ponudba pravega e-izobraževanja v Sloveniji zelo skromna 

in tudi raznolika od ene do druge izobraževalne ustanove, sega pa vse od objave 

prosojnic s predavanj (PowerPoint predstavitev) in dodatnih študijskih gradiv za 

podporo pedagoškemu procesu do izvedbe celotnega izobraževalnega programa 

prek spleta.  

 

Pridobljeni podatki o ponudnikih e-izobraževanja v Sloveniji kažejo, da je le-teh 

malo in da pravih modelov e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika praktično 

ni. Osameli primeri pa kažejo v nadaljevanju opisano stanje. Ekonomska fakulteta, 

Visoka poslovna šola Univerze v Ljubljani izvaja e-izobraževanje že zadnjih deset let. 

Pravzaprav pa bi bilo bolje govoriti o študiju na daljavo oz. o modelu neodvisnega 

študija s podporo tutorjev (Gerlič idr., 2002), saj je izvedba pedagoškega procesa v 
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različnih študijskih centrih po Sloveniji (Kranj, Trbovlje, Celje itd.) izmenoma v rokah 

nosilca predmeta in tutorja. Komunikacija med profesorjem in študenti poteka prek 

e-pošte in telefona, kar pa ni zadosten pogoj, da bi lahko govorili o pravem e-

izobraževanju.    

 

Bližje pravemu modelu e-izobraževanja je izvedba angleškega poslovnega jezika na 

Fakulteti za logistiko, Univerze v Mariboru, kjer že osmo leto izvajajo kombinirano 

izobraževanje. Kot je zapisano na spletni strani fakultete (glej Fakulteta za 

logistiko), se »del predavanj in vaj izvede v obliki e-predavanj na videokonferenčni 

način ali pa s pomočjo e-izobraževanju prirejenih interaktivnih elektronskih gradiv 

znotraj virtualnega e-prostora«. Model e-izobraževanja za angleški poslovni jezik 

temelji na tedenskih sklopih, znotraj enega sklopa so na voljo povezave na spletne 

strani in temeljno ter dodatno gradivo, vezano na področje logistike, poudarek je na 

branju in poslušanju ter usvajanju strokovne terminologije, vsak sklop se zaključi s 

pisnim preverjanjem znanja. Koncept modela je v osnovi dober, vendar tematsko 

specifičen in pomanjkljiv, saj ne vsebuje nobene aktivnosti za razvijanje pisnega 

sporazumevanja in govornega sporočanja.  

 

Na spletni strani Univerze na Primorskem, Fakultete za management 

(http://www.fm-kp.si/si) je zapisano, da klasične oblike izobraževanja dopolnjujejo z 

izobraževanjem prek interneta, kjer študenti v navideznem učnem okolju (e-učilnica) 

študijske obveznosti opravijo samostojno ali v skupini. Tudi ta model je podoben 

prejšnjemu, vendar pomanjkljiv v naboru pokritosti tem pri angleškem jeziku, ki so 

specifične in ozko usmerjene na lastnosti dobrega menedžerja, pravila poslovnega 

obnašanja, družabne stike, tržna gibanja, telefoniranje, letna poročila, predstavitve 

in poslovna pogajanja. Ugotavljamo, da je model nezadosten tudi v ponudbi 

raznolikih aktivnosti, saj ponuja le dejavnosti za razvijanje bralnega razumevanja in 

usvajanja besedišča.  

 

Na ostalih slovenskih fakultetah nismo našli modelov e-izobraževanja za 

tujejezikovno poučevanje, čeprav fakultete uporabljajo spletno okolje za podporo 

pedagoškemu procesu (nalaganje prosojnic s predavanj, dodatna gradiva). 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima na svoji spletni strani (glej Pedagoška 

fakulteta) v meniju Študenti/E-študijska gradiva na voljo Moodle študijski portal z 

gradivi za nekatere predmete (npr. edukacijske vede, specialna pedagogika, športno 

treniranje idr.), vendar med njimi ni gradiv za področje tujih jezikov. Enako 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Mariboru, ki ima na svoji 

spletni strani (glej Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) na voljo elektronska 

gradiva za 37 predmetnih področij od industrijske analize, procesne bilance do 

upravljanja z okoljem idr., ne vsebuje pa gradiv za tujejezikovno poučevanje. 
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V formalnem izobraževanju na osnovnih, srednjih in višjih strokovnih šol skoraj ni 

ustanove, ki na svoji spletni strani ne bi imela povezave do e-učilnice. Večina 

sogovornikov s šol, s katerimi smo opravili kratke intervjuje, je povedala, da so 

nastanku e-gradiv botrovale pobude s strani resornega ministrstva in sredstva iz 

projektov Evropske unije. Gradiva v e-učilnicah so namenjena izključno podpori 

pouka, nekateri učitelji gradiva nalagajo vsak dan, spet drugi le občasno. Med 

gradivi, ki so obvezna ali neobvezna, je največ povezav na spletne strani, kjer 

učenci najdejo zanimive, pri pouku obravnavane teme v obliki člankov, video in 

avdio posnetkov, povezave do nagradnih iger, slovarčkov idr. Poleg tega so v e-

učilnici tudi učni in delovni listi za utrjevanje in ponavljanje pri pouku obravnavane 

snovi.  

 

Na področju neformalnega izobraževanja, v zasebnih jezikovnih šolah, se obstoječi 

modeli e-izobraževanja večinoma osredotočajo na poznavanje, utrjevanje in 

preverjanje znanja slovnice in besedišča za sporazumevanje v splošnih, vsakdanjih 

okoliščinah (npr. predstavitev, nakupovanje, telefoniranje). Tako Lingula, jezikovni 

center d. o. o., ena vodilnih zasebnih šol za učenje in poučevanje tujih jezikov v 

osrednji Sloveniji, na svoji spletni strani (glej Lingula) udeležencem tečajev 

angleškega jezika ponuja model e-izobraževanja pod imenom Virtualna Lingula z 

učnim gradivom (praktične fraze za potovanje, telefoniranje idr.), vajami, spletnimi 

testi, knjižnico in e-dnevnikom. V zavihku Vaje je uporabnikom na voljo 22 tem 

poslovne angleščine (npr.: bančništvo, zavarovanje, prodaja, etika, finance, 

marketing), vsaka od teh pa vsebuje kratke naloge izbirnega tipa, dopolnjevanja in 

povezovanja (po 10 primerov). Kot pravijo v Linguli, naloge udeležencem 

omogočajo, da na hitro osvežijo svoje znanje ali ponovijo snov prejšnje stopnje. 

Takisto udeležencem omogočajo, da enkrat na teden po e-pošti prejmejo gradivo in 

vaje, ki jih predelajo do naslednjega tedna oz. srečanja v živo. Podobno ozko 

usmerjeni zgolj na utrjevanje in ponavljanje besedja in slovnice so tudi modeli pri 

drugih zasebnih ponudnikih.  

 

Doba Fakulteta je edina zasebna poslovna šola v Sloveniji, ki študijske programe za 

izredne študente in študente v tujini že 15. leto v celoti izvaja v obliki študija na 

daljavo ali e-študija. Učno okolje za učenje tujih jezikov v dveletnem programu je 

plačljivi, komercialni program Tell me more E-learning Solutions (2010) Auralog S. 

A., verzija V7, ki je dostopen tudi na spletu in bolj ali manj spominja na učbeniške 

vaje, omejene na kratke naloge za rabo jezika, besedišča in izgovorjave. Moteči 

element pri tem modelu je, da uporabnik nima pregleda nad celotnim naborom 

nalog na zaslonu, od ene do druge naloge se pomika tako, da jih rešuje sproti.  

 

Na področju komercialnih modelov e-izobraževanja je pred letom dni še delovalo 

več ponudnikov. Tako je, npr. Žurnal24, ponujal plačniški paket učenja angleščine 

prek spleta (http://eucilnica.zurnal24.si), ki je bil namenjen začetnikom in vsem, ki 
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so želeli obnoviti že usvojeno splošno znanje angleške slovnice ter usvojiti fraze za 

osnovno sporazumevanje v vsakdanjih okoliščinah. Žal je portal z ukinitvijo 

tiskanega medija prenehal delovati. Trenutno tržno najbolj promovirani jezikovni 

paket učenja je sistem eLearn (http://si.elearn.eu), ki ponuja tri vrste 

paketov/modelov za učenje angleščine: ekspres paket za hitro učenje, plus paket za 

izgradnjo besedišča in klasik paket za utrjevanje in nadgradnjo tujega jezika. Se pa 

danes vse bolj uveljavljajo interni modeli e-izobraževanja, ki jih za strokovno 

usposabljanje zaposlenih in specifične učne potrebe svojega kadra ponujajo velika in 

tržno-usmerjana podjetja (v Sloveniji so to npr. Krka, Telekom, Petrol, Aerodrom 

Ljubljana).  

 

Tako pregled obstoječih modelov doma in po svetu kaže praznino v ponudbi 

celovitega, fleksibilnega, interaktivnega in didaktično premišljenega modela e-

izobraževanja angleškega poslovnega jezika, ki bi ne ponudil le posameznih sklopov 

slovnično usmerjenih nalog, vaj in povezav, temveč širši nabor preglednih, 

strukturiranih in po vsebini urejenih tematskih enot z raznovrstnimi nalogami in 

učnimi aktivnostmi za razvijanje vseh jezikovnih zmožnosti (recepcijskih in 

produkcijskih) ter tvorjenje različnih sporočanjskih oblik v raznolikih jezikovnih 

položajih in poslovnih okoliščinah na višji jezikovni ravni. To vrzel bi lahko 

kakovostno zapolnil tu predstavljeni model e-izobraževanja angleškega poslovnega 

jezika.  

1.2. Namen in cilji raziskave 

Namen in temeljni cilj raziskave je razviti, vzpostaviti in testirati odprt, fleksibilen, 

interaktiven in računalniško podprt model e-izobraževanja poslovne angleščine na 

zahtevnostni ravni samostojnega uporabnika, ki bo temeljil na načelih sodobnega 

jezikovnega poučevanja in upošteval pedagoške in specialno-didaktične zahteve e-

izobraževanja. Podrobneje smo proučili okvire, možnosti uporabe in vključevanje 

modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika v pedagoški proces na 

Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede ter njegove dimenzije: 

uporabnost modela, preglednost učnega okolja, zahtevnost gradiv, vplive na učno 

uspešnost in motiviranost posameznika za učenje, odnos do predmeta in učenja 

angleškega poslovnega jezika.  

 

Ker je razvoj modela odvisen od narave izobraževalnega okolja, je možno oviro pri 

razvoju modela predstavljala ciljna skupina, za katero je bil model prvenstveno 

izdelan. Pripravljene vsebine in učno gradivo so bile namreč v prvi vrsti prilagojene 

programu in učnemu načrtu angleškega poslovnega jezika na Univerzi v Mariboru, 

Fakulteti za organizacijske vede. 
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V okviru doktorske disertacije smo želeli: 

 prispevati k pregledu stanja e-izobraževanja poslovne angleščine v Sloveniji;  

 raziskati umeščenost in razširjenost uporabe e-izobraževanja poslovne 

angleščine na slovenskih visokošolskih izobraževalnih ustanovah;  

 proučiti motivacijske dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost e-izobraževanja; 

 prikazati praktično vrednost e-modela;  

 oceniti uporabnost, zanimivost in privlačnost tem, učnih vsebin, aktivnosti in 

strukture modela;  

 razčleniti, kako lahko e-izobraževanje pripomore h kakovostnejšemu poučevanju 

in učenju; 

 proučiti zadovoljstvo udeležencev z modelom e-izobraževanja in različne vidike 

uporabe modela, vplive in pozitivne učinke na učenje. 

 

Nadalje, v raziskavi se bomo osredotočili na opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešen razvoj, uvedbo in implementacijo modela e-izobraževanja, in določili 

sistemski pristop in okvir za uporabo modela v kontekstu visokošolskega 

izobraževanja. Bistvo modela je, da bo razvijal učenčeve zmožnosti, bogatil njegovo 

jezikovno znanje, spodbujal samostojno delo, omogočal transparentno spremljanje 

in analizo njegovega dela in napredka, prispeval k dvigu učne uspešnosti 

posameznika in k pestrosti učnih priložnosti, nudil bo možnosti samopreverjanja in 

samoocenjevanja znanja. Sočasno bo model razvijal tudi medkulturno razumevanje 

bistvenih vidikov družbe, kulture in civilizacije angleško govorečih dežel, učenčevo e-

zrelost in računalniško pismenost, posredno bo pa vplival tudi na delovanje in razvoj 

izobraževalne ustanove kot učeče se organizacije.  

 

Osnovna hipoteza predvideva, da je mogoče razviti računalniško podprt model e-

izobraževanja angleškega poslovnega jezika in z njim omogočiti interaktivno in 

kakovostno e-izobraževanje, izboljšati učenčev učni rezultat, povečati motivacijo za 

učenje in spodbuditi pozitiven odnos do predmeta. V okviru raziskave smo želeli 

odgovoriti na vprašanje, ali je naš model e-izobraževanja učinkovit, in testirati 

naslednje predpostavke: 

 

Hipoteza 1: 

Ni razlik v učnem dosežku, tj. v doseženi povprečni oceni pri preverjanju znanja, 

med učenci, ki imajo klasično izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek 

modela e-izobraževanja.  

 

Hipoteza 2: 

Ni razlik med vplivom na motivacijo za učenje med učenci, ki imajo klasično 

izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja.  
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Hipoteza 3: 

Ni razlik v odnosu do angleškega poslovnega jezika med učenci, ki imajo klasično 

izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja.  

1.3. Metode in tehnike dela  

Uporabili smo naslednje metode in tehnike raziskovalnega dela: 

 

 deskriptivna metoda za proučevanje domače in tuje literature s področja 

obravnavane tematike – analiza objavljenih člankov, strokovnih knjig, poročil in 

druge literature z namenom pregledati področje e-izobraževanja. Poseben 

poudarek je bil na analizi dejavnikov, ki vplivajo na vključitev modela v 

pedagoški proces angleškega poslovnega jezika na visokošolskem nivoju.   

 na podlagi pregledane literature, dosedanjih raziskav analize potreb študentov, 

sodobne pedagoško-andragoške in didaktične teorije in prakse, študij primerov 

dobre prakse tujejezikovnega poučevanja in ne nazadnje tudi lastnih izkušenj pri 

poučevanju angleškega jezika je bil izdelan interaktiven, fleksibilen in tematsko 

raznolik model e-izobraževanja poslovne angleščine. 

 pridobivanje podatkov z anketo za raziskavo o zadovoljstvu in uporabnosti 

modela e-izobraževanja, o vplivih na učni dosežek, o motivacijskih dejavnikih za 

učenje in odnosu do predmeta oz. učenja poslovne angleščine.  

 opisna statistika: frekvenčne tabele z absolutnimi (f) in relativnimi frekvencami 

(f%) ter grafični prikazi. 

 t-test razlike povprečij neodvisnih vzorcev.  
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2.  TEORETIČNI IN RAZVOJNI VIDIKI E-

IZOBRAŽEVANJA 

E-izobraževanje, ki ga Oblinger in Rush (1997) imenujeta tudi revolucija v 

izobraževanju,  ustvarja možnosti za poučevanje in učenje, ki si jih pred desetimi leti 

niti zamisliti nismo mogli (Sloman, 2003). Vprašanju, kakšne so te nove možnosti, se 

pridružijo še vprašanja, kako se le-te razlikujejo od tistih v tradicionalnem učnem 

procesu, ki poteka v razredu, kakšne prednosti e-izobraževanje prinaša v primerjavi 

z njim ter kakšno vlogo imata v tem procesu učitelj in učenec. V iskanju odgovorov 

na ta in mnoga druga vprašanja si najprej poglejmo definicijo in poglavitne 

značilnosti e-izobraževanja, seznanimo se z zgodovino, razvojem in različnimi modeli 

izobraževanja, preučimo vlogo učitelja, učenca in IKT v njem ter skozi prizmo 

uporabnosti raziščimo njegove prednosti in pomanjkljivosti. 

2.1. Opredelitev e-izobraževanja  

E-izobraževanje zaobjema dokaj širok pojmovni prostor, na kar kažejo že različne 

opredelitve pa tudi število in pestrost slovenskih in angleških izrazov za to področje. 

V tiskani strokovni literaturi in virih na svetovnem spletu se za e-izobraževanje 

uporabljajo številni izrazi: učenje z računalnikom, elektronsko podprto 

izobraževanje, spletno podprto učenje, izobraževanje/učenje na daljavo, učenje na 

daljavo s pomočjo medmrežja, internetni študij na daljavo, izobraževanje prek 

interneta, online izobraževanje, spletno učenje, tehnološko podprto učenje, e-

podprto učenje, e-učenje, medmrežno učenje, online učenje, online študij, e-tečaj, 

e-šola, e-poučevanje, e-šolanje. Pogosto se za e-izobraževanje uporablja tudi 

sopomenski izraz pospešeno učenje (JISC, 2009) pa tudi odprto, neodvisno, 

fleksibilno, samostojno in individualno izobraževanje – vsi ti pojmi opisujejo način 

vključevanja udeležencev in stopnjo njihove aktivnosti oz. način dela.  

 

Po eni strani takšna raznolikost poimenovanj kaže na večplastnost in razvejanost 

področja, po drugi pa taista množica izrazov ustvarja pojmovno zmedo, nejasnost in 

nekonsistentnost, uporabnika pa prikrajša za enoznačno razlago. Kot ni mogoče 

zaslediti ustaljenega poimenovanja za tovrstno izobraževanje, tudi ni moč najti 

enotne definicije e-izobraževanja. Še več, opredelitve e-izobraževanja so si med 

seboj zelo različne. Tako nekateri o e-izobraževanju govorijo že, če učitelj z 

učencem komunicira po e-pošti ali na predavanjih uporablja e-prosojnice ali če 

študent študijsko gradivo poišče na internetu, medtem ko drugim e-izobraževanje 

predstavlja le izvedbo predmeta v okviru virtualnega učnega okolja oz. prek sistema 

za upravljanje učnega procesa (Sulčič, 2008).  
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V pričujoči disertaciji bomo uporabljali generičen pojem e-izobraževanje, ki ga 

podpira tudi velika večina strokovnjakov. Conole in Oliver (2007) menita, da je e-

izobraževanje najprimernejši izraz zato, ker predstavlja obsežno interdisciplinarno 

področje razvoja in raziskovalnih dejavnosti, ki segajo od uporabe tehnologij do 

izobraževanja. V nadaljevanju tega poglavja bomo osvetliti področje e-izobraževanja 

z več zornih kotov, tako da bomo najprej pojasnili izvor pojma e-izobraževanje, nato 

pa podrobneje raziskali različne opredelitve zanj, od širših bolj ohlapnih opredelitev 

do podrobnejših, bolj specifičnih definicij e-izobraževanja.  

 

Izraz e-izobraževanje je bil prvič uporabljen leta 1997 v slovarju angleškega jezika 

Webster, ko se je predpona e- kot prefiks za pridevnik »elektronski« dodajala 

mnogim besedam, npr. e-pošta, e-poslovanje, e-podjetje. Množično se je izraz začel 

uporabljati šele z uporabo interneta za poslovne namene in z nastankom različnih 

oblik e-poslovanja (CEC, 2000a). Do konca 20. stoletja se je izraz utrdil v rabi po 

celem svetu (Fee, 2009).  

 

S problemom ustreznega poimenovanja se je ukvarjalo več slovenskih in tujih 

strokovnjakov. Sulčič (2008) omenja, da se namesto izobraževanja prek interneta 

pogosto uporabljata tudi izraza študij prek interneta in online študij. Medtem ko 

Anderson in Elloumi (2004) online študij opredeljujeta kot razširjeno obliko študija 

na daljavo, Sulčič (2008) nasprotno pripominja, da je bolje kot o študiju na daljavo 

govoriti o e-izobraževanju, saj le-to lahko poteka prek interneta v domačem okolju 

ali v prostorih izobraževalne ustanove, gradivo pa je udeležencem posredovano po 

elektronskem mediju, internetu, intranetu ali ekstranetu, na avdio ali video 

posnetku, zgoščenki. Govindasamy (2002) k tem medijem dodaja še satelitski 

prenos, interaktivno televizijo in CD enoto. Podobno e-izobraževanje definira 

Stockley (2003), ki pravi, da le-to vključuje uporabo računalnika ali druge 

elektronske naprave (npr. mobilnega telefona) za pripravo učne oz. izobraževalne 

vsebine. E-izobraževanje je proizvod socialne interakcije, ki ima svoja pravila, vloge 

in strukture.   

 

V vsebinskem in zlasti v metodološkem smislu je posebej nazorna in tehtna Sulčič 

(2008), ki e-izobraževanje obravnava kot »organizirano obliko izobraževanja« (str. 

22), v katerega vstopajo različni udeleženci: učitelji/mentorji, študenti, razvijalci e-

izobraževanja in med katerimi potekajo številne pomembne interakcije, samo 

definicijo pa postavlja takole (str. 48): »Na izraz e-izobraževanje lahko gledamo z 

dveh vidikov – sistemskega in procesnega. S sistemskega vidika govorimo o e-

izobraževanju kot zbirki vsebin, podprti z IKT. Tako na primer govorimo o 

ponudnikih e-izobraževanja, kjer mislimo na ponudnike vsebin, podprte z IKT – po 

navadi se te vsebine posredujejo prek interneta. S procesnega vidika pa je e-

izobraževanje način izvajanja izobraževalnega procesa.« Poudarja tudi, da o e-
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izobraževanju v pravem pomenu besede lahko govorimo le, kadar je izvedba 

predmeta podprta z ustreznim virtualnim učnim okoljem. 

 

Rowntree (1992) pojasnjuje, da je kljub številnim izrazom za to področje 

najpomembnejši poudarek na učencu in učenju. Še vedno govorimo o 

izobraževanju, le da je to dobilo predpono e-, ki kaže na izobraževanje, ki se ne 

odvija v živo. Podobno ugotavlja tudi Brenton (2009), predpona e- po njegovem 

mnenju kaže na neko obliko učenja, ki se razlikuje od »običajnega«, nanaša pa se 

na uporabo tehnologij v različnih učnih platformah. E-izobraževanje je nekaj, kar se 

zgodi, ko učenci za učenje uporabljajo IKT, še dodaja.  

 

Morrison (2003) ugotavlja, da je definicija e-izobraževanja odvisna od zornega kota; 

razvijalec vsebine bo na e-izobraževanje gledal drugače kot založnik ali uporabnik e-

izobraževanja; generična definicija, ki jo podaja, pa govori o e-izobraževanju kot 

skupku tehnologij, proizvodov, storitev in procesov in kontinuiranem povezovanju 

znanja in veščin, ki je prek internetnih tehnologij podprto in podano s sinhronimi in 

asinhronimi učnimi dogodki.  

 

Po definiciji, ki jo podajata Ko in Rossen (2004), je e-izobraževanje oblika učenja in 

poučevanja na daljavo, ki se deloma ali v celoti odvija prek interneta. Je vsaka 

oblika izobraževanja, kjer učni proces ne poteka v tradicionalnem učnem okolju 

učilnice ob istočasni prisotnosti učitelja in učencev. Kar loči e-izobraževanje od 

klasičnega pouka, je uporaba interneta kot izobraževalnega medija in sredstva 

komunikacije. Podobno definicijo postavljata Clark in Mayer (2008), ki e-

izobraževanje obravnavata kot usposabljanje prek računalnika (CD-roma, intraneta 

ali interneta), ki podpira individualno učenje in cilje različnih usposabljanj na ravni 

organizacije. Rosenberg (2006) pa pravi, da je e-izobraževanje uporaba internetnih 

tehnologij za ustvarjanje in realizacijo bogatega učnega okolja, ki vključuje širok 

nabor učnih možnosti, informacijskih virov in rešitev, s katerimi želimo na ravni 

posameznika doseči določene učne dosežke in na ravni izobraževalne organizacije 

določene učne rezultate.  

 

Večina splošnih definicij razume e-izobraževanje kot sodobno različico študija na 

daljavo s poudarkom na prostorski ločenosti učitelja in učenca ter uporabi IKT za 

pošiljanje izobraževalnih vsebin in za dvosmerno komunikacijo. Vendar pa je treba 

izraz e-izobraževanje kot proizvod sodobne informacijske družbe (Garrison, 2011)  

razmejiti od pojma študij na daljavo, ki je bil značilnost industrijske dobe (Draves, 

2007). Več o obeh oblikah izobraževanja in njunih razlikah bomo zapisali v 

naslednjih poglavjih.  

 

Razlage e-izobraževanja tako segajo od bolj ohlapnih, širše zastavljenih opredelitev 

do ožjih, bolj specifičnih definicij tega področja. Po širši definiciji govorimo o uporabi 
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IKT in medijev za prenos, podporo in spodbujanje učenja, vrednotenja in 

ocenjevanja znanja v okviru organiziranega in spremljanega procesa, ki je podprt s 

tehnološko platformo za e-izobraževanje in e-gradniki (Armitage in O'Leary, 2003). 

Uporabnik je znan, njegove izobraževalne aktivnosti so spremljane in ocenjevane, 

omogočena pa je tudi potrebna podpora s strani izvajalca e-izobraževanja. Po širši 

definiciji pa govorimo o tehnološko podprtem izobraževanju, ki obsega kakršnokoli 

pridobivanje znanj, ki ga omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, sem 

sodijo iskanje znanj in podatkov po internetu, ogled izobraževalnega videa, 

reševanje online testov in podobno (Bešter, 2012).  

 

Relativno široko e-izobraževanje obravnava Clarke (2004), ki meni, da izraz pokriva 

obsežen spekter različnih pristopov, tehnik in metod, skupni imenovalec vseh pa je 

uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. E-izobraževanje predstavlja že 

obisk spletne strani, na kateri udeleženec e-izobraževanja poišče študijsko gradivo 

za dokončanje neke naloge.  

 

O dveh pojmovanjih e-izobraževanja govorijo tudi Bregar idr. (2010), ki e-

izobraževanje v širšem pomenu imenujejo »delno tehnološko podprto 

izobraževanje«, medtem ko e-izobraževanje v ožjem pomenu pojmujejo kot 

»celostno e-izobraževanje« (str. 2). Pri tem pojasnjujejo, da je pri delno tehnološko 

podprtem izobraževanju tehnologija le dopolnilna sestavina izobraževalnega 

procesa, konceptualne podlage in doktrina učnega procesa pa ostajajo 

nespremenjene, medtem ko je pri celostnem e-izobraževanju tehnološka podpora v 

celoti vključena v vse prvine učnega procesa. 

 

Ohlapna definicija razume e-izobraževanje kot »vsako obliko izobraževanja, pri 

kateri se uporablja IKT« (Bregar idr., 2010, str. 1) oz. sodobna informacijsko-

komunikacijska tehnologija, pri čemer na podlagi te definicije o e-izobraževanju 

govorimo že, kadar izvajalec e-izobraževanja z udeleženci komunicira po e-poti ali v 

pedagoškem procesu namesto klasičnih uporablja elektronske prosojnice 

(Zagmajster, 2006). Vendar Bozarth (2008) ocenjuje, da objava prosojnic še ni e-

izobraževanje; govorimo lahko le o e-predstavitvi, e-predavanju ali e-branju, ki pa 

ne predstavlja učenja. Zgornjo definicijo dopolnjuje Vehovar (2007), ki govori o 

uvajanju in razširjenosti uporabe IKT na različnih področjih, in sicer:  

 v formalnem izobraževanju (šole in fakultete),  

 pri usposabljanju in učenju na delovnem mestu (strokovno izobraževanje),  

 za vseživljenjsko učenje (neformalno izobraževanje) in  

 v vsakdanjem življenju (digitalna pismenost/digitalne kompetence).  

 

Tak način izobraževanja se uporablja za samoizobraževanje ali za dopolnitev 

klasičnega pedagoškega procesa v predavalnici.  
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Caladine (2008) pravi, da je e-izobraževanje učenje prek interneta, Debevc in Zorič 

Venuti (2003) pa ga opisujeta kot indirektno obliko izobraževanja, katerega 

sestavna dela sta e-učenje in e-poučevanje. Horton (2011) poudarja izkoriščanje 

informacijske in komunikacijske tehnologije za ustvarjanje učnih izkušenj in podaja 

več specifičnih pojavnih oblik e-izobraževanja: prilagojeni individualni online 

program, virtualni pouk, igre in simulacije, e-izobraževanje kot del drugega 

računalniškega programa, kombinirano učenje, mobilno učenje in upravljanje 

znanja. 

 

Pod terminom e-izobraževanje v pedagoškem kontekstu Vehovar (2007) pojmuje 

različne tipe elektronskega učenja. Omenja naslednje: oblikovanje spletnih strani za 

pouk, objava vsebin na internetu, razvijanje e-vsebin, uporaba e-vsebin s strani 

učenca, komunikacija prek e-pošte, uporaba priponk z učno vsebino, preverjanje 

znanja z e-testi, iskanje po internetu, skupinsko delo na računalniku, uporaba 

videokonferenc in različni programi za učenje na daljavo.   

 

Zawacki-Richter in Anderson (2014) ugotavljata, da laiki, praktiki in tudi strokovnjaki 

e-izobraževanje pogosto opisujejo kot pristop, v katerem je bližino nadomestila 

daljava, govorjeno sporazumevanje pa IKT komunikacija. Menita, da je ta definicija 

preveč preprosta in da je e-izobraževanje obširen, večstranski proces in 

večfunkcijski sistem, ki ga obravnavata na treh ravneh:  

1. makro raven, kamor sodijo dostop do e-izobraževanja, infrastruktura in 

platforma, različne teorije, modeli, raziskovalne metode in etičnost e-

izobraževanja;  

2. mezoraven, ki vključuje management, organizacijo in tehnologijo e-

izobraževanja;  

3. mikro raven, ki se nanaša na obliko in strukturo e-učnega okolja, učno skupnost 

ter značilnosti in učne navade udeleženca e-izobraževanja.  

 

Kot navaja Fee (2009), je e-izobraževanje podkategorija izobraževanja oz. pristop, 

ki vključuje nabor učnih metod (npr. e-ocenjevanje, sinhroni učni dogodek), ki 

omogočajo in spodbujajo učenje prek novodobnih tehnologij. E-izobraževanje je 

kombinacija treh komponent, ki se medsebojno dopolnjujejo: delujoče tehnologije, 

smiselnih učnih vsebin in učinkovitega učnega procesa.  

 

Pregled definicij kaže, da je e-izobraževanje oblika izobraževalnega procesa, kjer 

učitelj ločeno od učenca ob podpori in uporabi informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (po navadi računalnika) delno ali v celoti izvede učni proces, tako da 

učencu posreduje učne vsebine, z njim komunicira in mu nudi podporo po 

elektronskem omrežju. 
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2.2. Poglavitne značilnosti e-izobraževanja 

V predhodnem poglavju smo spoznali, da je e-izobraževanje organizirana oblika 

izobraževalnega procesa, v katerega vstopajo različni udeleženci: učitelji/mentorji, 

študenti, razvijalci e-izobraževanja in drugi, predvsem administrativno, tehnično in 

strokovno osebje, ki izvaja podporne dejavnosti e-izobraževanja (Sulčič, 2008). 

Učitelja, učenca in gradivo uvrščamo med osnovne sestavine e-izobraževanja. Učitelj 

in učenec sta nosilna udeleženca izobraževalnega procesa, gradivo pa pomembna 

sestavina tega procesa, saj učitelj prek dejavnosti in gradiv organizira, izvaja in 

spodbuja proces učenja. Učno gradivo obsega vse razpoložljive vire, ki jih učitelj 

lahko uporabi v učnem procesu, od učbenikov in skripta do časopisnih člankov, 

aktualnih novic in spletnih forumov (Sulčič, 2008).  

 

E-izobraževanje nam, učiteljem, postavlja celo vrsto novih izzivov, omogoča uporabo 

drugačnih oblik in metod dela ter večjo prožnost in raznolikost načinov 

komuniciranja z učenci kot v klasičnem učnem okolju. Znotraj izobraževalne 

organizacije e-izobraževanje spodbuja e-kulturo in ustvarja sinergijo med znanjem, 

učinkovitostjo in upravljanjem učnega procesa (Brandon, 2004). Pogosto se izraža 

domneva, da za učinkovito e-izobraževanje zadoščajo tehnologija in učne vsebine, 

toda Fee (2009) poudarja, da le kombinacija vseh treh sestavin botruje najboljšim 

učnim dosežkom. Skrbno izbran učni proces mora temeljiti na učnih vsebinah, 

obogatenih z izkustvenimi primeri, oboje pa mora podpirati delujoča tehnologija. 

Povezanost osnovnih elementov e-izobraževanja prikazuje slika 1.  

 

 

Slika 1: Ključne komponente e-izobraževanja (povzeto po Fee, 2009, str. 17) 

Nekoliko drugačnega mnenja so Dinevski idr. (2003), ki zavzemajo stališče, da je 

eden najpomembnejših elementov e-izobraževanja učenje na daljavo, kjer IKT delno 

ali v celoti nastopa kot posrednik med akterji izobraževanja, tj. med izobraževalno 

ustanovo, učiteljem in učencem, medtem ko Sulčič (2008) poudarja, da osnovna 

značilnost e-izobraževanja ni več prostorska ali časovna oddaljenost udeležencev 

izobraževanja (v učilnici ali na daljavo), temveč spremenjeni način dela, ki ga 

omogoča uporaba IKT.  

tehnologija 

učna 

vsebina 
učni 

proces 
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Po Allenu (2007) mora e-izobraževanje biti smiselno, nepozabno in motivacijsko, 

vsebovati mora merljive rezultate; ključni elementi e-izobraževanja pa so kontekst, 

izziv, aktivnost in povratna informacija, medtem ko so po Andersonu (2008) ključni 

osredotočenje na znanje, učenca ter učečo se skupnost in pa preverjanje znanja. 

Tehnološko osnovo za izvedbo e-izobraževanja predstavljajo internet in ostale 

komunikacijske tehnologije, ki so zgolj sredstvo oz. medij za podajanje učne snovi in 

ne vplivajo na kakovost in učne dosežke (Ally, 2008). Daljava sicer predstavlja 

manjšo oviro pri zagotavljanju kakovosti e-izobraževanja, prednost pa je velika 

interaktivnost, ki se poveča, kadar udeleženec e-izobraževanja dobi priložnost, da se 

odzove na vsebino, gradivo in prejme povratno informacijo (Bates, 2005). Drugi 

vidiki e-izobraževanja so:  

 informacijsko-tehnološki (mediji, programsko orodje),  

 organizacijski (podpora, administracija, upravljanje človeških virov),  

 didaktični (metode, procesi učenja),  

 strokovni (razvoj e-izobraževanja kot stroke) (Dinevski idr., 2003).  

 

E-izobraževanje je predvsem samostojni študij, ki se izvaja ob podpori izvajalca e-

izobraževanja prek IKT, zato mora biti udeleženec e-izobraževanja vešč uporabe 

računalnika in imeti dobro razvite informacijsko-komunikacijske spretnosti. 

Poglavitni elementi e-izobraževanja po Slomanu (2003) so: 

 večsmerna komunikacija med izvajalcem ter udeleženci e-izobraževanja in med 

udeleženci; 

 učno gradivo ni več tradicionalno linearno besedilo, temveč vsebuje veliko 

hiperteksta, povezave (skoke) na druge dele istega besedila, drugo besedilo, 

spletno stran in tako omogoča večpredstavnost učnega gradiva; 

 dostop do gradiv znotraj in zunaj e-učnega okolja; 

 multimedijska oblika interakcije in predstavitve učnih vsebin ter gradiva. 

 

Celoten proces razvoja, izvedbe in vzdrževanja e-izobraževanja ne potrebuje le 

obširne, strokovno tehnične in administrativne podpore, temveč »zahteva prenovo 

izobraževalnih procesov«, pravi Sulčič (2008, str. 83), medtem ko Sanderson (2002) 

poudarja, da je poglavitna funkcija e-izobraževanja podpora učinkovite komunikacije 

med udeleženci ter med udeleženci in izvajalcem, ki se odraža v učinkovitejšem 

poučevanju, učenju in preverjanju znanja. Omenimo še, da se v e-izobraževanju 

delež učenja poveča, medtem ko se delež poučevanja zmanjša ali pa dobi drugačno 

obliko. Velik pomen v e-izobraževanju ima participativno učenje (Davidson in 

Goldberg, 2009), ki udeležencem ob uporabi IKT omogoča sodelovanje v virtualnih 

skupnostih, kjer si učeči se subjekti izmenjujejo ideje, razpravljajo in nadgrajujejo 

svoje znanje. 

 

V nadaljevanju navajamo poglavitne značilnosti, ki določajo bistvo e-izobraževanja. 
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Prostorska in časovna neodvisnost 

 

Osnovna značilnost, ki izhaja iz narave e-izobraževanja, je prostorsko in časovno 

neodvisna izpeljava izobraževalnega procesa, ki učencu omogoča svobodnejšo izbiro 

kraja in časa učenja. Učeči si lahko izbere prostor, ki je zanj najbolj učno 

spodbuden, ustrezen in prijeten, ter čas, ko je njegov intelektualni bioritem na 

vrhuncu, tj. ko se lažje uči, dojema in usvaja nova znanja. Morrison (2003) k temu 

dodaja še hitrost dostopanja do znanja, saj so vsebine e-izobraževanja učencu na 

voljo takoj po objavi, prav tako pa jih je mogoče fleksibilno spreminjati.   

 

Za omilitev težav, ki jih prinaša prostorska ločenost udeleženca in učitelja v e-

izobraževanju, so potrebni sistemi pedagoške podpore; ti vključujejo učne 

pripomočke in gradiva (zapisana besedila, video, elektronsko oglasno desko, 

asinhrone in sinhrone oblike komunikacije itd.), ki omogočajo »uresničevanje učnih 

ciljev v pogojih prostorske ločenosti udeleženca in učiteljev« (Bregar idr., 2010, str. 

220). Poleg pedagoške podpore potrebujejo udeleženci tudi podporo administrativne 

in tehnične narave, Bregar idr. (2010) jo označujejo kot nepedagoško podporo. 

Pedagoška in nepedagoška podpora se v praksi prepletata in sta odvisni od 

organizacije in kadrovskih zmogljivosti izobraževalne institucije. Poleg teh govorimo 

še o tehnični podpori (Elloumi, 2004), ki je vezana na uporabo učnega okolja ali 

samo izvedbo predmeta.  

 

V učnem procesu, kjer sta učitelj in učenec prostorsko (fizično) ločena, se 

vzpostavlja psihološka in komunikacijska vrzel, prostor ali transakcijska distanca 

(Moore, 1993; Moore in Kearsley, 1996). Distanca ustvarja drugačne vedenjske 

vzorce vseh udeležencev v učnem procesu, vpliva na način poučevanja in 

sprejemanja informacij, vodi v možne nesporazume med učiteljevim vložkom in 

učenčevim razumevanjem. Transakcijsko distanco določajo trije dejavniki: 

komunikacija, struktura in učenčeva avtonomija. 

 

Virtualno učno okolje 

 

Učni proces se v e-izobraževanju odvija prek sistema za upravljanje izobraževanja in 

učnih vsebin oz. virtualnega učnega okolja (angl. management learning system, 

virtual learning environment); to omogoča tri temeljne funkcionalne sklope: učno 

vsebino, komunikacijo in menedžment (Bregar idr., 2010). Računalniška orodja za 

pripravo in predstavitev omenjenih elementov se v praksi lahko med seboj precej 

razlikujejo, to pa vodi v razne izvedbene modele e-izobraževanja. Izobraževalne 

ustanove za razvoj in izpeljavo e-izobraževanja uporabljajo različne sisteme za 

upravljanje učnih vsebin in vzpostavitev učnega okolja, kot so Blackboard, 

Desire2Learn, DrupalEd, Moodle, Saba Software, Sakai, WebCT, če omenimo le 

nekatere. 
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Koper (2000) virtualno učno okolje definira kot okolje, ki je napredno, prilagodljivo, 

podprto z IKT in socialnimi sistemi; taka učna okolja po njegovem vsebujejo 

naslednjih pet značilnosti: predstavitev, personalizacijo, integracijo, sodelovanje in 

procesni management. E-učno okolje ima lahko vrsto različnih elementov in 

možnosti; najpogosteje najdemo naslednje: kazalo vsebin, učna gradiva s 

povezavami na druge spletne strani, osebne profile s podatki o udeležencih, 

elemente za komuniciranje, naloge, dejavnosti in preverjanja znanja, obvestila za 

udeležence, elektronsko redovalnico, navigacijska orodja za krmarjenje po učnih 

vsebinah, koledar itn. O tem, katere elemente bomo udeležencem ponudili, 

odločamo na podlagi koncepta e-izobraževanja, učnega načrta, ciljev predmeta, 

ciljne skupine, časa za razvoj programa idr.  

 

Bistveni del učnega okolja je vsebina, ki sestoji iz nalog in dejavnosti; te so 

asinhrone ali sinhrone. Primeri prvih so forum, wiki, slovar, blog, v katere se učenec 

vključi, kadar želi, hoče ali more, to pa mu omogoča večjo fleksibilnost pri učenju. V 

asinhronih aktivnostih so časovni zamiki v odzivih oz. komunikaciji med učencem in 

učiteljem ali med učenci lahko daljši ali krajši, učenec pa lahko aktivno sodeluje do 

roka, ki ga določi učitelj. Pri sinhronih aktivnostih (video klic, klepetalnica) sta 

pošiljatelj sporočila in naslovnik v nenehni komunikacijski »navezi«, med sporočilom 

prvega in povratno informacijo drugega ni časovnega zamika (Gerlič idr., 2002). Vse 

aktivnosti, sinhrone in asinhrone, temeljijo na branju in dajejo prednost vizualnemu 

načinu učenja, pisno sporazumevanje pa je prevladujoča in najpogostejša oblika 

komunikacije.  

 

Vse dejavnosti v e-izobraževanju omogočajo udeležbo večjega števila učencev kot v 

tradicionalnem učnem okolju, poleg tega pa dajejo učencu več časa za pripravo, 

razmislek, refleksijo. Slednje velja predvsem za asinhrone dejavnosti. Če se mora pri 

razpravi v razredu učenec v razmeroma kratkemu času odzvati na učiteljevo 

vprašanje, pa ima pri podobni dejavnosti v e-učnem okolju (forum, wiki) na voljo 

več časa za premislek in odziv.  

 

Lewis in Allan (2005) poudarjata, da sta ključni lastnosti virtualnega okolja 

neodvisnost in avtonomija. Do neke mere učeči se subjekt sprejema odločitve o 

svojih učnih dosežkih, temah, vsebinah, študiju, literaturi, virih za učenje, kdaj bo 

preverjen itd. So poglavja ali aktivnosti, ki jih niti ne odpre, ker meni, da mu ne 

bodo pripomogle na poti do znanja. Po lastnih izkušnjah ugotavljamo, da so študenti 

nenadoma soočeni z bolj odprtim učenjem od tistega v osnovni in srednji šoli, ko jim 

je bilo od »zgoraj povedano«, kaj naj se učijo. Zato morajo tovrstnega načina 

nevajeni učenci prilagoditi ali spremeniti ne le učne navade, temveč tudi prepričanja 

o načinih učenja in pridobivanja znanja.  
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E-gradiva 

 

V e-izobraževanju je treba ustvariti k učenju usmerjeno e-učno okolje, kamor učitelj 

umesti vsebine, aktivnosti in gradiva za sodelovalno ustvarjanje znanja. Ena 

temeljnih značilnosti in svojevrstnost e-izobraževanja je dostopnost in odprtost virov 

znanja. Gradiva lahko vsebujejo slike, avdio ali video datoteke, zapisana besedila, 

povezave na druge spletne strani, e-knjige, različne oblike preverjanja znanja, igre 

in drugo. Učne vsebine in gradiva pripravi izvajalec e-izobraževanja, razvoj učnih 

gradiv pa ni nujno delo posameznika, lahko jih pripravi tudi multidisciplinarna 

skupina razvijalcev neke izobraževalne ustanove. Sicer pa so gradiva tako kot v 

tradicionalnem učnem procesu tudi v e-izobraževanju namenjena motivaciji, 

pridobivanju novih znanj, razvijanju zmožnosti ter preverjanju znanja.  

 

E-učilnica za razliko od tradicionalnega pouka »ne mine«, je vseskozi na voljo, učne 

vsebine pa so udeležencem na voljo tudi po končanem izobraževanju. Če v 

klasičnem učnem procesu učenec, ki ni navzoč pri pouku, težje nadomesti 

zamujeno, pa v e-izobraževanju ne zamudi ničesar. Razpoložljivost virov znanja 

namreč omogoča dostop do vseh učnih vsebin in aktivno sodelovanje vsem tistim, ki 

do e-učilnice ne morejo dostopati v realnem času.  

 

Raznovrstnost komunikacije  

 

Komunikacija v e-izobraževanju poteka na več relacijah: učitelj – učenec, učenec – 

gradivo, učenec – učenec. Primarna v učnem procesu je dvosmerna interakcija med 

učiteljem in učencem, ki se odvija, ko učitelj poučuje, učenec pa se na poučevanje 

dejavno odziva ter gradi svoje znanje prek aktivnega poslušanja in sodelovanja. 

Aktivna komunikacija je nujna, osrednja in potrebna sestavina e-izobraževanja 

(Lynch, 2002), pomembna je pri izgradnji znanja, medtem ko je najpogostejša 

oblika komunikacije t. i. zlati trikotnik online komunikacije učenec – kontekst – 

naloga, kot ga imenujeta Ragan in White (2001), prikazuje pa ga slika 2. Učenje je 

postavljeno v učni kontekst, v katerem učenec opravlja naloge, ki jih je izdelal 

učitelj, upoštevajoč učenčeve značilnosti, njegove posebnosti in učne potrebe.  

 

Slika 2: Zlati trikotnik komunikacije v e-izobraževanju  
(povzeto po Ragan in White, 2001) 
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Veliko bolj kot prek učnih vsebin in gradiv pa se učimo drug od drugega, vendar ne 

prek formalnih predstavitev ali spletnih tečajev, temveč prek dialoga, meni 

Rosenberg (2006). Dialog je nujen za razumevanje usvojenega znanja, za 

spodbudo, pojasnjevanje in razvijanje mišljenja; je platforma za izmenjavo idej in 

virov znanja, temelji zanj pa so oblikovanje virtualne skupnosti (Rheingold, 2000), 

medsebojno spoštovanje in spodbujanje socialne interakcije med udeleženci e-

izobraževanja (Collison, Elbaum, Haavind in Tinker, 2000).  

 

Pomembno vlogo pri vzpostavitvi dialoga igrajo tudi: okolje, v katerem učitelj in 

učenec vstopata v interakcijo drug z drugim, osebnost učitelja in učenca ter učne 

vsebine. Visoko interaktiven medij pa žal ni zadosten pogoj za dobro interakcijo, ta 

je odvisna od učitelja in njegove odločitve zanj, pa tudi od tega, ali bodo učenci ta 

medij izkoristili za dialog z učiteljem ali ne. Tako izkušnje kažejo, da učenci zelo 

redko vstopajo v dialog z učiteljem prek klepetalnice, ki nedvomno velja za eno 

najbolj interaktivnih komunikacijskih orodij, pogosteje in veliko raje pa komunicirajo 

prek elektronskih sporočil, ki omogočajo bolj premišljeno in asinhrono komunikacijo. 

Dialog pa ne nazadnje narekuje tudi dinamika pedagoškega procesa, tako delo v 

skupinah temelji na bolj dialoški razpravi kot na primer ex cathedra predavanje. 

 

Clarke (2004) komunikacijo v e-izobraževanju obravnava kot dvosmerni dialog, ki 

poteka med učencem in sistemom e-izobraževanja prek zaslona in med pripomočki 

(miška, tipkovnica) ali vmesniki. Prevladujoča se mu zdi komunikacija ena na ena, le 

da je intenziteta le-te v e-izobraževanju manjša. Diskusije in igre vlog so v e-učilnici 

nekoliko težje izvedljive. Poleg tega, če v razredu učenec postavi vprašanje, odgovor 

takoj slišijo vsi učenci naenkrat, v e-izobraževanju pa učiteljev odgovor v e-sporočilu 

vidi le en učenec. Zgodi se tudi, da več učencev zastavi enako vprašanje, zato 

učitelju povratna informacija in pojasnjevanje vsakemu učencu posebej vzameta več 

časa kot v tradicionalnem učnem okolju. 

 

Nadalje, v tradicionalnem izobraževanju imajo učenci zaradi učiteljeve neposredne 

prisotnosti možnost opazovanja razlage, nastopa, obrazne mimike, kretenj, 

zaznavajo višino in barvo glasu, govorne presledke, poudarke – vse to so dejavniki, 

ki so pri e-izobraževanju izvzeti oz. jih mora učitelj nadomestiti z ustrezno zgradbo 

učne vsebine, s slogom pisanja, ustrezno oblikovanim besedilom in različnimi 

jezikovnimi prvinami, z interaktivnostjo gradiv in spodbujanjem sodelovalnega in 

aktivnega učenja, z grafičnimi in animacijskimi elementi. Do neke mere lahko 

mimiko in čustva v e-izobraževanju nadomestimo z uporabo čustvenih simbolov 

(npr. , ), dinamiko in dialog z učencem pa vzpostavimo in gradimo prek različnih 

komunikacijskih kanalov.  

 

Poglobljeno se vidika komunikacije v e-izobraževanju in dejavnikov, ki vplivajo 

nanjo, loteva Garrison (1993). Zavrača mnenje mnogih, da je gradivo, ki predstavlja 
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glavni vir informacij in učenja, kakovostno le, kadar zmanjša potrebo po dialogu z 

učiteljem. Poudarja, da je dialog, ki je sicer bolj domena klasičnega pouka, 

ključnega pomena pri izgradnji znanja; glavni poudarek e-izobraževanja pa je na 

učenčevi samostojnosti in neodvisnosti ter s tem manjši potrebi po komunikaciji z 

učiteljem.  

 

Garrison (1993) ugotavlja, da v e-izobraževanju pripisujemo prevelik pomen 

učenčevi neodvisnosti in da bi bilo treba večjo pozornost nameniti nadzoru učnega 

procesa, ki ga opisuje kot možnost vpliva na učenčevo odločitev o učenju. Nadzor 

na makro ravni predstavlja celovito in dinamično interakcijo med učiteljem, učencem 

in učno vsebino (gradivom), na mikro ravni pa med znanjem, podporo in 

neodvisnostjo, pomembno pa indirektno vpliva tudi na višje kognitivne procese. Ali, 

če ni zadostne interakcije, potem ne pride do procesov učenja, vezanih na kritično 

razmišljanje in prenos znanja. Nadzor je mogoče doseči le ob vzajemnem 

sodelovanju obeh glavnih akterjev pedagoškega procesa, učenca in učitelja, 

soodvisen pa je tudi od vsebine – odvisen je torej od stalne dvosmerne 

komunikacije med učiteljem in učencem. Prav ta interakcija pa je v e-izobraževanju 

omejena. V resnici se tako z manjšo potrebo po dialogu, zmanjša nadzor nad učnim 

procesom, s tem pa žal pade tudi kakovost učnega procesa.  

 

Interaktivnost  

 

Interaktivnost kot še ena bistvenih značilnosti e-izobraževanja se nanaša na 

uporabnika, ki razpolaga z nizom vhodnih naprav (tipkovnica, zaslon na dotik, 

risalna plošča, mikrofon), s katerimi izrablja tehnologijo. Rezultat teh aktivnosti je 

neka oblika vizualnega ali zvočnega izhoda (besedilo, grafika, tiskovina ali govor), 

katerih sosledje tvori interakcijo (Sims, 1997).  

 

Schonu (2007) interakcija predstavlja problemsko zasnovano učno aktivnost, ki v 

učencu vzbudi pozornost, da poišče rešitev zanjo. Loči štiri vrste interakcije:  

 pasivno, pri kateri je učenec le prejemnik informacij, npr. ko bere besedilo na 

zaslonu;  

 omejeno, kjer učenec tvori enostavne odzive;  

 kompleksno, ki vključuje večkratne, raznolike odzive; 

 realno, ki zahteva konkretne in kompleksne odzive v pravem delovnem okolju.  

Schone (2007) predlaga, naj interaktivne dejavnosti uporabimo vsakih nekaj minut, 

vendar preudarno, torej le, kadar bomo z njimi v procesu učenja naredili nek 

pozitiven doprinos.  

 

Po Allenu (2003) interaktivnost aktivno spodbuja učenčev um in izboljša sposobnosti 

ter pripravljenost za učinkovito opravljanje nalog. Christenson in Menzel (1998) sta 

opredelila tri interaktivnosti: učenec – učenec, učenec – učitelj in učenec – učno 
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gradivo. K temu dodajmo še interaktivnost samega študijskega gradiva, ki 

uporabniku omogoča lažjo navigacijo po raznovrstnih gradivih in nudi možnost 

vplivanja na potek učnega dogodka (Gerlič idr., 2002).  

 

Po Dravesu (2007) je interaktivnost bistvo e-izobraževanja, pomembnejša celo od 

učne vsebine, saj se prek le-te in odnosov, ki se vzpostavljajo med udeleženci v 

interakciji, odvija edino pravo učenje. Podobno razmišljata tudi Kapp in O'Driscoll 

(2010), pravo interaktivnost jima predstavlja 3D učenje, ki ga v e-izobraževanju 

spodbujamo z igrifikacijo (angl. gamification), tj. prenosom zakonitosti, pravil in 

elementov igre iz igre v resnično življenje z igrami.  

 

Bates (1991) je mnenja, da interaktivnost določa e-izobraževanje in je poglaviten 

dejavnik pri izbiri medijev zanj, medtem ko Bork (1982) pravi, da interakcija, ki 

poteka prek izobraževalne tehnologije, uporabnika angažira in zanj postane 

smiselna. Interaktivnost opredeljuje kot funkcijo vnosov, s katerimi se učeči odziva 

na zahteve računalnika. Muirhead in Juwah (2004) predlagata deset vrst 

interaktivnosti: 

 predmetna: vključuje uporabo računalniške komponente, kot sta miška ali gumb 

na spletni strani, za iniciacijo procesa interakcije; 

 linearna: udeleženec se pomika po vnaprej določeni vsebini e-učnega okolja; 

 podporna: udeleženec prejme odgovor na svojo zahtevo za pomoč; 

 posodobitvena: uporabnik prejme individualiziran odziv na računalniško 

ustvarjeno nalogo ali zadolžitev (sistem posodablja stanje naloge, ki jo 

uporabnik rešuje in se samodejno odziva na njegovo interakcijo); 

 konstrukcijska: povezuje teoretične osnove s praktičnimi primeri preko nalog 

simulacije; 

 reflektivna: primerja uporabnikove zamisli z idejami soudeležencev in mu 

prepušča presojo o primerjavi ugotovitev; 

 simulacijska: podobna je konstrukcijski, lahko pa nudi bolj predpisan ali 

determiniran učni proces, skozi katerega udeleženec napreduje; 

 hiperpovezana: uporabniku omogoča raziskovanje zbirke informacij in znanja; 

 nepoglobljena (neintenzivna) ali kontekstualna interaktivnost: ustvarja celovito 

e-učno okolje, kjer se udeleženci učijo skozi naloge najrazličnejših vsebin in  

 poglobljena virtualna interaktivnost: udeleženci sodelujejo v popolnoma 

virtualnem svetu, kjer so v nenehni medsebojni interakciji in prejemajo številne 

povratne informacije. 

 

Drugi avtorji (Bach idr., 2007; Laurillard, 1997; Thorpe, 2000) se večinoma 

osredotočajo na opis koncepta interaktivnosti glede na potrebe po kakovostni 

interakciji med udeleženci v e-učnem okolju. Tako (Thorpe, 2000) navaja, da 

uspešnost interaktivnosti v e-učnem okolju temelji na treh ključnih prvinah:  
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 smotru – učencu mora biti razumljivo, zakaj je tovrstna interakcija potrebna za 

dosego učnih ciljev pri predmetu, saj se bo naloge lotil le, če bo v njej videl nek 

smisel in bil motiviran. Močan razlog za aktivno sodelovanje in udeležbo v e-

izobraževanju je najpogosteje ocena, ki jo prejme za svoje delo.  

 podpori – učitelj je odgovoren za nemoten potek komunikacije v e-

izobraževanju, udeležencem v interakciji nudi pomoč in stalno podporo kot 

posrednik in moderator.  

 voljnosti – pripravljenost udeležencev na sodelovanje in iznajdljivost, ki iz nje 

izvira.  

 

Samostojno učenje  

 

E-izobraževanje se neredko enači s prispodobo osamljenega in neodvisnega učenca 

(Garrison, 2011). Učenec se uči sam in nima neposrednih socialnih stikov s sošolci. 

Prav odsotnost stikov in neformalnih druženj, v katerih se gradijo medsebojni odnosi 

in ustvarja kolektivna pripadnost med učenci (Peters, 1993), je ena od lastnosti, ki 

pomembno ločuje e-izobraževanje od tradicionalnega pouka.  

 

E-izobraževanje ne ponuja toliko možnosti za učenje v medsebojni interakciji, kot to 

velja za kontaktni pouk, saj je v e-učnem okolju nekoliko težje izvesti delo v parih ali 

manjših skupinah (4–6 učencev) ali pa voditi diskusijo z vsemi udeleženci, še 

posebej, če je teh veliko. Takisto udeleženci e-izobraževanja ne dobijo priložnosti za 

neformalna druženja, ko se med odmori, pred ali po pouku družijo, povezujejo, se 

bolje spoznavajo, izmenjujejo informacije o učenju, snovi, gradivu ter svojih 

izkušnjah, si nudijo podporo in na ta način oblikujejo medosebne odnose. Po drugi 

strani pa se prek različnih dejavnosti v e-učnem okolju učenec vključuje v interakcijo 

z drugimi udeleženci e-izobraževanja in skupaj z njimi tvori in postane pomemben 

člen virtualne skupnosti. 

 

Vodilo učnega procesa v e-izobraževanju sta nelinearnost in interaktivnost. 

Dejavnosti, nanizane v e-učilnici, sicer sledijo didaktičnim etapam tradicionalnega 

pedagoškega procesa, – od uvoda, ki vključuje predstavitev teme in nalog za 

spodbujanje motivacije prek obravnave učne snovi do ponavljanja, utrjevanja ter 

preverjanja –, vendar je izbira dejavnosti in zapovrstnost le-teh povsem prepuščena 

učencu. Če v tradicionalnem izobraževanju učenec nima vpliva na linearni potek 

učne ure (ki ga določi učitelj), pa je v e-izobraževanju avtonomen oblikovalec 

učnega procesa. Sam določa smer premikanja po učnih vsebinah ter poljubno izbira, 

katere bo predelal prej/kasneje in v kakšnem zaporedju. Isto nalogo lahko naredi 

večkrat ali po delih, k njej se lahko vrne kak drug dan. Nelinearnost e-izobraževanja 

podpira učenčevo fleksibilnost in učencem omogoča, da do istega cilja pridejo po 

različnih poteh. Še več, dva učenca se lahko ob istem času posvečata dvema 

povsem različnima nalogama ali aktivnostima.  
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Avtonomija učenca  

 

Avtonomija učenca se nanaša na učenčevo izbiro in zmožnost, da sam določa cilje in 

sprejema odločitve glede lastnega učenja. Učenec sam vodi proces učenja, ga 

načrtuje, si postavlja roke, sam odloča, kdaj, kje in kako dolgo bo udeležen v 

procesu učenja, iz gradiva izbere, kaj se bo učil, katere vsebine bo izbral, katere 

aktivnosti naredil, katere preskočil, kako in kdaj bo preverjen. Vse potrebne 

informacije so mu na dosegu roke v vsakem trenutku, zato je odgovornost za 

učenje povsem na učencu. Ko jo potrebuje, lahko poišče in zaprosi za pomoč, 

hierarhija med učiteljem in učencem se manjša, učni proces pa spremeni. Nova 

tehnologija vodi v premik poučevanja na učenca, v ospredju pa so v vseh fazah 

učnega procesa učenčeve potrebe (Peters, 1993). Po drugi strani pa Garrison (2011) 

trdi, naj poudarek v e-izobraževanju ne bo na učencu, temveč na učenju.  

Virtualna učna skupnost  

Učni prostor v e-izobraževanju zasedajo učne skupine, ki prek sodelovanja v 

različnih aktivnostih tvorijo učno skupnost (Cross, 1998; Palloff in Pratt, 1999; 

Rosenberg, 2006), imenovano tudi virtualna skupnost (Hagel III in Armstrong, 

1996; Rheingold, 2000) ali poizvedujoča skupnost (Rourke, Anderson, Garrison in 

Archer, 2001). Oblikovanje virtualne skupnosti, v kateri so učeči se udeleženi in 

povezani v aktivni izgradnji znanja, v dialogu, v iskanju in raziskovanju lastnega 

mnenja in izmenjavi mnenj, je bistvo socialnega konstruktivizma (Lehmann in 

Chamberlin, 2009). Virtualna učna skupnost sestoji iz posameznikov, ki oblikujejo 

kulturo učenja in težijo k sožitju, medsebojnemu sodelovanju in razumevanju 

(Hanna, Glowacki-Dudka in Conceição-Runlee, 2000) in imajo nek skupen cilj in 

interes (Rosenberg 2006). 

 

Virtualna skupnost ima lahko več pojavnih oblik. Lewis in Allan (2005) omenjata tri: 

preprosta, vodena in kompleksna virtualno učeča se skupnost. Temelje za 

oblikovanje skupnosti učitelj ustvari, ko vzpostavi prvi stik z udeleženci, lahko že 

pred začetkom izvedbe e-izobraževanja. Vendar pa virtualna skupnost obstaja le, če 

so njeni člani aktivni in razpravljajo, delijo svoje izkušnje, zastavljajo vprašanja ali 

kakorkoli drugače sodelujejo z objavami (Collison idr., 2000). Predano in dejavno 

sodelovanje, podpora in interakcija med udeleženci vodijo v sinergijo učenja, razvije 

se močan občutek pripadnosti skupini. Različna mnenja znotraj skupnosti in 

izmenjava mnenj pa je tista dodana vrednost virtualne skupnosti, ki je učenec, ki ni 

del skupnosti, ni nikoli deležen. Učenec služi skupnosti, ki iz njega potegne njegovo 

bistvo, tisto najboljše. V virtualni skupnosti se razvije odnos nenehnega dajanja in 

prejemanja, ki presega eno samo razpravo v forumu, med učečimi se razvijejo 

pristne vezi, ki preraščajo meje skupnosti in se širijo na celotno izobraževalno 

organizacijo; to še posebej velja za korporativno učno kulturo (Wenger, 1999). 
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Cilj vsakega e-izobraževanja, po Garrisonu (2011), je ustvariti poizvedujočo 

skupnost, ki je pri usvajanju novega znanja ob uporabi IKT neodvisna od kraja in 

časa. Poizvedujoča skupnost je skupina posameznikov, ki sodelujejo v kritičnem in 

namenskem diskurzu in refleksiji, da bi prek teh dejavnosti oblikovali osebni pomen 

in utrdili razumevanje. Ta vidik e-izobraževanja podpira poseben izobraževalni 

pristop, ki uporablja sodobne tehnologije za sodelovalno učenje po 

konstruktivističnem načelu. Poizvedujočo skupnost ustvarimo ob prisotnosti treh 

elementov učne izkušnje: družbene (socialne) prisotnosti, kognitivne prisotnosti in 

učiteljeve prisotnosti ter njihovega medsebojnega delovanja (Anderson, 2008; 

Kanuka in Garrison, 2004; Ling, 2007; Rourke idr., 2001; Vaughan in Garrison, 

2005). Vse tri vrste prisotnosti predstavljamo v nadaljevanju.  

 

Družbena prisotnost  

 

Prek socialne prisotnosti se učenci identificirajo s skupino in z medosebno 

komunikacijo ustvarjajo zaupno učno okolje ter razvijajo medosebne odnose. To je 

laže doseči s komunikacijo v živo kot prek računalnika, bližina je namreč ključna za 

vzpostavitev sprejetja, zmanjša osebno tveganje in možne nesporazume. Zaradi 

večje izolacije je pomembno, da se učenec čuti vključen, da postane del skupine in 

razvije občutek pripadnosti. Učenec, ki se čuti del skupnosti, kjer so se stkale tesne 

vezi, bo kljub težavam vztrajal v učnem procesu dlje kot učenec, ki je ločen od 

skupnosti. Za vzpostavitev socialne prisotnosti je že na začetku treba vzpostaviti 

zaupanje in dobrodošlico, pripadnost skupini, nadzor, občutek dosežka, 

pripravljenost na diskusijo, ustrezen knjižni pogovorni ton, poizvedovalni odnos. 

Predlagane aktivnosti za vzpostavitev socialne prisotnosti so: učitelj pripravi uvodno 

sporočilo, vključujoč kratko biografijo o sebi, zatem se predstavijo učenci in napišejo 

nekaj o sebi, svojih pričakovanjih, sledi pogovor in dogovor o pričakovanjih v skupini 

in neformalna diskusija, etika in pravila e-vedenja. V e-izobraževanju se vsi ne bodo 

počutili enako, zato je pomembno vse od začetka vzpostavljati občutek pripadnosti 

skupnosti. 

 

Kognitivna prisotnost  

 

Kognitivna prisotnost vključuje namen, proces in učni izid. Učenci gradijo pomen in 

ga utrdijo prek kritične refleksije in komunikacije. Kognitivna prisotnost se ustvari 

prek kritičnega mišljenja in dialoga v štirih fazah:  

 sprožilni dogodek in občutek nevednosti,  

 raziskovanje problema z zbiranjem in izmenjavo ustreznih informacij,  

 povezovanje informacij v smiselno celoto,  

 rešitev problema in neposredno ter posredno preverjanje ideje.  

V vseh fazah je nujna učiteljeva prisotnost.  
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Učiteljeva prisotnost je ključnega pomena za vodenje in spodbujanje učnega 

procesa v e-izobraževanju, v katerem učenec prek sodelovanja in interakcije doseže 

razumevanje; vključuje dizajn, organizacijo, spodbujanje vodene, namerne in 

smiselne interakcije in neposredno poučevanje. Učitelj sooblikuje, podpira in 

spodbuja kognitivne in socialne procese, da bi ustvaril primerne in potrebne učne 

izide (Garrison, Anderson in Archer, 2001).  

 

Udeleženci e-izobraževanja se prek različnih dejavnosti z visoko stopnjo 

interaktivnosti (kot so uvodna spoznavna aktivnost, različne tematske razprave na 

forumih, skupno sodelovanje v projektih, soustvarjanje wikija idr.) povezujejo, med 

sabo spoznavajo in utrjujejo vezi. Medsebojno so lahko bolj ali manj povezani, skozi 

skupne naloge in izkušnje zmorejo ustvariti bolj holistično in celostno učno izkušnjo 

kot v tradicionalnem okolju. Ključnega pomena za uspešno delovanje učeče se 

skupnosti je interakcija med udeleženci, ki poživi učno okolje in obenem ustvarja 

občutek pripadnosti skupnosti. Največji izziv za učitelja v e-izobraževanju je 

vzpostaviti pogoje za oblikovanje skupine in zagotoviti ustrezno raven interakcije, ki 

pospešuje aktivno učenje in sodelovalno vzdušje (Muirhead, 2004). Učitelj se mora 

zavedati, da je nujno vseskozi spodbujati sodelovanje in usmerjati interakcijo z 

osebnimi odzivi, pozitivnimi spodbudami in povratnimi informacijami. To je še 

posebej pomembno na začetku, ko se skupnost šele oblikuje in je treba učečim se 

dajati več pobude za aktivno vključevanje.  

 

Vloga učitelja  

 

E-izobraževanje vodi v modernizacijo poučevanja in zahteva spremembo načina 

poučevanja. Učitelj nima več tradicionalne vloge neposrednega prenašalca znanja v 

predavalnici, v e-izobraževanju je učiteljeva vloga decentralizirana, je predvsem 

spodbujevalec in pospeševalec znanja, postavljen pred izziv preoblikovanja 

celotnega izobraževalnega procesa in uvajanja različnih e-oblik pedagoškega 

procesa, od uvedbe digitalizacije učnih vsebin, razvoja in izdelave e-učnih gradiv do 

spodbujanja aktivnega vključevanja učenca v učni proces, usmerjanja in dajanja 

povratne informacije. Za uspešnejše in kakovostnejše delo mora zagotoviti več 

projektnega dela in sodelovalnega učenja. Do večjega izraza pridejo učiteljeve 

zmožnosti priprave študijskih gradiv in organizacije izobraževanja, njegova 

inovativnost ter poznavanje uporabnosti posameznih informacijskih medijev in 

tehnologij, da obvlada in ve, kdaj in kako uporabiti nek medij oz. IKT orodje za 

posredovanje znanja. Vse to pa od učitelja zahteva ustrezno usposobljenost in nova 

znanja, ki presegajo poznavanje lastne stroke in predmeta poučevanja. 

 

Čeprav so učenci pri e-izobraževanju v središču učnega procesa, je učitelj tisti, ki 

omogoča in ustvarja ustrezne pogoje ter pospešuje proces samostojnega in 

aktivnega doseganja znanja. Kot odločilen dejavnik v procesu učenja prevzema 
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vlogo opazovalca, usmerja pozornost učencev na reševanje nalog, pomaga jim 

odpraviti morebitne težave. Ker ima v e-učnem okolju možnost sledenja vsakega 

učenca posebej in vpogled v njegovo prisotnost, aktivnosti in sodelovanje (vidi 

število dostopov po dnevih, katere naloge je učenec naredil, kako uspešen je bil na 

preizkusu znanja idr.), lahko učenca obravnava povsem individualno. V e-

izobraževanju se sicer odgovornost za delo prenese na učenca, vendar to ne 

pomeni, da je učitelj zgolj nemi opazovalec procesa. Njegova vloga je vse bolj 

usmerjena v načrtovanje, organiziranje in izvedbo učnega procesa, v vodenje, 

spremljanje, usmerjanje, spodbujanje in pospeševanje učenja in sodelovanja.  

 

Tehnična podpora in posodabljanje  

 

Z vidika izobraževalne ustanove vzpostavitev e-izobraževanja zahtevata razvito 

informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, v nadaljevanju pa je treba 

zagotoviti predvsem ustrezno tehnično podporo. Pred uvedbo e-izobraževanja je 

potrebno usposabljanje učiteljev, priporočljivo pa je, da se z e-učnim okoljem pred 

začetkom izobraževanja seznanijo tudi udeleženci. Za učitelja je razvoj in priprava 

učnih vsebin e-izobraževanja zahteven in časovno dolgotrajen postopek, ki lahko 

traja tudi več mesecev. Cavanaugh (2005) meni, da priprava in razvoj modela e-

izobraževanja trajata veliko dlje kot to velja za enak model v tradicionalni obliki. 

Boettcher in Conrad (2005) na podlagi raziskav in lastnih izkušenj ugotavljata, da je 

za razvoj kakovostnega modela e-izobraževanja potrebnih od šest do devet 

mesecev, čemur lahko po naših izkušnjah samo pritrdimo. Še več, tudi ko je e-učno 

okolje že vzpostavljeno in v uporabi, je treba dejavnosti in naložene učne vsebine 

stalno preverjati, izboljševati in posodabljati, sploh če vsebujejo povezave na 

spletne strani. Delovanje spletnih povezav je treba večkrat preskusiti in jih po 

potrebi odstraniti oz. zamenjati, če niso več aktivne.  

 

Na splošno e-izobraževanje vzame več časa. Lehmann in Chamberlin (2009) 

omenjata več raziskav, ki kažejo na to, da izvajalec e-izobraževanja za pripravo pa 

tudi za izvedbo e-izobraževanja potrebuje dva do trikrat več časa kot za enako 

izobraževanje, izvedeno v klasični obliki. Po naših izkušnjah lahko z navedenim 

soglašamo in dodamo, da na primer pogovor v klepetalnici ali diskusija na forumu v 

primerjavi z razgovorom v živo trajata veliko dlje, saj potrebujemo več časa za 

branje in tipkanje, ki sta časovno bolj zamudni aktivnosti od pogovora v živo. 

Povedanemu dodajmo še ugotovitev, da izvajalec e-izobraževanja več časa 

potrebuje predvsem za prvo izvedbo e-izobraževanja (Pachnowski in Jurczyk, 2003).  

 

IKT orodja in mediji 

 

Neposredno interakcijo v e-izobraževanju zamenjajo in omogočajo različna 

komunikacijska orodja ali mediji (forum, klepetalnica, e-pošta), ki določajo obseg in 
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kakovost komunikacije. Tako npr. elektronska pošta upočasni komunikacijo, medtem 

ko klepet omogoča dinamično, hitro in bolj spontano interakcijo. Druge oblike 

dialoških interakcij v e-izobraževanju so še forum, klepetalnica in oglasna deska. 

Ustrezna izbira komunikacijskega medija lahko zmanjša transakcijsko distanco, 

vendar je pomanjkljivost e-izobraževanja prav v odsotnosti neposrednega in živega 

stika med učiteljem in učencem. Znanje se namreč gradi v socialnem stiku, ki pa ga 

individualno, od drugih izolirano učenje za računalnikom ne podpira. Kljub vsemu pa 

je pomembno, da do dialoga sploh pride, saj odsotnost dvosmerne komunikacije 

med učencem in učiteljem, pa tudi med učencem in njegovimi sovrstniki, še 

povečuje transakcijsko distanco. Omeniti velja tudi, da se neke vrste virtualni dialog 

odvija tudi, ko učenec bere zapisano besedilo ali posluša govorjeno besedilo.  

 

Na kakovost in obseg interakcije poleg medija vpliva tudi število učencev, s katerimi 

učitelj vzpostavlja in vzdržuje komunikacijski stik, in pa pogostost interakcije med 

učiteljem in učencem. Komunikacijo lahko vzpostavimo z vsakim učencem posebej 

prek različnih komunikacijskih orodij (kratkih sporočil, e-pošte), a je ta bolj tehnična. 

V razredu, kjer je 30 ali več učencev, ne moremo vzpostaviti interakcije z vsakim 

učencem, govorimo vsem in komuniciramo z največ petimi do šestimi učenci. Poleg 

tega komunikacija v živo, za razliko od tiste v e-izobraževanju, vsebuje elemente 

telesne govorice, tona glasu, ki pomembno prispevajo k sporočilni vrednosti 

govornega sporočanja.  

 

Zaključimo, da e-izobraževanje odpira vrata v svet novih možnosti, inovacije in 

dodane vrednosti (Rosenberg, 2006). Mnoge možnosti, ki jih ponuja, imajo še velik 

potencial razvoja, npr. elektronsko preverjanje znanja in uporaba e-učbenika. E-

preverjanje znanja, ugotavljata Jereb in Bernik (2006), je še v povojih, a je 

sprejemanje tovrstnega preverjanja med študenti zelo pozitivno. Samo vprašanje 

časa je, kdaj se bo ta oblika preverjanja uveljavila tudi v modelih e-izobraževanja. 

2.3. Začetki in razvoj e-izobraževanja  

S pojavom in prodiranjem sodobne IKT v učni proces se je razvila nova kultura 

izobraževanja (Ehlers, 2009a), ki je korenito posegla v sam način priprave in 

izvedbe tradicionalnega izobraževalnega procesa ter odprla nove možnosti učenja in 

poučevanja. Zgodovina e-izobraževanja je relativno kratka, e-izobraževanje se je 

razvijalo in oblikovalo le nekaj desetletij, na veljavi pa je pridobilo z razmahom 

interneta 2.0 v prvem desetletju tega stoletja (Caladine, 2008).  

 

Temelji e-izobraževanja izhajajo iz študija na daljavo, a e-izobraževanje razširja 

poslanstvo tovrstnega študija. Opušča tradicionalne pedagoške modele in omogoča 

polno uveljavitev potencialnih prednosti izobraževanja v spletnem okolju, ki lahko 

obsegajo podajanje učnih vsebin po internetu, intranetu ali ekstranetu, zvočne in 
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video posnetke, izobraževalne oddaje, prenašanje po satelitu, interaktivno televizijo 

idr. E-izobraževanje je lahko tudi oblika študija, s katero želimo pridobiti znanje za 

prosti čas, za dejavnost, primerno za vse starostne skupine (Gerlič idr., 2002), s 

čimer polaga temelje za vseživljenjsko učenje (Garcia Penalvo, 2008).  

 

Po nekaterih virih (Barclay, Gordon, Hollahan in Lai, 2003; Bregar 1998; Lehmann in 

Chamberlin, 2009; Holmberg, 1995) zametke današnjega e-izobraževanja najdemo 

v izobraževanju na daljavo oz. t. i. dopisnih tečajih, in to že v 19. stoletju. Ameriška 

izobraževalna ustanova Chautauqua Correspondence College je ok. leta 1800 ljudem 

v odmaknjenih krajih Severne Amerike tiskana gradiva poslala na dom, da so jih 

preštudirali, naredili poskusne naloge in jih nato poslali v pregled in presojo učitelju 

(Dobnik, 2002; Seifert, Sheppard in Vaughan, 2009). Izobraževali so se samostojno, 

pridobljeno znanje pa je imelo formalno veljavo. Tovrstno izobraževanje poznamo 

še danes povsod tam, kjer je zaradi velikih razdalj med učiteljem in učencem 

onemogočen tradicionalni pedagoški proces v učilnici.  

 

Večji razmah izobraževanja na daljavo zasledimo nato v 2. polovici 19. stoletja v 

ZDA, Kanadi, Avstraliji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Švedskem, ko se je uveljavil 

sistem dopisnega izobraževanja (Kranjc, 1981). Do leta 1950 je kar 60 ameriških 

univerz ponujalo korespondenčne tečaje (Seifert, Sheppard in Vaughan, 2009). V 

Evropi se je izobraževanje na daljavo začelo pojavljati v obdobju med obema 

vojnama in po 2. svetovni vojni. Študij na daljavo je dobival nove oblike, tako so ga 

v 50. letih poznali pod imenom tele-izobraževanje (Lehmann in Chamberlin, 2009; 

Sulčič, 2008), izvajalo pa se je z uporabo avdio in video naprav. S pojavom interneta 

so se odprle nove možnosti za izobraževanje. Sprva se je nova informacijsko-

komunikacijska tehnologija uporabljala le za pošiljanje gradiv po e-poti, danes pa 

izobraževalni proces v celoti ali deloma poteka prek interneta in računalnika. 

Govorimo o dobi e-izobraževanja.   

 

Spoznanje, da je učinkovitost izobraževalnih sistemov povezana z učinkovitostjo 

učenja in poučevanja in da to področje zahteva stalni napredek, je pospešilo 

dogajanje na trgu izobraževalne ponudbe, predvsem tiste, ki omogoča e-

izobraževanje. Strateško pomembno je postalo posredovanje izobraževalnih vsebin 

prek tehnologije, enako pomembna pa je postala tudi njihova kakovost. Garcia 

Penalvo (2008) omenja, da je bil sprva poudarek e-izobraževanja na tehnološki 

plati, saj tehnologija predstavlja osnovo za podajanje vsebine. Šele kasneje postane 

pomemben tudi človeški (učni) faktor, kjer v ospredje stopa učenec, ki je v tej vlogi 

mdr. potrošnik dobrin na izobraževalnem trgu – pomembno pri tem postane 

predvsem njegovo zadovoljstvo.  

 

Razvoj e-izobraževanja lahko razvrstimo v štiri obdobja (Nicholson, 2007).  
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1. Obdobje računalniško vodenega usposabljanja pred letom 1983, ko so bili stroški 

razvoja gradiv precej visoki in vezani na računalniško opremo (tak primer je 

interaktivni video).   

2. Obdobje multimedije 1984–1993, ki se začenja s pojavom prvih osebnih 

računalnikov in s tem z računalniško podprtim izobraževanjem; le-to se navezuje 

na razvoj zgoščenk in standardov za zapis podatkov, do katerih je možno 

dostopati prek različnih računalnikov.  

3. Prvi val e-izobraževanja 1994–1999, kot posledica razvoja spletne tehnologije, e-

pošte, različnih multimedijskih predvajalnikov in tehnologije, ki omogočajo 

spletno podprto izobraževanje.  

4. Drugi val e-izobraževanja od leta 2000 dalje, ko širokopasovni dostop in mrežne 

programske rešitve omogočijo izobraževalni proces prek interneta in vključitev 

izvajalca in študentov v učni proces v realnem času.   

 

V zadnjem desetletju se je e-izobraževanje zelo razširilo v ZDA, Kanadi, Avstraliji in 

Novi Zelandiji, kjer predstavlja prvovrstno poslovno priložnost. Domovina e-

izobraževanja, ZDA, kjer izobraževalne ustanove vložijo kar 20 % svojega proračuna 

v strokovno usposabljanje zaposlenih in v različne aktivnosti e-izobraževanja (Nejdl 

in Wolpers, 2004), ostaja največja ponudnica tovrstnega izobraževanja v terciarnem 

sektorju. Vse bolj pa se na tem področju širi in uveljavlja model podjetniških univerz 

– to so univerze, ki jih ustanovijo velike korporacije z namenom usposabljanja za 

potrebe ustanovitelja. V skladu z namenom in cilji ustanovitve so programi teh 

univerz precej specializirani in usmerjeni v področja, ki so tesno povezana s tržno 

usmerjenimi cilji korporacij (Bregar idr., 2010; Hearn, 2014). Okoli leta 2000 je v 

Kanadi začela delovati prva 'on-line' gimnazija (Rebolj 2008); velike ponudnice 

programov e-izobraževanja pa so tudi t. i. odprte univerze v državah Velike Britanije 

(The Open University), Kanade (Athabasca University), Španije (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia), Norveške (University of Stavanger) in druge. V 

strokovni literaturi (Ryan, Scott, Freeman in Patel, 2000) se za odprto univerzo 

prihodnosti uveljavlja tudi izraz virtualna univerza – to je izobraževalna institucija, ki 

svoje programe v celoti izvaja prek interneta.  

 

Evropejci smo večji del e-izobraževanja dobili iz ZDA in nekaterih drugih delov sveta, 

ki so bili ekonomsko uspešnejši in naprednejši na področju e-izobraževanja (Rebolj, 

2008), a je v Evropi razširjenost e-izobraževanja še danes na precej nižji ravni. 

Začetek izobraževanja z IKT nastopi po letu 1998, ko postaneta programska in 

strojna oprema zanesljivi in bolj dostopni in ko Evropska komisija na podlagi 

projekta eEvropa spodbudi dejavnosti za enakopravno vključitev vseh članic EU v 

družbo, temelječo na znanju. E-izobraževanje, razvijanje sposobnosti za uporabo 

IKT ter spodbujanje nastanka digitalnih vsebin, njihov dostop in uporaba so 

pomembni elementi strateškega razvoja, ki jih omenja večina dokumentov Evropske 

unije: Lizbonska deklaracija, e-Learning, Erasmus Mundus, projekt e-Content, i2010, 
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akcijski načrti e-Evropa 2002, e-Evropa 2005 (glej E-Europe action plan 2000–2003; 

Education 2020; Hasebrook, Herrmann in Rudolph, 2003). Omenjeni dokumenti in 

akcijski načrti spodbujajo gradnjo kakovostne infrastrukture in razvoj e-

izobraževanja v državah EU in v ospredje postavljajo socialno in digitalno 

vključenost, potencial IKT in njegovo vlogo za razvoj vsebin, storitev pedagoške 

teorije in prakse za vseživljenjsko učenje (Dondi in Aceto, 2006) s strateškim ciljem 

postati najbolj konkurenčna in dinamična, na znanju temelječa družba, ki bo 

sposobna trajnostnega razvoja z visoko stopnjo zaposljivosti in socialno kohezijo 

(Bregar idr., 2010; EC, 2003; Sulčič, 2008).  

 

In kakšno je stanje na področju e-izobraževanja v Sloveniji? Pri nas smo se na 

globalne trende uvajanja e-izobraževanja odzvali dokaj pozno, saj so šele v zadnjih 

letih na podlagi evropskih dokumentov nastale iniciative in direktive, ki izkazujejo 

potrebo v smeri bolj sistematičnega in hitrejšega uvajanja e-izobraževanja v 

slovenski šolski prostor. Začetki e-izobraževanja v Sloveniji segajo v 2. polovico 90. 

let, ko so v okviru projektov Evropskega socialnega sklada ter projektov Zavoda za 

šolstvo Republike Slovenije in Andragoškega centra Slovenije vznikali osamljeni 

primeri pregleda stanja na področju e-izobraževanja in priprave spletnih gradiv. O 

vzpostavitvi in položaju e-izobraževanja v Sloveniji so pisali številni avtorji (glej npr. 

Amon, 2010; Arh, Kokalj, Dinevski in Jerman-Blažič 2007; Zagmajster, 2006).  

 

Pomemben korak naprej je bil narejen leta 2002, ko je Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport podprlo projekt E-izobraževanje v Sloveniji v okviru ciljnega 

raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2001–2006, pri katerem je 

sodelovalo 15 ustanov iz vse Slovenije, večinoma s področja izobraževanja, s ciljem 

pripraviti celovito strategijo uvedbe in razvoja e-izobraževanja v Sloveniji. V okviru 

projekta je bil izdelan Portal e-izobraževanja v Sloveniji – dostopen na spletni strani 

http://www.e-studij.net –, ki vsebuje vpogled v domača in tuja združenja ter 

ponudnike e-izobraževanja doma in v tujini, sezname publikacij, elektronskih in 

tiskanih revij, posameznih člankov, nudi pregled ponudbe izobraževanj, konferenc in 

portalov e-izobraževanja pa tudi projektov, spletnih učbenikov, diskusijskih skupin, 

slovarjev in pojmovnikov. Žal spletna stran projekta, ki je bila zastavljena zelo 

obetavno, ni ažurirana, njene vsebine niso bile posodobljene vse od leta 2005. Tako 

je spletna stran postala nezanimiva za ciljne skupine, portal pa je le zapis, posnetek 

stanja e-izobraževanja v Sloveniji pred več kot desetimi leti.  

 

Kljub temu da Slovenija umešča poznavanje in uporabo IKT pri pouku med 

pomembne razvojne cilje, je ponudba e-izobraževanja še vedno razmeroma 

skromna. V osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju zasledimo objave 

učnih vsebin in dodatnih gradiv pri posameznih predmetih kot podporo 

tradicionalnemu pouku. Potencial e-izobraževanja v večji meri izkoriščajo 

visokošolske izobraževalne ustanove, vpeljavo e-izobraževanja v visoko šolstvo pa 
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podpirajo tudi smernice Bolonjske deklaracije (1999); je pa uvajanje različno 

intenzivno in sega od podpore pedagoškega procesa pri posameznih predmetih do 

online izvedbe celotnega študijskega programa. Največji delež zavodov, ki ponujajo 

e-izobraževanje, je na Univerzi v Mariboru (46 %), sledi Univerza na Primorskem 

(40 %), manj pozornosti pa usposabljanju s sodobnimi tehnologijami posvečajo na 

Univerzi v Ljubljani, kjer le 17 % zavodov te univerze ponuja e-izobraževalno obliko 

študija (Arh, Kokalj, Dinevski in Jerman-Blažič, 2007), ki pa je vezan predvsem na 

posamezne predmete. 

2.3.1. Od študija na daljavo do e-izobraževanja 

Predhodnik različnih oblik e-izobraževanja je študij na daljavo, ki se je prvotno 

nanašal na sisteme izobraževanja dopisnih šol oz. na programe izobraževanja prek 

videa, radia in televizije, še danes pa izraz mnogi povezujejo z različnimi oblikami 

učenja prek interneta. Študij na daljavo je dokaj stara izobraževalna oblika, njegovi 

začetki segajo v leto 1870, ko je izobraževalna ustanova Chautauqua Institution v 

ZDA uvedla prvi nacionalni sistem za študij od doma (Holmberg, 1995). 

Izobraževanje je potekalo v obliki dopisnega tečaja (Jarvis, 1993), kjer sta bila 

učitelj in učenec prostorsko ločena in povezana prek tiskanih gradiv, avdio in video 

medijev, ki so jih učenci dobili po navadni pošti. Taylor (1995) navaja pet izvedbenih 

modelov izobraževanja na daljavo; njihove značilnosti so na kratko predstavljene v 

tabeli 1.  

 

Št. Model Značilnosti modela 

1. Dopisni model  tiskana gradiva  

2. 
Večpredstavnostno 

učenje  

tiskana gradiva, avdio kasete, video kasete, 

računalniško podprto učenje, interaktivni video  

3. Teleučenje  
avdio konferenca, video konferenca, zvočno-slikovna 

komunikacija, TV/radio in zvočna telekonferenca 

4. Fleksibilno učenje  
interaktivna večpredstavnost, dostop do spletnih virov 

na internetu, računalniško podprta komunikacija   

5. 
Inteligentno 

fleksibilno učenje  

interaktivna večpredstavnost, dostop do spletnih virov 

na internetu, računalniško podprta komunikacija z 

uporabo avtomatiziranih povratnih sistemov  

Tabela 1: Modeli izobraževanja na daljavo (po Taylorju 1995) 

1. Dopisni model: izhodišče prvega modela izobraževanja na daljavo so tiskana 

gradiva kot edini in osrednji vir znanja, slonijo na dopisovanju oz. na dvosmerni 

pisni komunikaciji med učiteljem in študenti.  

2. Večpredstavnostno učenje: drugi model tiskana gradiva prvega modela dopolni z 

novimi mediji za posredovanje znanja, uvaja računalniško podprto učenje, 

interaktivni video ter študijska gradiva na avdio in video kasetah. Značilnost drugega 
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modela je večpredstavnost in večja raznolikost virov posredovanja znanja, vendar 

pa še ne moremo govoriti o izobraževanju na daljavo v pravem pomenu besede. To 

obliko zasledimo šele pri tretjem modelu, ki omogoča prenos znanja na daljavo prek 

različnih virov, kot so radio, televizija, avdio in video konferenca.  

3. Teleučenje: tretji model izobraževanja na daljavo izkazuje višjo stopnjo zunanje 

in notranje interaktivnosti od predhodnih dveh modelov. Nove možnosti za prenos 

znanja na daljavo daje četrti model, zanj je značilno fleksibilno učenje, ki se opira na 

novejše komunikacijske tehnologije, na sisteme interaktivne večpredstavnosti in na 

računalniško podprto komunikacijo prek intraneta in interneta.  

4. Fleksibilno učenje: s tem modelom je bila dosežena bistveno višja stopnja 

individualne interakcije, in sicer z uporabo različnih večpredstavnostnih in spletnih 

izobraževalnih pripomočkov, ki so zasnovani in oblikovani tako, da učencu 

omogočajo večjo samostojnost in fleksibilnost pri študiju.  

5. Inteligentno fleksibilno učenje: peti model poleg fleksibilnega učenja nudi še 

avtomatsko prilagodljiv odziv na potrebe in zahteve udeležencev izobraževanja na 

daljavo.  

 

Gerliču idr. (2002) je študij na daljavo sodobna oblika indirektnega izobraževanja, 

pri katerem sta učitelj in študent prostorsko oz. fizično, lahko pa tudi časovno 

ločena. Učitelj študijsko gradivo posreduje na daljavo prek različnih medijev v tiskani 

ali elektronski obliki. Na izvedbeni ravni loči tri modele izobraževanja na daljavo:  

 model neodvisnega študija,  

 model neodvisnega študija s podporo tutorjev in 

 model tehnološko podprtega študija. 

 

Skupno vsem modelom je, da udeleženci delajo v domačem okolju, študijsko 

gradivo pa prejmejo v klasični ali elektronski obliki (na disketi, CD-ju, prek spleta). 

Med tremi modeli izobraževanja na daljavo kot najbolj aktualni in uveljavljeni izstopa 

model neodvisnega študija (slika 3), kjer študenti delajo v domačem okolju, 

študijsko gradivo pa prejmejo v klasični ali elektronski obliki (na disketi, CD-ju), po 

navadi skupaj z zapiski učitelja, v katerih so navedene opombe in navodila, ki 

študenta usmerjajo k temu, na kaj naj bo pri študiju pozoren in kaj je v učnem 

gradivu najpomembnejše. Višjo raven študijskega gradiva predstavljajo video in 

zvočni posnetki; te si študent lahko ogleda kadarkoli neodvisno od kraja in časa 

predavanja.  

 

Ta model omogoča neposredno in posredno komunikacijo. Pri neposredni 

komunikaciji med udeležencema v komunikacijskem procesu ni časovnega zamika, 

izmenjava informacij je neprestana in takojšnja. Komunikacija med študentom in 

učiteljem lahko poteka preko telefona, interneta ali videokonference. V procesu 

posredne komunikacije med prejemnikom in naslovnikom sporočila prihaja do 

časovnega zamika, udeleženec komunikacije se v komunikacijski proces vključuje po 
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lastni volji. Učitelj in študent komunicirata preko navadne ali e- in zvočne pošte ter  

videokonference. 

 

 

Slika 3: Model neodvisnega študija (Gerlič idr., 2002, str. 17) 

Model neodvisnega študija s podporo tutorjev oz. model porazdeljenega razreda 

(slika 4) je klasični model študija na daljavo, v katerem predavanja izvajajo tutorji v 

različnih študijskih središčih po državi izven kraja matične izobraževalne ustanove. 

Tutorji sodelujejo z nosilcem predmeta oz. učiteljem, ki občasno obišče študijski 

center, lahko pa se vanj vključi tudi preko videokonference. Študijsko gradivo enako 

kot pri neodvisnem študiju študenti dobijo v klasični ali elektronski obliki skupaj z 

zapiski predavanj in smernicami za študij, gradivo so lahko tudi video in zvočni 

posnetki na CD ali DVD mediju, pošiljanje gradiva je mogoče tudi po e-poti.  

 

 

Slika 4: Model neodvisnega študija s podporo tutorjev (Gerlič idr., 2002, str. 18) 
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Pri modelu tehnološko podprtega študija (slika 5) se klasično predavanje snema z 

več kamerami in preko videokonferenčnega sistema predvaja na druge lokacije, ki 

so prav tako opremljene s kamerami in videokonferenčnim sistemom. Študentom so 

enako kot pri klasičnem predavanju na razpolago klasično študijsko gradivo in 

zapiski predavanj. Tovrsten model je za učitelja z vidika učnega procesa dokaj 

enostaven, zahteva pa dodatna znanja in usposobljenost učitelja za delo s 

tehničnimi pripomočki. Še več, model je tehnično zahtevnejši in finančno dražji, saj 

so za njegovo izvedbo nujno potrebni hitro omrežje, kamere in visoko zmogljiv 

videokonferenčni sistem.   

 

 

Slika 5: Model tehnološko podprtega študija (Gerlič idr., 2002, str. 19) 

V začetku 20. stoletja je klasično pošto zamenjala radijska tehnologija, v 50. letih pa 

so z  razvojem in uporabo avdio in video naprav študij na daljavo poimenovali tele-

izobraževanje. Leta 1945 so na pobudo ameriške državne univerze Iowa 

izobraževalne programe začeli oddajati po televiziji (Keegan, 1996). Leta 1976 je bil 

ustanovljen prvi raziskovalni center izobraževanja na daljavo, leta 1969 pa prva 

univerza s študijem na daljavo, The Open University v Veliki Britaniji, ki deluje še 

danes (Keegan, 1993).  

 

Skozi čas in z razvojem tehnologije in infrastrukture so se mediji izobraževanja na 

daljavo spreminjali. Tehnični razvoj je omogočil uporabo novih kanalov prenašanja 

znanja in informacij, napredek informacijske tehnologije, medtem ko sta razmah 

računalnikov in množičnih medijev odprla pot novim oblikam in tehnikam dela 

(Bregar, 1995). Tehnologija pa ni vplivala le na način in obliko izobraževanja, 

različna so bila tudi poimenovanja zanj: od izraza dopisno izobraževanje in tele-

izobraževanje v prejšnjem stoletju do danes, ko je z uvedbo in začetki uporabe 

računalnikov in različnih multimedijskih gradiv ter prenosom izobraževanja na 
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internet v veljavi izraz online izobraževanje, študij prek interneta (Sulčič idr., 2004) 

oz. e-izobraževanje.  

 

Mnogi menijo, da se pojma študij na daljavo in e-izobraževanje v marsičem 

prepletata. Simonson, Smaldino, Albright in Zvacek (2003) pravijo, da e-

izobraževanje predstavlja sodobno različico študija na daljavo s poudarkom na 

prostorski ločenosti učitelja in učenca ter uporabi IKT oz. interneta za pošiljanje 

izobraževalnih vsebin in za dvosmerno komunikacijo. Sulčič (2008) omenja, da se 

izraz online študij pogosto uporablja namesto pojma e-izobraževanje, pri čemer 

slednje poleg učenja prek interneta vključuje veliko več; ne pove pa, kaj tisto več je. 

Nasprotno pa Garrison (2011) zagovarja stališče, da e-izobraževanje ni sinonim za 

izobraževanje na daljavo, temveč iz njega izhaja, temelji pa na povsem drugačnih 

teoretičnih in praktičnih podlagah. Opominja, da je treba razmejiti izraz e-

izobraževanje od pojma študij nad daljavo, kajti e-izobraževanje ima korenine v 

računalniških konferencah in ne v študiju na daljavo. Izobraževanje na daljavo je 

nastalo iz potrebe premagati razdaljo in prihraniti stroške izobraževanja, ki izhaja iz 

industrijske dobe, medtem ko je e-izobraževanje proizvod sodobne dobe, je 

elektronsko podprta sinhrona in asinhrona komunikacija, katere namen je graditi in 

utrjevati znanje. Pravzaprav lahko govorimo o paradigmatskem premiku, ki temelji 

na konstruktivističnem pristopu.  

 

V začetku 80. let 20. stoletja je bil v rabi izraz računalniško podprto učenje (angl. 

Computer-Based Learning; Computer Aided Learning – CAL). Rebolj (2008) omenja, 

da računalniško podprto učenje sega celo že v leto 1970, ki šteje za začetek prave 

informacijske dobe, saj takrat v ameriškem gospodarstvu porabijo več denarja za 

programsko kot drugo opremo. Izraz e-izobraževanje se začel uporabljati sredi 90. 

let, k njegovemu rojstvu je prispeval hitrejši razvoj svetovnega spleta (internet 2.0) 

z večjo fleksibilnostjo komunikacije, povečanim zanimanjem za asinhrone diskusijske 

skupine in kontrolo informacij pa tudi pojavom družbenih omrežij (Garrison, 2011).  

2.3.2. Oblike in uporaba e-izobraževanja 

E-izobraževanje je danes v različnih oblikah eden od načinov izvedbe pedagoškega 

procesa v mnogih formalnih in neformalnih izobraževalnih sistemih. Prodoru 

sodobnih načinov poučevanja prek interneta v izobraževalne sisteme so botrovali 

različni razlogi: družbeni (pomen IKT v sodobni družbi), pedagoški (dvig kvalitete 

poučevanja z IKT), poklicni (poznavanje uporabe IKT udeležencem omogoča večjo 

konkurenčnost na trgu delovne sile) in finančni (večja stroškovna učinkovitost) 

(Debenade, 2004). Prednosti uvajanja e-izobraževanja so številne. Po besedah N. 

Dobnik (2002) je bistvo organizirati izobraževanje na način, ki omogoča kar najbolj 

kakovosten samostojni študij in največjo fleksibilnost pri organiziranju časa, kraja in 

tempa študija. Holmberg (1992) meni, da uvajanje računalnikov odpravlja nekatere 

hibe dotedanjega izobraževanja na daljavo, ki so bile brez tehnologije nerešljive. 
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Poleg tega je e-izobraževanje prodrlo tudi v družbene in ekonomske procese, torej v 

»neizobraževalne procese«, npr. v komunikacijo, tržne aktivnosti, zaposlovanje in 

podobno, in postalo njihov sestavni del.  

 

Garrison (2011) govori o dveh oblikah e-izobraževanja, online (spletnem) in 

kombiniranem izobraževanju. Prvo je oblika izobraževanja na daljavo, drugo pa 

najpogostejša oblika izobraževanja v visokem šolstvu. Kombinirano izobraževanje 

predstavlja odprt sistem, ki združuje najboljše značilnosti klasičnega in online 

izobraževanja. V kombiniranem izobraževanju si je treba prizadevati, da spoj 

klasičnega in e-izobraževanja preseže vsak posamezni del. Razmerje obeh omogoča 

različne oblike kombiniranega izobraževanja. Tako se neposredno avditorno 

izobraževanje uporablja za diskusije v skupinah in projektne naloge, medtem ko se 

e-izobraževanje izkorišča za govorjene in zapisane prispevke, ki jih učenci preberejo 

oz. poslušajo, o njih pa potem razpravljajo na forumu.  

 

Poleg online in kombiniranega izobraževanja poznamo še sinhrono ali sočasno e-

izobraževanje, ki vključuje rabo klepetov za pogovore v realnem času. Izmenjava 

informacij med učencem in izvajalcem e-izobraževanja je podobna tisti v 

tradicionalnem učnem okolju. Z dejavnostmi sočasnega izobraževanja lahko 

ublažimo težave, ki nastanejo zaradi razdalje, pomanjkanja neposredne 

komunikacije in zmanjšamo občutek izoliranosti udeleženca v e-izobraževanju 

(Bregar idr., 2010). Kadar pa se izmenjava informacij izvaja s časovnim zamikom 

prek e-pošte, forumov ali oglasne deske, govorimo o asinhronem e-izobraževanju 

(Barclay idr., 2003). 

 

Sloman (2003) omenja štiri oblike e-izobraževanja:  

 generično spletno izobraževanje, kjer so učne vsebine učencu posredovane brez 

ustrezne in zadostne podpore s strani izvajalca e-izobraževanja;  

 prilagojeno e-izobraževanje, ki je v osnovi podobno generičnemu, s to razliko, 

da z njim želimo doseči zelo specifičen učni cilj; 

 podprto online izobraževanje, za katerega je značilna visoka stopnja 

komunikacije med izvajalcem in udeležencem e-izobraževanja;  

 neformalno e-izobraževanje, kjer udeleženec izkorišča tehnologijo za 

komunikacijo s soudeleženci in za sodelovalno učenje.  

 

Sredi 90. let sta Lorenzo in Moore (2002) vzpostavila pet stebrov kvalitetnega e-

izobraževanja: učna učinkovitost, zadovoljstvo učencev, zadovoljstvo izvajalcev e-

izobraževanja, stroškovna učinkovitost in dostop (Moore 2002). Podrobneje so 

predstavljeni v nadaljevanju:  

 

1. steber – učna učinkovitost: Doseganje učne učinkovitosti je mogoče le, če 

zagotovimo, da kvaliteta učnega procesa v e-izobraževanju dosega kakovost pouka 
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v tradicionalnem učnem okolju ali jo celo presega. Izvajalec e-izobraževanja mora 

jamčiti, da učni izidi dosegajo ali presegajo institucionalne, panožne in/ali družbene 

standarde.  

2. steber – zadovoljstvo učencev: Učenci se z veseljem lotevajo aktivnosti v e-

učilnicah, če pri tem pridobijo pozitivne izkušnje, so v interakciji z učiteljem in 

ostalimi učenci, dobijo ugodne učne izide v skladu s pričakovanji in če so pravilno 

usmerjani.  

3. steber – zadovoljstvo izvajalcev: Tudi zadovoljstvo izvajalcev temelji na 

spoznanjih, da v e-izobraževanju lahko uspešno uporabijo njegovo prilagodljivost 

tako zase kot za učence. Učna izkušnja in uporaba dodatnih izobraževalnih metod 

povečujeta učno učinkovitost, izvajalce pa navdušuje predvsem spoznanje, da 

elektronska komunikacija nudi boljšo in pogostejšo individualno medsebojno 

komunikacijo s posameznimi učenci. 

4. steber – stroškovna učinkovitost: Ponudniki e-izobraževanja stremijo k 

nenehnemu izboljševanju online storitev, pri čemer lahko uspešno znižujejo stroške 

poslovanja in tako ostajajo konkurenčni. 

5. steber – dostop: Vsi ukaželjni, motivirani in usposobljeni, ki želijo vstopiti v 

proces e-izobraževanja, se lahko udeležijo številnih online učnih programov in 

izobraževanj, zaključijo tečaj, izobraževanje ali pridobijo stopnjo izobrazbe. 

 

E-izobraževanje odpira nove perspektive in možnosti za pridobivanje in ustvarjanje 

znanja. Z razmahom participativnega spleta 2.0, ki omogoča razne nove načine 

uporabe interneta in nove spletne storitve – sodelovanje uporabnikov pri 

sooblikovanju informacij, povezovanje obstoječih tehnologij iz različnih virov itd. –, 

je tudi e-izobraževanje dobilo novo razsežnost; le-to se vse manj uporablja za 

prenašanje in pasivno sprejemanje informacij ter vse bolj postaja medij za 

izmenjavo znanj in ustvarjanje vsebine prostorsko neodvisnih udeležencev 

izobraževanja (Bregar idr., 2010). Potencialne priložnosti e-izobraževanja so torej 

velike, ugotavlja Bregar (2002, 2008), vendar so v veliki meri odvisne od tega, 

koliko in kako smotrno ter učinkovito so sodobne informacijske in 

telekomunikacijske tehnologije integrirane v izobraževalni proces in tudi kako 

ustvarjalno jih bo učitelj znal vpeti in realizirati v modelu e-izobraževanja.  

2.3.3. Primerjava tradicionalnega in e-izobraževanja  

Poglavitna razlika med tradicionalno obliko izobraževanja in e-izobraževanjem je v 

mediju, ki je nosilec učnega procesa (Hamid, 2001). V tradicionalnem učnem okolju 

učilnice ima učitelj popolno kontrolo nad učnim procesom, medtem ko je s 

pedagoškega vidika v e-izobraževanju učiteljeva funkcija kontrole nekoliko okrnjena 

in omejena bolj na vodenje, spremljavo in spodbujanje učenca. Čeprav se e-

izobraževanje velikokrat obravnava kot noviteta, ki nima veliko skupnega s 

tradicionalnim izobraževanjem – Ehlers (2009b) celo meni, da zaradi medija, ki 

spremeni organizacijo e-izobraževalnega procesa in zahteva drugačen pedagoški 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 43 

 

proces, primerjamo »hruške in jabolka« –, med obema oblikama izobraževanja 

obstaja kar nekaj vzporednic. Tako v tradicionalnem kakor v e-izobraževanju so v 

ospredju namen in cilji učenja, učitelj mora razmisliti o smotrih, etapah učne ure, 

izbrati učno gradivo, preveriti raven usvojenega znanja učencev. Po drugi strani pa 

obstaja kar nekaj pomembnih razlik med obema oblikama, ki se nanašajo na 

tehnologijo, medij in orodja za poučevanje, s tem pa tudi na izvedbo pedagoškega 

procesa, izbiro učnih oblik, na metode dela in načine komunikacije z učenci. 

Primerjava značilnosti tradicionalnega in e-izobraževanja je podana v tabeli 2. 
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Značilnost 
Tradicionalno 

izobraževanje 
E-izobraževanje 

Prostor izvajanja  Ni prostorske ločenosti. Prostorska ločenost.  

Čas izvajanja 

Vsi učenci istočasno 

sodelujejo v učnem 

procesu.  

Časovna ločenost učenja.  

Obravnava 

učenca  

Učenec je član skupnosti 

izobraževalne skupine.   

Učenec je obravnavan kot 

posameznik.  

Medij prenosa 

učne snovi  

Učenje poteka v živo ob 

uporabi tiskanih in drugih 

virov. 

Uporabljajo se predvsem elektronski 

mediji, računalniški programi. 

Učna metoda  

Učni proces poteka v 

neposrednem stiku med 

učiteljem in učencem v 

učilnici.  

Učni proces poteka online prek 

elektronskih medijev.  

Učenci  

Učni proces je bolj 

nadzorovan, zato so 

učenci pri delu manj 

samostojni.  

Učenci morajo biti bolj motivirani, 

samostojni in samodisciplinirani.  

Učno gradivo  Klasični tiskani učbeniki.  Spletna gradiva.  

Komunikacija 

Ustna, vključuje govorico 

telesa, poteka večinoma 

med skupino učencev in 

učiteljem ali individualno.  

Pisna, pogostejša med učencem in 

učiteljem. 

Funkcionalna 

kompleksnost 
Nizka.  

Visoka; prisotne so različne funkcije 

(npr. oblikovanje predavanj za 

prenos v e-obliko, distribucija učnih 

gradiv prek medijev, razvijanje 

primernih tehnologij). 

Administrativna 

podpora  

Nizka, potrebna le za 

uskladitev dela učiteljev.  

Visoka, predvsem zaradi potrebe po 

koordiniranju različnih funkcij.  

Stroški   

Stroški dela učitelja, 

odvisni so od števila 

udeležencev 

izobraževanja.  

Stroški kapitala, računalniške 

programske in strojne opreme; 

odvisni so od priprave in prenosa 

predavanj in učnih gradiv po medijih 

in neodvisni od števila slušateljev.  

Tabela 2: Tradicionalno in e-izobraževanje (Gerlič idr., 2002) 

Bourne in Moore (2002) menita, da je tako tradicionalno kakor e-izobraževanje učno 

učinkovito, da pa obstajajo razlike med obema oblikama v dostopnosti, stroškovni 

učinkovitosti, zadovoljstvu izobraževalne organizacije in zadovoljstvu uporabnika e-

izobraževanja, ki se nagibajo v prid e-izobraževanju.  
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Draves (2007) omenja tri pomembne razlike med e-izobraževanjem in tradicionalnim 

poukom:  

 E-izobraževanje zahteva veliko mero aktivnega udejstvovanja in 

samoiniciativnosti, medtem ko je tradicionalni pouk bolj pasiven in odziven.  

 E-izobraževanje od učenca zahteva samostojnost in samodisciplino, v 

tradicionalnem pouku pa ga vseskozi vodi učitelj.  

 E-izobraževanje je usmerjeno v rezultate, tradicionalni pouk pa v učenčevo 

prisotnost in aktivnosti.  

 

Po Clarku (2004) sta osrednji razliki med tradicionalnim in e-izobraževanjem 

kontekst in stopnja pomembnosti neke spretnosti. Učenec se na daljavo lahko uči od 

sošolcev in učitelja, vendar pa mora biti pri delu veliko bolj samostojen in neodvisen 

od učenca v tradicionalnem učnem procesu. Tradicionalni pouk ponuja več 

neformalnih priložnosti za komunikacijo, kot je kratek pogovor o učni vsebini s 

sošolci na hodniku, ki ga v e-izobraževanju nadomesti bolj formalna aktivnost, 

poslano e-sporočilo. Po Clarku imajo učenci dolgoletne in bogatejše izkušnje s 

tradicionalno komunikacijo v živo kot e-komunikacijo, ki je vselej pisna in poteka 

prek e-sporočil, objav na forumu in klepetov.  

 

Pri tradicionalnem izobraževanju učitelj s svojo prisotnostjo, nastopom, govorom, 

barvo glasu, govornimi presledki, poudarki, intonacijo, mimiko, prikazi in 

demonstracijo usmerja in vodi učence skozi učno snov, v e-izobraževanju pa mora 

dinamiko in dialog z udeleženci vzpostaviti prek ustrezno oblikovanega učnega 

gradiva in dejavnosti, prek grafične podpore, spletnih povezav in interaktivnosti ter 

tako nadomestiti razlago, glas, fizično prisotnost in demonstracijo (Gerlič idr., 2002).  

 

Sulčič (2008) se razlik med tradicionalnim in e-izobraževanjem loteva z vidika 

različnih z IKT podprtih interakcij med učenci ali med učiteljem in učenci. Pri tem 

interakcije omogočajo manjšo ali večjo prilagodljivost časa in prostora. V tabeli 3 so 

navedene razlike med tradicionalnim in e-izobraževanjem z vidika različnih 

aktivnosti.  
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Aktivnost 
Tradicionalno 

izobraževanje 
E-izobraževanje 

Upravljanje s 

časom  

Več priložnosti za 

opozarjanje na roke s 

strani učitelja ali sošolcev.  

Pomembna veščina, učenec 

potrebuje več nadzora in kontrole 

nad razporejanjem svojega časa.  

Odgovornost za 

učenje 

Deljena, vendar manjša na 

strani učenca, saj učitelj 

vodi in usmerja učni 

proces. 

Večja odgovornost na strani 

učenca. 

Načrtovanje 
Je v rokah učitelja, ustaljen 

urnik.  

Učenec ima več svobode pri izbiri 

načina in časa študija.  

Poslušanje  

Ključna spretnost v vseh 

oblikah tradicionalnega 

pouka.  

Zahteva se le mestoma (avdio ali 

video konferenca, poslušanje 

govorjenih besedil) ali sploh ne.  

Branje 
Večinoma tiskanega 

gradiva. 

Ključna spretnost, saj so 

informacije podane v obliki 

besedila na zaslonu.  

Pisanje 

Večinoma omejeno na 

zapiske ali dovršitev neke 

naloge.   

Je bistvenega pomena in obenem 

osrednja komunikacijska metoda 

(e-pošta, objave).  

Povratna 

informacija 

Preplet različnih metod; 

prevladujoča je besedna. 

Preplet različnih metod, 

najpogostejša je pisna. 

Samoocenjevanje  
Veliko možnosti (npr. 

opazovanje v razredu).  
Povečini je učitelju nevidno.  

Sodelovanje z 

drugimi 
Poteka v živo, sinhrono.  

Po navadi asinhrono, lahko prek 

daljšega časovnega obdobja. 

Posledično je težje vzdrževati 

motivacijo za učenje.  

Podpora 
Pogosta, učitelj je vseskozi 

na razpolago.  

Pomembna in potrebna, 

predvsem zaradi izoliranosti 

udeleženca e-izobraževanja. 

Reševanje 

problemov  

Samostojno ali v manjših 

skupinah in v živo.  

Samostojno ali v manjših 

skupinah na daljavo. 

Tabela 3: Tradicionalno in e-izobraževanje z vidika različnih aktivnosti (Clarke, 2004) 

E-izobraževanje vpliva in spreminja tudi tradicionalno izobraževanje, čeprav 

spremembe niso vidne čez noč, pravi Garrison (2011), obenem pa omogoča in 

povzroča drugačne načine in oblike poučevanja in učenja ter nujno zahteva 

drugačno izvedbo pedagoškega procesa od tradicionalnega pouka. Potrebna je 

celovita prenova izobraževalnih procesov (Sulčič, 2008), od spremenjenega načina 

poučevanja in učenja, metod dela in oblik dela z udeleženci do spremenjenega 

učnega gradiva. Nujnost vpeljave drugačnih pristopov in prenove učnih procesov so 
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potrdile tudi ugotovitve raziskave ameriškega Nacionalnega centra za akademsko 

prenovo (glej http://www.thencat.org), v katero je bilo vključenih 30 visokošolskih 

zavodov, ki so izvedli projekt uvajanja e-izobraževanja. Pokazalo se je, da e-

izobraževanje izboljšuje učne rezultate in vpliva na znižanje stroškov izobraževanja. 

Vseeno pa moramo biti previdni pri podajanju posplošenih trditev, da bomo 

izboljšave (in s tem boljše učne rezultate) dosegli le, če bomo spremenili 

izobraževalni proces. Nekatere raziskave (Russell, 2001) kažejo, da se učni rezultati, 

doseženi pri e-izobraževanju, ne razlikujejo pomembno od tistih, ki so jih udeleženci 

pridobili pri predavanjih v živo. 

 

Po drugi strani pa gredo mnogi avtorji (npr. Kim in Bonk, 2006; Lehmann in 

Chamberlin, 2009) še korak dlje s trditvijo, da so možnosti za učenje, ki jih ponuja 

e-izobraževanje (kajpak ob ustrezni podpori učitelja in kakovostni izvedbi), celo 

boljše od tradicionalnega pouka. Večino učnih situacij, ki se odvijajo prek e-učnega 

okolja (npr. asinhrone diskusije), namreč ni mogoče izvesti v tradicionalnem okolju 

učilnice. Lehmann in Chamberlin (2009) navedeno podpreta z navedbo 26 razlogov 

v prid e-izobraževanja, naštejmo le nekaj najpomembnejših: 

 za razliko od statičnih učbenikov lahko digitalne vsebine hitro in kadarkoli 

posodobimo;  

 udeležence lahko aktiviramo prek različnih kanalov, ob tem je ključna interakcija 

med učencem in učno vsebino, ki je mogoča prek simulacij, igre vlog, video 

vsebin, foruma itn.;  

 v interakcijo se lahko vključijo vsi (učitelj in soudeleženci e-izobraževanja), 

komunikacija pa lahko poteka istočasno in vzporedno med več udeleženci hkrati 

in na relaciji učitelj – učenec ali učenec – učenec;  

 vse objave v forumih se shranijo, udeleženci pa si jih lahko ponovno ogledajo in 

v njih sodelujejo od koderkoli in kadarkoli oz. v času in kraju, ki si ga izberejo 

sami;  

 e-izobraževanje ne pozna geografskih ovir, učitelj lahko poučuje od koderkoli in 

vanj se lahko vključijo učenci iz celega sveta;  

 v e-učnem okolju lahko učitelj bolje spozna vsakega učenca posebej;  

 udeleženec se lahko ne glede na kraj bivanja izobražuje v katerikoli izobraževalni 

ustanovi na svetu (ob predpogoju, da le-ta ponuja e-izobraževanje);  

 po besedah udeležencev uspešnega e-izobraževanja se le-ti povežejo tesneje 

kot v tradicionalnem učnem okolju, med njimi se ustvari občutek večje 

pripadnosti skupnosti. 

2.4. Modeli izobraževanja  

Model izobraževanja definiramo kot uporaben in koristen pripomoček za 

načrtovanje, razvoj in izvedbo izobraževanja (Siemens, 2002). Modeli, kot so model 

ARCS, ADDIE, algo-hevristični model, Gagnejev model, model devetih učnih 
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dejavnosti, konverzacijski model, Dick in Careyev model, so se prvotno razvili za 

potrebe klasičnega načina izobraževanja, s pojavom e-izobraževanja pa je te 

mogoče prenesti in uporabiti tudi v e-učnem okolju. V zadnjih desetih letih pa so z 

razmahom e-izobraževanja nastali številni novi modeli, ki so jih avtorji (Bonk in 

Zhang, 2009; Garrison, Anderson in Archer, 2000; Salmon, 2004) razvili v prvi vrsti 

za potrebe in namen e-izobraževanja, za izgradnjo znanja v e-učnem okolju in za 

povezovanje udeležencev e-izobraževanja v virtualno skupnost (Appleton, 2009). Po 

Ilsleyu (2009) tovrstni modeli predstavljajo dragocen okvir za razumevanje 

povezovanja tehnologije in pedagogike in nam pomagajo prepoznati ključna 

neskladja med sedanjo in želeno situacijo.  

 

Modeli e-izobraževanja tako premikajo in presegajo meje tradicionalnega 

pedagoškega procesa, za vse pa je značilno, da se udeleženci izobraževalnega 

procesa ne udeležujejo klasičnih predavanj v predavalnici, laboratoriju ali učilnici, 

temveč uporabljajo druge razpoložljive vire in gradiva za študij, ki so dostopni prek 

različnih virov posredovanja znanja (internet, CD, DVD idr.). Pri vseh modelih 

uporabljena tehnologija deluje kot posrednik v odnosu in interakciji med učiteljem in 

učencem ter učno vsebino; učenje in komunikacija potekata pretežno v pisni obliki, 

študenti in učitelj pa so krajevno, lahko pa tudi časovno med seboj ločeni 

(Anderson, 2008; Bregar idr., 2010; Jolliffe, Ritter in Stevens, 2001).  

 

Osnovni smoter vseh modelov e-izobraževanja je ponuditi kakovostno in učinkovito 

izvedbo izobraževanja ter nuditi pomoč in podporo uporabnikom. Prvi modeli so v 

ospredje postavljali predvsem tehnološki vidik, šele kasneje je bil poudarek tudi na 

drugih elementih e-izobraževanja: pedagoških, didaktičnih, socioloških, ekonomskih 

in pravnih (Noirid in Srisard, 2007; Sulčič, 2008). Za izvedbo e-izobraževanja je 

ključno poznavanje teorij učenja in poučevanja, saj zgolj poznavanje tehnologije in 

orodij za posredovanje učnih vsebin ni dovolj, da zagotovimo kakovostno e-

izobraževanje (Rovai, 2002).  

 

Bistvo e-izobraževanja je spodbujanje učenja (Garcia Penalvo, 2008), modeli e-

izobraževanja pa povečini ponujajo različne kombinacije treh vrst učnih izkušenj:  

 razlagalne, kjer model oz. tehnologija služi za prenos znanja, učenec pa je do 

neke mere njegov sprejemnik. V klasičnem izobraževanju je razlagalna učna 

izkušnja enaka predavanju.  

 aktivne, kjer ima učenec kontrolo nad tem, kaj in kako se bo učil in  

 interaktivne, kjer se učenje vrši v interakciji med učenci, med učenci in učiteljem 

ter med učenci in učnim gradivom.  

 

Dober model e-izobraževanja reproducira okoliščine tradicionalnega učnega okolja, 

vendar tako, da delujejo v e-učnem okolju (Hockley in Thomas, 2014). Hanna idr. 

(2000) poudarjajo, da naj bi bil razvoj modela e-izobraževanja delo tima, ki 
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vključuje izvajalca e-izobraževanja (učitelja, strokovnjaka za določeno predmetno 

področje), grafičnega oblikovalca, koordinatorja e-izobraževanja, predstavnika 

udeležencev e-izobraževanja in osebja za tehnično in administrativno podporo, 

pomoč in vzdrževanje. Poučevanje v e-učnem okolju je tako trud vseh, saj so za 

posameznika obseg dela, različni strokovni profili, potrebni za izdelavo modela, in 

časovna komponenta preobsežni in preveč zahtevni. 

 

Model e-izobraževanja izvajalcu pomaga ustvariti primerno okolje za učenje in 

poučevanje. V praksi so mogoči različni izvedbeni modeli e-izobraževanje, med seboj 

se razlikujejo po »intenzivnosti uporabe IT in pestrosti uporabljenih medijev« (Sulčič 

idr., 2004, str. 1), zaradi česar se razlikujejo tudi s stroškovnega vidika. Nadalje so 

si različni tudi po izvedbi, uporabljeni tehnologiji, raznolični predstavitvi vsebine, 

načinih komunikacije in menedžmentu (Berman, 2006). Lehmann in Chamberlin 

(2009) govorita o modelih, ki se med seboj razlikujejo po trajanju, stopnji 

pričakovane podpore, obsegu interakcije med udeleženci, pričakovanih učnih 

dosežkih in po deležu vključevanja izobraževalne institucije v samo e-izobraževanje. 

Draves (2007) ugotavlja, da se danes najpogosteje uporablja model, ki ponuja 

preoblikovano učno vsebino tradicionalnega pedagoškega procesa, vendar opozarja, 

da je tovrstni model ostanek industrijske dobe in ni skladen s potrebami 

informacijske družbe 21. stoletja. Izziv e-izobraževanja je najti nove in učinkovitejše 

poti do učenja in ne zgolj pretvoriti tradicionalni učni proces v e-obliko, saj je 

učinkovito izobraževanje več kot le repertoar tehnik in aktivnosti.  

 

Fry, Ketteridge in Marshall (2009) ugotavljajo, da žal ne razpolagamo z nobenim 

univerzalnim modelom e-izobraževanja, čemur v prispevku o pedagoških okvirih za 

e-izobraževanje pritrjujeta tudi Mayes in de Freitas (2010), ki izražata domnevo, da 

pravzaprav sploh nimamo modelov e-izobraževanja kot takih in da gre bolj za e-

okrepitev modelov učenja oz. uporabo tehnologije z namenom doseči boljše učne 

dosežke ali boljšo učinkovitost tako z vidika testiranja znanja pa tudi z vidika 

stroškov izobraževanja. Za razvoj in vzpostavitev modela e-izobraževanja je 

pomembno definirati pedagoške principe, na katerih določen model temelji. Vedeti 

torej moramo, kaj je prednost in dodana vrednost »e« komponente izobraževanja.  

 

Kot pripominjajo nekateri avtorji (Geder, 2003a, 2003b; Sulčič, 2008), imamo 

mnoge in raznovrstne modele e-izobraževanja tako doma kot v tujini, vendar ti niso 

avtomatično prenosljivi iz enega v drugo izobraževalno okolje. Po drugi strani pa 

Wagner (2008) meni, da sam model še ne zagotavlja uspešne izvedbe e-

izobraževanja. Sulčič (2008) največji poudarek za učinkovito e-izobraževanje 

pripisuje dvema ključnima dejavnikoma, to sta uporaba aktivnih metod poučevanja 

in podpora učencev. A preden razvijemo nek model, moramo upoštevati tudi druge 

dejavnike: značilnosti ciljne skupine, njene učne potrebe, cilje, raven znanja, 

družbeno okolje uporabnikov, njihovo medkulturno različnost; postavitev modela pa 
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se povezuje tudi s premislekom o strukturi in obliki modela, vsebini učnih gradiv in 

ponudbi učnih aktivnosti ter preglednosti, jasnosti, razumljivosti, uporabnosti in 

koristnosti le-teh.  

 

Garrison (2011) zastopa stališče, da ni univerzalnih pravil in receptov za oblikovanje 

in vzpostavitev modela e-izobraževanja; proces nastajanja le-tega zahteva 

izkušenega in razmišljajočega učitelja, ki bo znal teoretične principe prevesti v 

ustrezen model. Oblikovalci modelov e-izobraževanja naj sledijo principu, ki 

predvideva sosledje naslednjih faz: načrtovanje, oblikovanje, izvedba, upravljanje in 

vrednotenje, predlagata Lynch in Roecker (2007), model pa naj bo razdeljen v 

krajše, obvladljive enote (McGreal, 2004). Sočasno mora model e-izobraževanja 

združevati metode in koncepte kognitivne znanosti (McCormick in Pressley, 1997), 

upoštevati je treba sodobno didaktično paradigmo in izvajalcu omogočiti, da ustvari 

primerno okolje za proces učenja in poučevanja. Taylor (2002) navaja inteligentni 

fleksibilni model kot najnovejšo generacijo modelov e-izobraževanja; ta vključuje 

uporabo spletnih interaktivnih multimedijev, računalniško podprto in deloma 

avtomatizirano komunikacijo.  

 

Na ravni izobraževalnega procesa poznamo različne modele, ki na podlagi teorij 

učenja predvidevajo različne metode poučevanja, načine vključevanja udeležencev, 

njihovo povezovanje in podporo izvajalca e-izobraževanja. Modeli so tako lahko na 

podlagi behavioristične teorije učenja usmerjeni na učne rezultate, na podlagi 

kognitivne teorije na dejavnosti posameznika in preverjanje in ocenjevanje znanja, 

upoštevajoč konstruktivistično teorijo učenja pa na skupinsko delo, razprave in 

oblikovanje virtualne skupnosti (Sulčič, 2008). Na učne rezultate usmerjeni model, 

kot nakazuje že samo ime, daje prednost jasno opredeljenim učnim rezultatom, 

spretnostim in kompetencam, ki naj bi jih udeleženci dosegli. Tovrstni modeli so se 

razvili iz modela načrtovanja izobraževalnega dela (angl. Instructional Design 

Model), ki v središče postavlja pedagogiko in značilnosti učenja prek interneta. 

Dejavniki za razvoj na učne rezultate usmerjenega modela so (Engelbrecht, 2003; 

Sulčič, 2008):  

 analiza potreb po e-izobraževanju glede na stroške in ustreznost oz. primernost 

takega načina izobraževanja v primerjavi s tradicionalno obliko izobraževanja; 

 izdelava profila udeleženca e-izobraževanja, njegovih potreb, pričakovanj idr. ob 

upoštevanju značilnosti udeleženca od starosti, spola, predznanja, stopnje 

digitalne pismenosti itn.; 

 opredelitev stopnje podpore institucije, ki je opredeljena v viziji/strategiji 

vpeljave e-izobraževanja in je odvisna od tehnološke in strokovne 

usposobljenosti tehničnega  osebja in opremljenosti ponudnika e-izobraževanja; 

 upoštevanje pedagoškega vidika e-izobraževanja, ki ima podlago v teorijah 

učenja in v razvojni strategiji izobraževalne ustanove, ki zadeva uporabljeno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.  
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Na učne rezultate osredinjeni model je tudi model učnih objektov, ki temelji na 

zahtevi po ponovni uporabi posameznih učnih elementov v istem ali drugem 

kontekstu (Mayes in Freitas, 2010; Sulčič, Trunk Širca, Purg in Lesjak, 2005). Ta 

model udeležencu omogoča le pridobivanje oz. prenos znanja, ne pa tudi 

ustvarjalne izgradnje znanja na podlagi sodelovanja med udeleženci, kot ga razume 

in opredeljuje konstruktivistična teorija učenja.  

 

Po Dunklebergerju (2006) je model okvir za izobraževanje, ki od učitelja zahteva, da 

oceni želene učne cilje in v skladu z njimi ustvari tak model, s katerim bo zastavljene 

cilje lahko tudi dosegel. Vsi modeli spodbujajo uporabo internetnih tehnologij in 

izgradnjo učenčevih kompetenc za njihovo uporabo, izvajalci in izobraževalne 

institucije pa lahko izbirajo med spodaj predstavljenimi modeli.  

 

V nadaljevanju predstavljamo najprej splošne modele izobraževanja, nato pa 

razčlenjujemo še izvirne modele e-izobraževanja.  

 

Model ARCS 

 

John Keller z Univerze Florida je izdelal model, ki ga je poimenoval po začetnicah 

posameznih faz modela izobraževanja v angleščini, Attention – Relevance – 

Confidence – Satisfaction (pozornost – ustreznost – zaupanje – zadovoljstvo). Faza 

pozornosti vključuje strategije za vzbujanje in vzdrževanje radovednosti in 

zanimanja za učenje. Ustreznost se navezuje na učenčeve potrebe, interese in 

motive za učenje. V fazi zaupanja so v ospredju strategije, ki učencu pomagajo 

razviti pozitivna pričakovanja za uspešno doseganje učnih ciljev, zadnja faza pa 

poudarja zunanjo in notranjo motivacijo (Morrison, 2003). 

 

Model ADDIE  

 

Model je dobil ime po angleških začetnicah posameznih faz modela, Analyse – 

Design – Develop – Implement – Evaluate, katerih medsebojna razmerja so 

prikazana na sliki 6. Model ADDIE predstavlja splošen, zelo uspešen in priljubljen 

model tudi v e-izobraževanju (Berman, 2006), začrta postopen proces učenja, ki 

učitelju kot načrtovalcu pouka pomaga načrtovati in izdelati program izobraževanja, 

tako da je izid (output) čim bolj učinkovit, proces izvedbe pa karseda uspešen. Pri 

podrobnejšem pregledu posameznih faz modela smo se oprli na informacije na 

spletni strani Free E-learning Resources, Educational Technology Infographics (glej 

E-learning industry, 2013). 
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Slika 6: Faze modela ADDIE (povzeto po E-learning industry, 2013) 

 Analiza 

Pri analizi pojasnimo učni problem, določimo učne cilje, postavimo učno okolje ter 

identificiramo obstoječe učenčevo znanje in veščine. Upoštevamo naslednje: 

- kdo so udeleženci in kakšne so njihove značilnosti; 

- identificiramo njihove vedenjske navade; 

- ugotovimo možne učne ovire; 

- določimo izid oz. »output«, kjer je ključen načrt izobraževanja in potreb; 

- izdelamo časovnico izvedbe. 

 

 Načrtovanje  

Pri načrtovanju se ukvarjamo z učnimi cilji, ocenjevalnimi orodji, vajami in nalogami, 

vsebino, načrtovanjem lekcij in izbiro načinov predstavitve (multimedije). Pristop k 

načrtovanju mora biti sistematičen, tj. logičen, z metodičnim pristopom za 

določanje, razvoj in vrednotenje nabora načrtovanih strategij za dosego projektnih 

ciljev, in specifičen, tj. da se vsak element učnega procesa natančno izvede. Principi 

izvedbe načrtovanja so: 

- identifikacija učnega modela,  

- izbira primerov metode/načina izvedbe, 

- določanje strukture in trajanja izobraževanja, 

- postavljanje metodologije vrednotenja, 

- zasnova uporabniškega vmesnika, predstavitev in multimedijskih vsebin, 

- izdelava prototipa. 

 

 Razvoj 

V razvojni fazi izdelamo in združimo vire in aktivnosti ter naloge, ki smo jih 

načrtovali v prejšnji fazi:  

- seznam učnih dejavnosti, 

- razvoj/izdelava učnih gradiv, 

- zagon pilotskega projekta. 

To je ena najpomembnejših faz, v kateri izdelamo učna gradiva, navodila za delo, 

orodja za vrednotenje in ocenjevanje ter urnik.  
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 Implementacija 

Faza implementacije vključuje tiskanje in pripravo učnih gradiv za udeležence, 

uvajanje in pripravo učiteljev, obveščanje in vpis udeležencev ter pričetek 

izobraževanja. Učitelj mora usvojiti nova programska učna orodja in izvesti 

registracijo udeležencev. Zagotovljena mora biti delujoča e-učna platforma ter vsi 

izročki in druga gradiva za udeležence. 

 

 Vrednotenje 

Je kontinuiran proces, ki se vrši tekom vseh faz modela in vključuje: 

- zbiranje ocen, 

- pregled učinkovitosti, 

- ocenjevanje učinkov in 

- poročanje o rezultatih. 

Pregledati je treba vsako od predhodnih faz modela ADDIE in oceniti, ali dosega 

svoj namen. Izvajati je treba zunanje evalvacije izvajalcev, ali ti dejansko izvajajo 

zadane naloge. Potrebno je nenehno revidiranje in izboljševanje e-učnega sistema. 

 

Variacija modela ADDIE je t. i. model hitrega e-izobraževanja, ki prevzema vse faze 

primarnega modela z namenom čim prejšnje določitve ciljev in časovno kratke 

izdelave prototipa izobraževanja. S tem modelom izobraževalna organizacija, ki se 

sooči z nalogo priprave gradiva v zelo kratkem času (do 3 tednov), ugodi potrebam 

in zahtevam po izdelavi modela e-izobraževanja (Berman, 2006; De Vries in Bersin, 

2004).  

 

Algo-hevristični model  
 
Landa (1983) je razvil algo-hevristični model za učenje in poučevanje, ki sloni na 

teoriji, da lahko vse kognitivne funkcije razčlenimo v algoritmične in hevristične 

operacije, ki so podlaga za učne strategije in metode. Landova teorija poudarja, da 

učencem ne podajamo zgolj faktografskega znanja, pač pa jih poučimo o postopkih 

(algoritmi) in o metodah raziskovanja in pridobivanja novih spoznanj (hevristika). 

Principi algo-hevristične metode so (povzeto tudi po Kearsley, 2003): 

 Pomembneje je poučevati in učiti se algo-hevristične procese kot le 

dejstva/pravila. 

 Procese se lahko naučimo z demonstracijo uporabe dejstev in pravil. 

 Naučiti učence, kako odkriti procese in postopke, je zanje bolj koristno kot 

neposredno seznanjanje s postopki. 

 Razčlemba postopkov v elementarne operacije za posameznega učenca 

(individualizacija poučevanja).  
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Gagnejev model  

 

Gagné je razvil model devetih učnih dejavnosti (Gagné, 1985; Gagné, Briggs in 

Wager, 1992; glej tudi Gagne's 9 Events of Instruction), ki jih imenuje učni dogodki. 

Nanašajo se na učni proces, kjer ima vsaka faza svoj učni cilj, podpirajo pa ga 

interni behavioristični procesi učenja.  

 

1. Pridobivanje pozornosti učencev: s spodbudo zagotoviti učenčevo pripravljenost 

za učenje in sodelovanje v učnih dejavnostih. Primerne metode so: 

 stimulacija z uvajanjem novosti, ustvarjanjem negotovosti in učinkom 

presenečenja, 

 postavljanje provokativnih vprašanj, 

 učenci sprašujejo – učenci odgovarjajo. 

2. Pojasnjevanje učnih ciljev: informiranje učencev o ciljih in dejanskih dosežkih, z 

namenom razumevanja, kaj morajo med učnim procesom usvojiti. Cilji morajo 

biti obrazloženi pred začetkom pouka. Primerne metode so: 

 opis zahtevanih učinkov, 

 opis referenčnih kriterijev uspešnosti, 

 učenci postavijo referenčne kriterije uspešnosti. 

3. Spodbujanje predhodno usvojenega znanja: pomoč pri osmišljanju novih 

informacij z navezovanjem na obstoječe znanje ali izkušnje. Primerne metode 

so: 

 vpraševanje po predhodnih izkušnjah, 

 vpraševanje o razumevanju prejšnjih/poznanih pojmov in zamisli. 

4. Predstavitev vsebin: uporaba različnih načinov za učinkovito predstavitev in 

uvajanje učnih vsebin. Organizacija in razdeljevanje učne snovi v smiselne dele 

in podajanje razlage po predavanjih. Primerne metode: 

 predstavitev novega besedja, 

 priprava ustreznih primerov, 

 predstavitev vsebine na različne načine (večpredstavnost, demonstracija, 

predavanje, skupinsko delo, podcast), 

 uporaba raznih medijev za zadovoljitev različnih učnih preferenc. 

5. Zagotavljanje učnih smernic: navodila učencem, kako se učiti, s čimer narašča 

učna uspešnost, saj učenci ne izgubljajo časa s pripravo na začetne aktivnosti in 

se ne ukvarjajo z morda napačno razumljenimi koncepti. Ta faza naj bi zajela 

predstavitev učnih strategij, študije primerov, ponavljanje, pomoč za dolgotrajno 

pomnjenje in uvodne priprave na nove vsebine. 

6. Razvijanje/spodbujanje uspešnosti: urjenje novih veščin in uporaba znanja; 

posamezno ali v skupinah si učenci prizadevajo uporabiti znanje v praktičnih 

okoljih (na projektih, študijah primerov, pisnih nalogah, laboratorijskih vajah 

itn.), demonstrativno učenje. 
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7. Podajanje povratnih informacij: učenci prejmejo povratne informacije o zanje 

specifičnih (individualiziranih) nalogah in o konkretnih napakah in ne zgolj o 

pojavljajočih nedoslednostih v naučenem znanju. Določno je treba prikazati 

pravilne rešitve, kakor tudi, kaj je še treba izboljšati in zakaj. 

8. Ocena uspešnosti: testiranje in končno ocenjevanje in soočenje s tem, kar še ni 

usvojeno, upoštevajoč različne metode ocenjevanja, vštevši izpite in kvize, pisne 

sestavke, projekte itd. 

9. Pomnjenje in prenos znanja: učeči se naj dobijo priložnost prenosa informacij in 

praktične uporabe znanja v svojem osebnem okolju, s tem pride do večjega 

pomnjenja, saj se informacije na ta način personalizirajo.  

 

Model devetih učnih dejavnosti  

 

Kempov, Morrisonov in Rossov model (Kemp, 1985; Morrison, Ross in Kemp, 2007) 

enako kot Gagnejev model vključuje devet učnih dejavnosti, od prepoznavanja 

problema do izbire virov za poučevanje ter priprave učnih aktivnosti. Cikličen model 

temelji na nenehnem pregledovanju in dopolnjevanju vseh elementov učnega 

načrta, kot sledi. 

 

1. Postavitev učnih ciljev: katere učne probleme naslavljamo, katere učne 

strategije so najprimernejše glede na snov in ciljno skupino in kako pripravimo 

učni načrt. 

2. Razčlenitev značilnosti učencev, ki vplivajo na učne strategije (starost, zrelost in 

intelektualna raven, predhodno z urjenjem pridobljene veščine in spretnosti, 

ugotoviti, na katere učne stile se učenci najbolje odzivajo). 

3. Izbira metode in gradiv z določanjem vsebine: izbira gradiv in načina 

predstavitev za najučinkovitejše poučevanje; kateri načini predstavitev in katera 

gradiva učencem najbolj ugajajo, katere metode poučevanja so najbolj skladne z 

gradivi in predstavitvami in kakšna oprema je za le-te najprikladnejša. 

4. Postavitev učnih ciljev: usmerjeno na učne dosežke in cilje poučevanja; kaj 

učenec usvoji in zna, raven obvladovanja snovi po zaključenem izobraževanju. 

5. Upravljanje vsebin: razporeditev vsebin v logičnem zaporedju znotraj posamezne 

učne enote tako, da je vsebina optimalno porazdeljena za učenje, da se učne 

enote tekoče nadaljujejo in smiselno nadgrajujejo. 

6. Izbor učnih strategij: učenci dosegajo učne cilje prek optimalnih učnih strategij, 

kjer imajo dovolj spodbude in možnosti za aktivno sodelovanje v procesu 

poučevanja. V tej fazi odgovorimo na vprašanje, ali učne vsebine ohranjajo 

ustrezno raven motivacije za učno snov in zagotavljajo učencu primerno 

povratno informacijo. 

7. Uporaba predstavitev (medijev): ali vse deluje, kot je treba, in ali imamo 

pripravljene morebitne nadomestne rešitve. 
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8. Vrednotenje: razvijanje instrumentov za ocenjevanje doseganja ciljev; ali 

povratne informacije razkrivajo potrebo po dopolnitvah in kako preseči 

pomanjkljivosti v znanju; ali so dosežene potrebne spremembe pred sumativnim 

ocenjevanjem znanja. 

9. Uporaba gradiv: izbira virov za podporo učnim aktivnostim (poučevanju in 

učenju), ki so primerno organizirane in sestavljene, ter izbor dopolnilnih gradiv 

za obstranske aktivnosti. 

 

Konverzacijski model  

 

Diana Laurillard (1997, 2002) je razvila konverzacijski model, ki temelji na premisi, 

da se učenje zgodi na podlagi aktivnega procesa in je odvisno od interakcije. 

Avtorica smatra, da je v učni proces nujno vključiti konverzacijo oz. dialog med 

učencem in učiteljem (ali učenci), ki ga izvedemo prek različnih izobraževalnih 

medijev in kombinacij le-teh. Mediji so lahko refleksivni, interpretativni, interaktivni 

in prilagodljivi. Model torej poudarja in spodbuja rabo različnih orodij, ki omogočajo 

diskusijo, interakcijo in refleksijo udeležencev izobraževanja oz. dialog med 

učiteljem in učencem.   

 

Dick in Careyev model  

 

Ta sistemski model temelji na konstruktivistični teoriji učenja in vključuje deset 

sovisnih delov (manjših učnih enot), ki z medsebojno povratnimi informacijami 

pripomorejo k doseganju učnih ciljev. Komponente modela so (Dick in Carey, 1996):  

1. Ocena potreb in definicija učnih ciljev: opis pričakovanih učenčevih dosežkov ob 

zaključku izobraževanja. Učni cilji običajno obsegajo širok opis, kaj mora učenec 

doseči in izvršiti, ne pa, kaj bo izvajal učitelj. 

2. Izvedba učne analize: identifikacija učne ločnice, tj. analiza razlike med dejansko 

in optimalno učenčevo učinkovitostjo oz. izvedbo ter identifikacijo potrebnih 

učenčevih veščin in znanja za dosego učnih ciljev. 

3. Analiza učencev in učnega konteksta: identifikacija učenčevih lastnosti, vedenja, 

preferenc, veščin, izkušenj, ravni motivacije in ne nazadnje demografskih 

dejavnikov, značilnosti in posebnosti. Pomembna je tudi postavitev učnega 

okolja, ciljna skupina in informacije o dosedanjem znanju učencev o obravnavani 

temi/snovi ter odnos do vsebine, s čimer lahko določimo začetno raven 

poučevanja, ki jo v nadaljnjem učnem procesu uspešno nadgrajujemo. 

4. Zapis izvedbenih ciljev: učitelj zapiše specifične izide učenčevega učenja. Ti izidi 

orisujejo naloge in veščine, ki jih morajo učenci usvojiti, okoliščine, v katerih te 

veščine uporabijo, ter pogoje za uspeh. 

5. Razvoj ocenjevalnih orodij: testiranje in vrednotenje se vzpostavlja s ciljem, da:  

 zagotovimo, da učenci dosežejo potrebne pogoje za usvojitev ciljnih veščin;  
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 identificiramo učenčev napredek pri doseganju izvedbenih ciljev v učnem 

procesu; 

 ovrednotimo sam učni proces in zagotovimo njegovo ustrezno 

strukturiranost. Pri tem morajo biti kriteriji za vrednotenje skladni z 

izvedbenimi cilji. 

6. Razvoj učne strategije: učitelj identificira strategije, ki najbolj spodbudijo učenje. 

Nastajajo kot aktivnosti v predpripravah na poučevanje (motivacija, cilji in 

začetno vedenje), predstavitve informacij (primeri, učne sekvence), testiranja. 

Izid je načrt učnih dejavnosti, s katerimi se prenašajo, razvijajo in utrjujejo 

znanje in izkušnje, ki so izraženi v izvedbenih ciljih. Na tej stopnji se ustvari 

načrt sosledja dejavnosti za vzpostavitev najboljšega učnega okolja. 

7. Razvoj in izbira učnih gradiv: predstavitev učnih pripomočkov, kot npr. učbeniki 

in delovni zvezki, testi in kvizi ter druga učna gradiva (moduli, viri, aktivnosti, 

izročki, interaktivne dejavnosti idr.). Dokončen razvoj učnih vsebin in ponovna 

uporaba že izdelanih gradiv, kjerkoli je to možno. 

8. Izdelava in sestava zaključnega preverjanja in ocenjevanja: zbiranje podatkov, s 

katerimi si pomagamo izboljšati poučevanje. Izvaja se vrednotenje v obliki ena-

na-ena (individualno ocenjevanje), v manjših skupinah in vrednotenje na terenu. 

Rezultati tega vrednotenja so dragocena povratna informacija za to, kako 

izboljšati poučevanje. Evalvacija je osredotočena na proces poučevanja. 

9. Revizija poučevanja: rezultati evalvacije se upoštevajo pri validaciji analize 

poučevanja. Pregleda se učna strategija in se ustrezno popravi in dopolni z 

namenom večje učinkovitosti. Analizira se učiteljeva uspešnost, preuči se učne 

cilje, ocenjevalna orodja ter učno strategijo. 

10. Izvedba sprotne evalvacije: vrednotenje dosežkov celotnega programa, ki je 

osredotočeno na končne izide in cilje. Nenehno izpopolnjevanje in uveljavljanje 

izboljšav v učnem procesu in določanje splošnih koristi poučevanja. 

 

Klasični, kombinirani in neformalni modeli e-izobraževanja  

 

Fee (2009) omenja naslednje modele e-izobraževanja: 

 Klasično spletno izobraževanje, ki ga imajo mnogi za edino pravo e-

izobraževanje. Izvajalec izobraževanja ne nudi podpore udeležencu, podana je 

zgolj vsebina; ta je najpogosteje na voljo prek interneta, lahko pa tudi prek 

intraneta in službenega omrežja ali shranjena kar na računalniku. Ta način 

izobraževanja izhaja iz računalniško podprtega učenja, ki je doživel razmah po 

letu 1980. 

 Spletno podprto izobraževanje, imenovano tudi kombinirano izobraževanje, ko 

se učne vsebine izvajajo delno prek interneta in deloma v predavalnici. Na poti 

do učnih ciljev kombiniramo (neposredno, tradicionalno, klasično) obliko 

izobraževanja in e-izobraževanje v poljubnem razmerju, npr. 50 : 50, 60 : 40. 

Poglavitna značilnost tega modela je, da med udeleženci in izvajalcem poteka 
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intenzivna interakcija v podporo spletnim vsebinam. Spletno podprto oz. 

kombinirano izobraževanje ima štiri podvrste:  

1. »Sendvič«: uvodni in zaključni del izobraževanja se izvedeta online, ostala 

izvedba je tradicionalna, v »sendviču« med uvodom in zaključkom. 

2. Mejnik: izobraževanje poteka online (na spletu), vmesni mejniki pa 

predstavljajo občasna avditorna srečanja udeležencev in izvajalca v obliki 

skupinskega dela, kar pripomore k dinamiki izobraževanja. 

3. Znanje in spretnosti: je kombinirano učenje, kjer so učne vsebine (znanje) 

podane na spletu, medtem ko se razvoj in priučitev spretnosti izvaja na 

medsebojnih srečanjih. 

4. Dodatni viri: spletni viri predstavljajo učno podporo izobraževanju v živo. 

Udeleženci se lahko vračajo na pretekle vsebine in dejavnosti. Online/spletne 

vsebine so podredne izvajanju v učilnici. Ta oblika kombiniranega učenja je 

pogosto zelo učinkovita. 

Vse štiri oblike kombiniranega izobraževanja so ustrezne, lahko se prepletajo in 

bolje se je izogniti vztrajanju pri zgolj enem modelu. Tudi interaktivnost naj ne bo 

omejena le na osebna srečanja, saj udeleženci lahko izkoristijo možnosti 

komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo virtualno interaktivnost. 

 Neformalno izobraževanje, ki poteka v okviru rednega strokovnega 

usposabljanja in vključuje izobraževanje v različnih neformalnih oblikah. Izhaja iz 

upravljanja znanja na delovnem mestu, ko organizacije nudijo sodelavcem 

nenehen strokovni razvoj, tako da ti samostojno ustrezno ravnajo s svojim in z 

znanjem podjetja. 

 

Fee (2009) zgornjim modelom dodaja še e-izobraževanje v živo (angl. live e-

learning), kamor šteje spletne seminarje oz. spletinarje (angl. webinar) ter ESP 

model (angl. Electronic Performance Support), ki se nanaša na izobraževanje na 

delovnem mestu in vključuje dokončanje neke naloge. Udeleženci se nahajajo na 

različnih lokacijah in prisostvujejo spletinarju ob vnaprej določenem času. Razlika 

med modelom klasičnega spletnega izobraževanja in e-izobraževanjem v živo je v 

tem, da pri slednjem interaktivna podpora ne izostane, umanjka pa mu stik v živo. 

Fee še dodaja, da se izobraževanje v živo lahko nadomesti z orodji za sinhrono 

komunikacijo. 

 

Mason (1998) predlaga naslednje tri modele e-izobraževanja:  

 Vsebina + podpora 

Model je kombinacija razmeroma nespremenljivih učnih vsebin v tiskani ali spletni 

obliki (Hockley in Thomas, 2014) in učiteljeve podpore prek e-pošte ali učnega 

okolja. 

 Ovijalni model 
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Prikrojena gradiva (učni napotki, dejavnosti in diskusije) »ovijajo« obstoječa gradiva 

(učbenike, kvize, slušne vaje ipd.) z namenom spodbuditi učenca k samostojnemu 

iskanju dodatnih virov. 

 Celostni ali integrirani model  

Je nasprotje prvega modela. Osnovan je na dinamičnem delovanju virtualne učeče 

se skupnosti in podpira sodelovalne učne dejavnosti, ki temeljijo na raznolikosti 

učnih virov. Glavnina učenja poteka online prek asinhronih diskusij, opravljanja 

učnih aktivnosti ter vrednotenja pridobljenih informacij. 

 

Model R2D2 

 

Bonk in Zhang (2008) ugotavljata, da so fleksibilnost, raznolikost, pestrost in izbira 

ključni elementi e-izobraževanja in poudarjata, da se obstoječi modeli v preveliki 

meri osredotočajo na branje in besedila, po drugi strani pa ponujajo premalo 

možnosti za učenje z vizualnimi in praktičnimi aktivnostmi. V izogib temu sta za 

potrebe poučevanja v e-učnem okolju zasnovala nelinearen, praktičen in uporaben 

4-stopenjski model izobraževanja, R2D2: Read, Reflect, Display, Do (preberi, 

premisli, pokaži, naredi). Model predstavlja okvir za izdelavo e-učnega okolja, ki 

vsebuje raznolike učne aktivnosti, namenjene učencem z različnimi potrebami, 

pričakovanji in učnimi stili.  

 

Prva faza tega modela se nanaša na branje, raziskovanje, iskanje dejstev in 

pridobivanje znanja z metodami poslušanja in branja; te metode nagovarjajo 

predvsem učence, katerih primarni učni stil sloni na poslušanju in besednem 

izražanju, obsega pa podcaste, slušne naloge, spletne dnevnike, prosojnice. V drugi 

fazi modela so v središču aktivnosti, ki spodbujajo razmišljanje in refleksijo, npr. 

pisanje blogov, v tretji pa aktivnosti, ki temeljijo na vizualni predstavnosti vsebin, 

npr. različne animacije, diagrami, filmi, virtualni ogledi idr. Zadnja faza nagovarja 

kinestetični tip učenca in poudarja, kaj učenec lahko stori z vsebino v praktičnih 

aktivnostih, kot so simulacije, dramatizacije, igre vlog, scenariji. Avtorja modela 

menita, da so premišljeno zasnovane in učinkovito izpeljane aktivnosti po modelu 

R2D2 za učence privlačnejše in učno bogatejše.   

 

5-stopenjski model e-izobraževanja  

 

Salmon (2004) predlaga 5-stopenjski model e-izobraževanja. Opisuje pet faz v 

razvoju modela e-izobraževanja, ki soustvarjajo proces učenja in poučevanja (glej 

sliko 7). Ker učni proces v e-izobraževanju podpira tehnologija (Fee, 2009), vsaka 

od faz zahteva ustrezno tehnično podporo (na sliki sivo označena polja), s strani 

učitelja (glej opise v belih poljih na sliki) pa temeljito predpripravo in predhodno 

interakcijo z udeleženci, da le-ti pridobijo zaupanje in zagon za sodelovanje. Samo 
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ustrezna tehnična podpora in učiteljeva dejavna udeležba omogočata uspešen 

prehod iz ene faze v drugo.  

 

Slika 7: 5-stopenjski model e-izobraževanja (Salmon, 2004, str. 29) 

 

Faze v razvoju modela si sledijo takole:  

 

1. Pristop in motivacija 

Uvodoma je pomembno, da tako izvajalec izobraževanja kakor udeleženci dobijo 

dostop do e-učnega okolja hitro in brez težav. Pomembna je ustrezna tehnična 

podpora pri nastavitvi opreme in dostopa do spleta ter učenčeva pripravljenost na e-

izobraževanje. Učenci se prijavijo v e-učilnico in se seznanijo z značilnostmi učnega 

okolja. Pozornost je treba posvetiti motivaciji za učenje in odpravi morebitnih 

bojazni pred neznanim ali negativnim stališčem do e-izobraževanja. Učenec mora 

namreč biti visoko motiviran, vložiti svoj čas in trud v učenje prek interneta, v 

tovrstnem učenju mora videti cilj in smoter. Seznanjen mora biti z načinom in 

potekom dela ter vedeti, kaj se od njega pričakuje, pa tudi, kdaj in kako lahko 

dostopa do učnih vsebin. Učitelj v tej fazi učečim izreče dobrodošlico, faza pa se 

zaključi, ko učenec prispeva prvo objavo.  
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2. Online druženje 

Ko se udeleženci privadijo na novo učno okolje, nastopi faza, namenjena 

spoznavanju in socializaciji. Učiteljeva naloga je, da vzpostavi most med kulturnim, 

socialnim in učnim okoljem in udeležence spodbuja ter usmerja k interaktivni 

komunikaciji, online druženju in mreženju. Vzbuditi jim mora interes in poskrbeti, da 

se učeči v virtualni skupini dobro počutijo, spoštujejo in se med seboj podpirajo. Vse 

svoje napore mora uperiti v povezovanje in vzpostavljanje dobrih odnosov in 

razvijanje občutka pripadnosti skupini, saj to prispeva k učenčevi notranji motivaciji, 

oblikovanju njegove online identitete in pospešuje učenje. Tudi v tej fazi je potrebna 

ustrezna tehnična podpora za nemoteno pošiljanje in prejemanje sporočil. V prvih 

dveh fazah je treba nuditi več individualne podpore, da učenci lažje pričnejo in 

nadaljujejo z učenjem.  

 

3. Izmenjava informacij  

Je faza aktivnega sodelovanja in učenja, ki poteka prek interakcije med učečim in 

učno vsebino ter med udeleženci e-izobraževanja. Učitelj mora zagotoviti aktivno 

udeležbo in dejavno sodelovanje udeležencev v vseh aktivnostih. Njegova vloga je 

vodenje, usmerjanje učencev, dajanje podpore, priprava učnih vsebin za 

konstruktivno in učinkovito pridobivanje ter izmenjavo informacij, spodbujanje k 

sodelovanju, samostojnemu delu, avtonomiji in razvijanje občutka pripadnosti 

skupini. Ustrezna tehnična podpora obsega iskanje in personalizacijo programov. 

 

4. Konstrukcija znanja 

Usmerjena izgradnja znanja poteka prek dejavnega stika z učno snovjo in 

poglobljenega razumevanja le-te, prek izmenjave mnenj in stališč v različnih 

sodelovalnih dejavnostih ter ustrezne podpore učitelja. Učenje je aktivno in 

interaktivno. Učitelj vodi in usmerja izgradnjo znanja in je dejaven pri spodbujanju 

sodelovanja v diskusijskih skupinah. Učence motivira, daje pobude, postavlja 

vprašanja, predlaga nove teme, spodbuja k refleksiji, izraža svoje mnenje, dela 

povzetke naučenega, skrbi, da se diskusija ne oddalji od obravnavane teme in 

vzdržuje ustrezno raven interaktivnosti.  

 

5. Razvoj  

Udeleženci kritično razmišljajo o učenju in izkušnjah z e-izobraževanjem, aktivnosti v 

diskusijski skupini pa uporabijo za uresničevanje svojih učnih ciljev. Postanejo nosilci 

pobud za izobraževanje in odgovorni uporabniki učnih vsebin. Učitelj zagotavlja 

povezave izven zaprte diskusijske skupine in se odziva na morebitne potrebe 

udeležencev ter jim nudi podporo. 

 

Salmon (2004) meni, da model ob ustrezni tehnični podpori in učiteljevi spodbudi 

zagotavlja nemoten učni proces in višjo udeležbo. Učencem nudi večje zadovoljstvo 
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pri učenju, osredotočeni so na opravila in proces ter imajo več nadzora nad svojim 

učenjem. 

 

Model poizvedujoče skupnosti  

 

Model e-izobraževanja, ki so ga razvili Garrison idr. (2000), bazira na treh elementih 

prisotnosti: družbeni, kognitivni in učiteljevi. Vse tri prisotnosti so nujna podlaga za 

vzpostavitev učne izkušnje, ustvarjanje ustrezne učne klime ter nadzora in 

usmerjanja učenja (glej sliko 8).  

 

 

Slika 8: Gradniki modela poizvedujoče virtualne skupnosti  
(povzeto po Garrison, 2011) 

Tabela 4 prikazuje ključne elemente tu predstavljenega modela.  

 

Element Kategorije Kazalniki 

Družbena 

prisotnost  

Osebna/afektivna odprta 

komunikacija, povezanost 

skupine.  

Izkazovanje čustev/projiciranje sebe, 

ustvarjanje učne klime brez tveganja, 

identiteta skupine/sodelovanje. 

Kognitivna 

prisotnost 

Sprožilec dogodka, 

raziskovanje, integracija 

rešitev. 

Občutek zmedenosti, izmenjava 

informacij, povezovanje in uporaba idej.  

Učiteljeva 

prisotnost 

Organizacija, podpora 

diskurzu, direktno 

poučevanje. 

Določitev učnega načrta in metod, 

oblikovanje konstruktivnih izmenjav, 

osredotočenje na učni proces.  

Tabela 4: Elementi modela poizvedujoče skupnosti in njegove značilnosti (povzeto 
po Garrison, 2011) 
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Družbena prisotnost je definirana kot učenčeva zmožnost socialne in afektivne 

vključitve v poizvedujočo skupnost. Učiteljeva naloga je vzpostaviti ustrezno 

podporno učno okolje, v katerem se učenci počutijo prijetno in varno, lahko izrazijo 

in delijo svoja mnenja, prejemajo spodbudo, se zavedajo različnosti in delujejo kot 

funkcionalna bitja.  

 

Da se učenje zgodi, je potrebna določena raven kognitivne prisotnosti, ki podpira 

razvoj in rast veščin kritičnega razmišljanja. S kognitivno prisotnostjo učenci prek 

izmenjave informacij, kritične refleksije in komunikacije gradijo znanje in utrjujejo 

razumevanje.  

 

Učiteljeva prisotnost je ključna za oblikovanje socialne prisotnosti in spodbujanje 

kognitivnih procesov. Njegova naloga je: 

 oblikovati in organizirati učno izkušnjo pred ustanovitvijo poizvedujoče učne 

skupnosti in med delovanjem le-te;  

 razviti in vpeljati učne dejavnosti za spodbujanje razprav med učiteljem in 

učenci, med posameznimi učenci in med skupinami učencev;  

 vnesti ustrezno strokovno znanje v poučevanje in oceniti učenčevo delo;  

 dati pravočasno in izčrpno povratno informacijo.  

 

Že na začetku e-izobraževanja je pomembno, da učitelj ustvari pozitivno in ustrezno 

učno klimo, v ta namen lahko uporabi npr. aktivnosti, ki prebijejo led uvodnega 

spoznavanja in sodelovanja (Dixon, Crooks in Henry, 2007) ter vzpostavi zaupanje 

in da udeležencem neko varnost. Učiteljeva prisotnost vključuje tudi pripravo učnih 

gradiv, dajanje navodil, rokov za oddajo nalog, vodenje in koordiniranje učnega 

procesa, motiviranje, usmerjanje ter spodbujanje učencev.  

 

Model DDLM 

 

Upoštevajoč dejstvo, da je za pridobitev konkurenčne prednosti na trgu nujno 

upoštevati zadovoljstvo uporabnikov s storitvami in ponuditi kakovostne vsebine ter 

izvedbo e-izobraževanja, ki temelji na učenčevi aktivni udeležbi in vodi k doseganju 

boljših učnih rezultatov, je MacDonald s sodelavci (MacDonald, Stodel, Farres, 

Breithaupt in Gabriel, 2001, 2002) razvila model DDLM oz. Demand-Driven Learning 

Model, ki sloni na konstruktivistični teoriji učenja.  

 

Pri pripravi, izvedbi in testiranju modela naj bi izvajalec e-izobraževanja upošteval: 

 podlage za zagotovitev učinkovitega e-izobraževanja: 

- uresničevanje ciljev programa, ki jih dosežemo z ustrezno učno vsebino, gradivi 

in primernim načinom izvedbe;  

- zaznavanje potreb potencialnih učencev in prilagajanje vsebin učnim stilom, 

izkušnjam in znanju udeležencev e-izobraževanja;  
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- upoštevanje motiviranosti udeležencev: avtorji modela izhajajo iz predpostavke, 

da je treba z vsebino in načinom izvedbe poskrbeti za dodatno motivacijo 

udeležencev; 

- zagotavljanje sodelovalnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem so 

izvajalec in udeleženci enakovredni partnerji v procesu učenja; 

- vpeljava primernih strategij poučevanja, ki prek načrtovanih aktivnosti učencev 

in ustreznih sprotnih testiranj znanja vodijo do želenih učnih rezultatov. 

 zahteve udeležencev glede vsebine in realizacije e-izobraževanja:  

- vsebine morajo biti ustrezne, jasne in razumljive ter primerne ravni znanja 

udeležencev; 

- e-učno okolje naj bi bilo pregledno in nazorno, vsebovalo naj bi različne oblike 

učenja in raznovrstne medije (aktivnosti), omogočalo naj bi enostavno krmiljenje 

po gradivih, ki naj bi bila čim bolj interaktivna; 

- način izvedbe, kjer so učni rezultati zanesljiv kazalnik usposobljenosti in znanja 

kandidata ter skladni s pričakovanji udeležencev; 

- potreba po stalnem prilagajanju in izboljšavah modela, izvedbe, gradiv ter 

obenem 

- omogočanje redne evalvacije modela e-izobraževanja, ki naj bi bila vgrajena ob 

učno pot.  

 

Ne nazadnje omenimo še model e-izobraževanja, ki je kombinacija tradicionalnega 

in e-izobraževanja. Za ta model je značilno, da se tradicionalno izobraževanje v 

predavalnici v poljubnem razmerju (npr. 50 : 50, 70 : 30) dopolnjuje s sestavinami 

e-izobraževanja oz. se učne vsebine delno izvajajo prek interneta in deloma v živo. 

Model imenujemo kombinirano učenje (angl. blended learning, mixed learning) in je 

danes dokaj pogosta oblika izobraževanja na visokošolskih ustanovah (Dziuban, 

Hartman in Moscal, 2004; Ellis idr., 2009; Mayes in de Freitas, 2010). 

 

Katerikoli model e-izobraževanja izberemo, bo le-ta kakovosten zgolj, če bomo znali 

ustvarjalno, smiselno in smotrno izrabiti možnosti, ki jih ponuja IKT, ponudili 

zanimive učne vsebine, izdelali kakovostna učna gradiva, ustvarili skupnost 

motiviranih udeležencev, ki prek interaktivnih in sodelovalnih učnih dejavnosti ter 

medsebojne interakcije razvijajo jezikovne in komunikacijske veščine in aktivno 

gradijo svoje znanje. Poleg ustrezne strokovne priprave gradiv in aktivnosti pa sta 

za nemoteno izvajanje e-izobraževanja nujni tudi administrativna in tehnična 

podpora (klicni center za pomoč uporabnikom e-izobraževanja). 

2.5. Vloga medijev in tehnologije v e-izobraževanju  

Uporaba tehnološko podprtih medijev je ena temeljnih značilnosti e-izobraževanja. Z 

drugimi besedami, mediji so sestavni del e-izobraževanja, saj omogočajo izpeljavo 

učnega procesa v pogojih prostorske ločenosti, ponujajo različne oblike 
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komunikacije in širijo dostop do elektronskih virov informacij (Bregar idr., 2010). K 

medijem prištevamo govor, pisno besedilo in računalnik, medtem ko so tehnologije 

sredstva, ki omogočajo delovanje medijev: satelit, radio, tekst, televizija, telefon, 

učbenik (Bates in Poole, 2003). Pri izbiri medijev in tehnologij moramo upoštevati 

njihove prednosti in omejitve, odločitve pa sprejeti na podlagi primernosti, 

dostopnosti, možnosti povezave z ostalimi tehnologijami, možnosti visoke ravni 

interaktivnosti in omogočanja aktivne vloge udeleženca e-izobraževanja (Gerlič idr., 

2002). 

 

Mediji 

 

V e-izobraževanju je medij sredstvo komuniciranja, ki vsako na svoj način predstavi 

znanje, informacijo ali učno gradivo. Možni načini predstavitve so:  

 tekstovni: besedilni mediji, tiskano gradivo, 

 avdio: zvočni mediji, 

 video: video mediji in 

 računalniška predstavitev: kombinirani ali večpredstavnostni mediji (Gerlič idr., 

2002). 

 

Bates in Poole (2003) delita medije v pet osnovnih skupin: 

 govor v živo,  

 besedilo in statična grafika, 

 analogni zvočni, avdio mediji, 

 analogni video mediji, 

 večpredstavnostni digitalni mediji (multimedija).  

 

Razen govora v živo, delovanje medijev ni mogoče brez ustrezne tehnološke 

podpore. Besedilo lahko podamo v tiskani publikaciji, z računalnikom ali prek 

televizije; video lahko prenašamo po televiziji, internetu, z videokaseto ali DVD; 

multimedijo pa lahko posredujemo po internetu, satelitski povezavi ali pa jo 

shranimo na disk. Osnova vseh medijev je komunikacijski proces, pri katerem 

izvajalec e-izobraževanja učno sporočilo z uporabo tehnologije pošlje udeležencu v 

učnem procesu, ki to sporočilo dekodira. Mediji omogočajo enosmerno ali 

dvosmerno komunikacijo. 

 

Medije je mogoče uporabiti na različne načine, njihova uporaba pa predvideva 

različne procese učenja, ki dajo različne rezultate in različne vrste pridobljenega 

znanja (Bregar idr., 2010). Nadalje, medije je mogoče uporabiti vsakega zase ali pa 

jih med seboj poljubno kombinirati. Od kombinacije medijev je odvisna kvaliteta 

predstavitve znanja (Gerlič idr., 2002). Ustrezno izbiramo medij glede na učni cilj, 

tako z določenim medijem bolj, z drugim pa manj razvijamo neko zmožnost. 

Povedano drugače, določen medij je bolj primeren za določeno vsebino, drug za 
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drugo, npr. video za ponazoritev, diagram za prikaz trendov uspešnosti (Bates, 

2005). Uporabo medijev narekujejo cilji pedagoškega procesa, če želimo pri 

jezikovnem pouku razvijati razumevanje govorjenih besedil, bomo v ta namen 

uporabili  avdio ali video posnetke. Temeljno vprašanje v e-izobraževanju, morda še 

nekoliko bolj kot v tradicionalnem pedagoškem procesu, pa je, katere medije in 

katero kombinacijo medijev izbrati za doseganje optimalnih učnih dosežkov (Bregar 

idr., 2010). 

 

Elementi delovanja medijev so informacijski vir, sredstvo za prenos informacije in 

prejemnik informacije. Mediji so v e-izobraževanju primerni le, če jih lahko 

uporabljajo in do njih dostopajo vsi učenci, če lahko sami izbirajo kraj in čas 

uporabe nekega medija, če omogočajo aktivno udeležbo učenca in če en medij 

omogoča povezavo z ostalimi mediji (Gerlič idr., 2002). 

 

Učenčev učni stil določa naklonjenost enemu ali drugemu mediju, eni se raje učijo 

tako, da ponavljajo na glas, spet drugi, da poslušajo itd. Več različnih medijev bomo 

uporabili, večja je verjetnost, da bomo dosegli različne tipe učencev. Raziskave 

kažejo, da ni velikih razlik med posameznimi mediji (Rowntree, 1998), kljub 

napredku tehnologije je zaznati, da učenci največ uporabljajo tiskani medij, četudi 

imajo na voljo elektronsko različico učbenika. Tiskana različica je za razliko od 

elektronske morda bolj osebna, učenci jo lahko uporabijo na sebi lasten način, 

podčrtajo, kaj pripišejo. Mediji so povezani s tehnologijo, za en medij pa lahko 

uporabljamo več tehnologij, slednje so predstavljene v naslednjem poglavju.   

 

Tehnologije  

 

Z vstopom in razmahom tehnologije na področje učenja in poučevanja se je začelo 

novo obdobje v izobraževanju. Govorimo o revoluciji v izobraževanju, ki je 

preoblikovala temelje pedagoškega procesa (Draves, 2007). Spremenili so se načini 

komuniciranja, hitrost, možnosti pošiljanja, sprejemanja in uporabe informacij. Z 

ustvarjalno uporabo tehnologije v kombinaciji z učinkovito didaktiko lahko učitelj 

spremeni izkušnjo učenja in poučevanja. E-izobraževanje ni le tehnologija, 

pomembna je tudi prilagodljivost sistema, skupnost in povezanost učencev 

(Garrison, 2011).  

 

Poglavitna funkcija tehnologij e-izobraževanja je, da omogočijo prenos in 

predstavitev znanja, prenos informacij in delovanje medija (npr. avdio, video). 

Tehnologije, ki podpirajo delovanje avdio predstavitev znanja, so pametni telefon, 

tablica, usb ključek, CD-rom, radio; tehnologije za podporo video predstavitev pa 

DVD, satelitski prenos, kabelski prenos in internet.  

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 67 

 

Po Dronu (2014) tehnologije določajo e-izobraževanje in so glede na vodljivost, 

prožnost in prilagodljivost lahko »mehke« (večja fleksibilnost) ali »trde« (manjša 

fleksibilnost). Tako mehke tehnologije omogočajo večjo prilagodljivost, 

ustvarjalnost, odpirajo bogate možnosti za inovativnost in spremembe, po drugi 

strani pa v primerjavi s trdimi tehnologijami zahtevajo več truda, daljši pa je tudi 

čas, da pridemo do želenih rezultatov.   

 

V e-izobraževanju tehnologija deloma nadomešča učitelja, so mnenja Gerlič idr. 

(2002). Omenjajo različne vrste tehnologij, in sicer glede na smer prenosa 

informacij v komunikaciji, čas in kraj komunikacije. Glede na smer prenosa 

informacij poznamo tehnologije, ki omogočajo enosmerni ali dvosmerni prenos 

informacij med učiteljem in učencem ali pa med učenci. Pri enosmernem prenosu 

informacij je študent le pasivni udeleženec izobraževalnega procesa, odvisno od 

medija (televizija, radio) je poslušalec ali gledalec (Gerlič idr., 2002). Primer 

enosmerne tehnologije je zvočni posnetek, ki predstavlja cenovno ugodno in 

prilagodljivo tehnologijo; ta učencu omogoča nadzor nad predvajanjem študijske 

snovi. Pri tujem jeziku je to ena osrednjih tehnologij, pri drugih predmetih pa je 

pogosto uporabljena kot podporni medij, npr. za pojasnjevanje besedila ali grafike. 

Aktivnejšo vlogo učenca omogoča tehnologija, ki podpira dvosmerno interakcijo, 

primeri tovrstnega prenosa informacij so e-pošta, videokonferenčni prenos, 

računalniške komunikacije, interaktivna televizija idr. (Gerlič idr., 2002).  

 

Dvosmerne tehnologije so glede na časovni zamik informacij lahko asinhrone ali 

sinhrone. Primer asinhrone tehnologije je forum, e-pošta; udeleženec komunikacije 

se v komunikacijski proces vključi, kadar želi, hoče ali more, pri čemer so časovni 

zamiki v komunikaciji med učiteljem in učencem ali med učenci lahko daljši ali krajši. 

Pri sinhroni tehnologiji (telekonferenca, klepetalnica, telefon) sta pošiljatelj sporočila 

in njegov naslovnik v nenehni komunikacijski »navezi«, med sporočilom prvega in 

povratno informacijo drugega ni časovnega zamika (Gerlič idr., 2002). 

 

Ne nazadnje si oglejmo še vrste tehnologij glede na čas in kraj komunikacije. Pri 

sinhroni tehnologiji prenos informacij med udeležencema lahko poteka ob istem 

času na istem mestu ali pa ob istem času na različnih lokacijah. K prvi štejemo 

projekcijo učne snovi, ki je sicer bolj značilna za tradicionalno izobraževanje, vendar 

se uporablja tudi pri e-izobraževanju, omogočeni sta tako interakcija kot aktivna 

vloga učenca. Za prenos informacij ob istem času na različnih krajih poznamo 

takšne, ki zagotavljajo interakcijo učenca (npr. telekonferenca, telefon, 

klepetalnica), in tiste, ki tovrstne interakcije ne omogočajo (npr. televizija, radio) 

(Brandon, 2007b; Gerlič idr., 2002). 
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K tehnologijam, ki ne omogočajo interakcije, sodijo: 

 tiskano gradivo, poslano izključno po navadni pošti; ta tehnologija se je kot 

edina uporabljala še do začetka sedemdesetih let.  

 zvočni posnetki predstavljajo cenovno ugodno in prilagodljivo tehnologijo, ki 

omogoča nadzor učenca nad predvajanjem učne snov. Kot smo že omenili, je pri 

učenju tujega jezika to ena osrednjih tehnologij, pri drugih predmetih pa je 

pogosto uporabljena kot podporni medij, npr. za pojasnjevanje besedila ali 

grafike (Gerlič idr., 2002). 

 usb-ključ, pametni telefon in oblačne storitve danes predstavljajo daleč najbolj 

uporaben medij, omogočajo shranjevanje velike količine večpredstavnostnih 

podatkov, od slikovnega in tekstovnega gradiva do zvočnih in video posnetkov.   

 

Poznamo še tehnologije za prenos informacij med učiteljem in učencem, ko se oba 

udeleženca komunikacije nahajata ob različnem času na enakem kraju ali pa ob 

različnem času na različnih krajih. Prve se za prenos znanja uporabljajo v lokalnih 

študijskih centrih večjih univerz za izobraževanje na daljavo. Študenti imajo v teh 

centrih na voljo medijsko opremo, kot so videorekorderji, računalniki z bazami 

podatkov in študijskim gradivom ter knjige. Ko udeleženca želita vzpostaviti stik ob 

različnem času na različnih krajih, to lahko storita s tehnologijo, pri kateri je 

interakcija možna oz. tehnologijo, kjer ta ni mogoča (Gerlič idr., 2002). Interakcijo 

zagotavljajo tehnologije, kot so: e-pošta, računalniško podprta skupinska 

konferenca (npr. Skype, Hangouts) in povezovanje v interesne skupine na socialnih 

omrežjih (npr. Edmodo, Facebook).  

 

Povzemimo, da je uporaba medijev in tehnologije podpora učnemu okolju. Pri 

odločanju, katero vključiti v e-izobraževanje, se moramo najprej vprašati, kaj so cilji 

in namen učnega procesa ter kaj naj udeleženci naredijo, pokažejo, razvijajo in se 

naučijo. Glede na razpoložljive medije in tehnologije ter kontekst izobraževanja nato 

na podlagi zahtev neke učne aktivnosti in značilnosti posameznih medijev vključimo 

tiste, ki podpirajo uresničevanje naših učnih ciljev. Na primer, če želimo razvijati 

učenčevo razumevanje govorjenih besedil, bomo izbrali zvočni medij ali multimedijo 

oz. tehnologijo zvočnega posnetka v mp3 zapisu, za razvijanje bralnega 

razumevanja pa zapisano besedilo. Bregar idr. (2010) ob tem opominjajo, da vselej 

ni mogoče izbrati najprimernejšega medija, ne glede na to pa se odločimo za 

tistega, ki bo omogočil čim bolj kakovostno izobraževanje.  

2.6. Udeleženci v e-izobraževanju  

Tako kot v tradicionalnem izobraževanju sta tudi v e-izobraževanju osrednja 

udeleženca učnega procesa učitelj in učenec. Učitelj ob podpori IKT prek učnih 

vsebin, različnih gradiv (video, avdio, zapisana gradiva) in interaktivnih učnih 

dejavnosti organizira, vodi, izvaja, usmerja in spodbuja proces učenja ter ustvarja 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 69 

 

ustrezne pogoje zanj in za interakcijo med njim in učenci ali med učenci znotraj 

skupine udeležencev e-izobraževanja. 

2.6.1. Vloga učitelja v e-izobraževanju 

Spremembe v pojmovanju znanja, učenja in poučevanja ter premiki sodobnega 

izobraževalnega procesa od tradicionalnega k e-izobraževanju podeljujejo učitelju 

povsem novo in spremenjeno vlogo v pedagoškem procesu. Če je bil tradicionalno 

učitelj strokovnjak, ki učenca oskrbuje z znanjem, torej neposredni prenašalec učnih 

vsebin kot gotovih resnic, potem po sodobnih, konstruktivističnih pojmovanjih 

znanja, poučevanja in učenja opušča vlogo prenašalca znanja in postaja vse bolj 

usmerjevalec in spodbujevalec znanja (Marentič-Požarnik, 2004).  

 

Sodobni pedagoški proces, ki temelji na premisi, da je učenje aktiven, konstruktiven 

proces, znanje pa rezultat učenčeve osebne izgradnje in interpretacije informacij, 

narekuje potrebo po pouku, v katerem je v središču učenja učenec, njegove 

potrebe, cilji, interesi, želje in pričakovanja. Težnja po učnem procesu, v katerem 

ima učenec aktivno vlogo, vodi k spremenjeni vlogi učitelja v učnem procesu in 

paradigmatskem premiku od poučevanja k učenju (Sloman, 2003), ki veleva, da 

učitelj pomaga povečati zmožnosti za učenje (Bregar idr., 2010). Vse to so tudi učna 

načela, ki veljajo v e-izobraževanju. Učitelj je vse manj prenašalec in vsevedni 

posrednik znanja in vse bolj oblikovalec in organizator učenja, avtonomen 

usmerjevalec učnega procesa, mediator odnosov, moderator učnih vsebin in 

aktivnosti, pomočnik, spodbujevalec učenja, svetovalec, mentor, vir znanja, skrbnik 

in vodnik na poti do znanja (Bregar idr., 2010; Collison, Elbaum, Haavind in Tinker, 

2000; Draves, 2007; Garrison, 2011; Marentič-Požarnik, 2004) ter partner v procesu 

učenja (Kanuka, 2008).  

 

Zaradi neizogibne vseprisotnosti sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije 

v razredu se vloga učitelja mora spremeniti, meni Wheeler (2001) in navaja 

naslednje razloge:  

 uporaba IKT v razredu povzroči, da postanejo nekateri učni pripomočki zastareli 

(npr. grafoskop, tabla s kredo);  

 stare oblike preverjanja znanja, ki vključujejo naloge z več možnimi odgovori, 

bodo nadomestile nove oblike e-preverjanja, ki omogočajo takojšnjo povratno 

informacijo in samodejne teste, prilagojene za vsakega posameznega učenca;  

 učitelj mora prevzeti vlogo organizatorja in spodbujevalca učenja, ki daje 

pobude za kritično razmišljanje, pospešuje informacijsko opismenjevanje in 

spodbuja sodelovalno učenje za vstop na trg dela.   

 

Štiri poglavitne vloge učitelja v e-izobraževanju je že leta 1992 opredelil Berge 

(1992):  
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1. pedagoška, ki je najpomembnejša in zadeva učiteljevo vodenje 

pogovorov/diskusij (postavljanje vprašanj, povzemanje, usmerjanje idr.);  

2. socialna, ki vključuje ustvarjanje sproščenega in prijaznega učnega okolja, v 

katerem vladajo dobri pogoji za učenje;  

3. organizacijska, ki zajema postavitev učnih ciljev, časovno razporeditev aktivnosti 

in nalog, navodila, spodbujanje udeležencev itd. in  

4. tehnična, ki od učitelja zahteva, da se seznani s komunikacijsko tehnologijo, 

učno platformo in okoljem za vzpostavitev modela e-izobraževanja, obenem pa 

nudi ustrezno podporo udeležencem e-izobraževanja, kadar le-ti naletijo na 

težave.   

 

V e-izobraževanju pa se učitelj pogosto izkusi tudi v vlogi učenca, saj mora usvojiti 

vrsto novih znanj in razviti celo vrsto novih spretnosti (Donnely in McSweeney, 

2009). Z vidika dobre prakse e-izobraževanja mnogi strokovnjaki priporočajo, naj bi 

se učitelj – izvajalec e-izobraževanja preizkusil tudi v vlogi udeleženca e-

izobraževanja in opravil katerega od e-modulov (tečajev), ki jih ponujajo različne 

izobraževalne ustanove. Tovrstna izkušnja učitelju pomaga dobiti globlji vpogled v 

delovanje modela e-izobraževanja s strani udeleženca in model preizkusiti s strani 

sprejemnika učnega procesa (Beetham, 2005; Cunningham, McDonnell, McIntrye in 

McKenna, 2009; Kelly, 2009). 

 

Šavli (2005), ki učitelja v e-izobraževanju imenuje e-tutor, izpostavlja predvsem 

učiteljevo vlogo kot predmetnega strokovnjaka, trenerja (inštruktorja) in 

ocenjevalca. Z izrazom e-moderator poimenuje učitelja v e-izobraževanju Salmon 

(2004), ki zagovarja stališče, da je poglavitna vloga e-moderatorja omogočanje 

interaktivnosti, spodbujanje interakcije in komunikacije prek oblikovanja, prenašanja 

in razvijanja znanja ter spretnosti. Medtem ko e-moderator lahko povsem preprosto 

ustvari učno okolje, pa je uveljavljanje, upravljanje in spodbujanje kreativnega 

učenja proces, ki se razvija z dajanjem ustrezne podpore, pomoči in povratnih 

informacij. Socialno-psihološki procesi (nizka samopodoba in strah pred neuspehom) 

lahko v e-izobraževanju zavzamejo najrazličnejše oblike, izvirajo pa iz učenčevega 

pomanjkanja spretnosti v povezavi z IKT ali nižjih sposobnosti iskanja po spletnih 

virih. E-moderator se mora zavedati, da vse to učence odvrača od učenja in zato 

posvetiti dovolj časa nudenju pomoči in vključevanju v interakcijo z udeleženci, kar 

je po mnenju Salmon (2004) ključni vidik pri oblikovanju e-izobraževanja. 

 

Garrison (2011) interakcijo povezuje z učiteljevo prisotnostjo v e-izobraževanju, ki 

ne predstavlja le prepustitve nadzora nad učenjem učencu, temveč od učitelja terja, 

da ustvari primerno komunikacijsko ravnotežje, ki ob ustreznem vodenju in 

spremljanju učnega procesa prinaša pozitivne učne dosežke. Prisotnost učitelja in 

njegovo stalno udejstvovanje (Dereshiwsky, 2005) je pomemben vidik e-

izobraževanja. Učitelj se mora aktivno vključiti v vse prvine e-izobraževanja, v 
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interakcijo z učenci, imeti mora ustrezne komunikacijske sposobnosti in znati 

vzpostaviti različne načine komunikacije z učenci, jih spodbujati k udeležbi, 

prispevati k interaktivnosti, spremljati učenčeve učne potrebe, jim pomagati pri 

odpravljanju učnih težav, dati dobronamerno povratno informacijo. Bach idr. (2007) 

poudarjajo, da je učiteljevo dejavno vključevanje v e-izobraževanje – še posebej na 

začetku, ko se udeleženci med seboj še ne poznajo dovolj dobro –, nujno potrebni 

element, ki vodi v uspešno izvedbo e-izobraževanja.  

 

Pomen učiteljeve vloge za aktiviranje komunikacije poudarja tudi Laurillard (2002), 

ki predlaga konverzacijski okvir kot način, da privabimo udeležence k interakciji. 

Okvir temelji na idejah Vygotskega o območju bližnjega razvoja. Avtor omenja, da 

Vygotski v svoji tezi zatrjuje, da so otroci pri učenju uspešnejši, če jih vodimo, kot 

pa če jim ukazujemo. Gre za obliko pospešenega učenja, prilagojenega odraslim, 

kjer potekajo diskusije v živo, izmenjava vprašanj med udeleženci e-izobraževanja in 

učiteljem pa rojeva nove ideje, ki prispevajo h konstrukciji novega znanja. 

Laurillardov (2002) model posname interakcijo v učilnici in aktivnosti deli na 

naslednje stopnje: 

 pripovedna – med učiteljem in udeleženci poteka izmenjava različnih pojmovanj; 

 interaktivna – učitelj se odziva na rezultate nalog udeležencev s povratno 

informacijo; 

 prilagodljiva – učitelj uporabi te informacije za vpogled, kaj so se učeči naučili in 

po potrebi prilagodi smer pogovora; 

 komunikacijska – učitelj spodbuja diskusijo o učenju;  

 učinkovita – učitelj in učenci se dogovorijo o učnih ciljih in nalogah, ki jih lahko 

dosežejo z uporabo primernih medijskih orodij v e-učnem okolju (predstavitvena 

orodja, multimedijske vsebine idr.). 

 

Odpira pa se še ena razsežnost učiteljeve vloge v e-izobraževanju. Vzpostavitev, 

razvoj in uporaba modela e-izobraževanja od učitelja zahteva specifična znanja in 

zmožnosti z različnih področij. Poleg poglobljenih splošno pedagoških znanj, ki naj bi 

bila podkrepljena z dodatnim znanjem s področij, kot sta psihologija učenja in 

sociologija, ki učitelju omogočata boljše razumevanje učenca kot osebnosti, 

njegovih načinov razmišljanja in delovanja, socialnih odnosov ipd., mora učitelj 

poznati tudi didaktiko izobraževanja na spletu in imeti ustrezna računalniška in 

digitalna znanja ter poznati sodobno učno tehnologijo. Seveda ne moremo 

pričakovati, da je strokovnjak za IKT ali da zna pisati HTML, imeti pa mora osnovna 

računalniška znanja za samostojno delo z računalnikom, ustrezna tehnična znanja, 

da zna krmariti in ustrezno uporabljati e-učno okolje ter znati uporabljati internet 

(Eastin in LaRose, 2000). To pomeni, da mora za uspešno izvedbo e-izobraževanja 

pridobiti in razviti zmožnosti oz. kompetence, vezane na uporabo IKT v učnem 

procesu. Lehmann in Chamberlin (2009) pripominjata, naj bi učitelj bil osnovno 

usposobljen po tehnični plati in bil udeležencem e-izobraževanja v pomoč pri 
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odpravljanju vsaj osnovnih tehničnih težav, pri čemer je ključnega pomena 

poznavanje in delovanje IKT orodij v online učnem kontekstu.  

 

Povzemimo, da je e-izobraževanje multidisciplinarno področje, za katerega učitelj – 

izvajalec e-izobraževanja potrebuje v prvi vrsti strokovna znanja, vezana na vsebino 

predmetnega področja, obenem pa tudi tehnična, informacijska, nekatera 

računalniška znanja ter pedagoška, didaktična in psihološka znanja. Da bi učencem 

ponudil učinkovito učno izkušnjo, mora poznati in razumeti načela delovanja e-

izobraževanja, možnosti, ki jih nudi e-učno okolje, sodobne pedagoške pristope ter 

naloge in vlogo udeležencev e-izobraževanja (Bregar idr., 2010). V naslednjem 

poglavju se bomo tako dotaknili učiteljeve strokovne usposobljenosti in našteli 

spretnosti, ki so potrebne za izvedbo e-izobraževanja. 

2.6.2. Usposobljenost učitelja za e-izobraževanje 

Usposobljenost učitelja za e-izobraževanje ali e-kompetentnost (Rebolj, 2008) 

definiramo kot usposobljenost za načrtovanje, izvajanje in evalviranje pedagoškega 

procesa v e-učnem okolju na podlagi znanja iz pedagogike, didaktike, psihologije in 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. V skladu z vizijo strategije razvoja 

informacijske družbe Slovenija (glej si2010), v kateri ima e-izobraževanje 

pomembno vlogo, naj bi učitelj na poti do e-kompetentnosti in digitalne pismenosti 

usvojil šest temeljnih e-kompetenc (glej Projekt E-šolstvo):  

  

1. Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT: poznavanje strojne opreme in 

didaktične programske opreme ter pripomočkov, s poudarkom na zmožnostih in 

znanju njune uporabe v procesu poučevanja. E-kompetentni učitelj mora razviti 

sposobnost kritične presoje didaktičnih vrednosti IKT za podporo poučevanju, pri 

tem pa nuditi pomoč učencem pri usvajanju novih znanj, usmerjanju in 

spoznavanju njihovih zmožnosti. Zmožnost uporabe IKT pri pouku nekateri 

strokovnjaki jezikovnega poučevanja v Sloveniji (Medved, Cencič in Cotič, 2010) 

izpostavljajo kot najpomembnejšo učiteljevo kompetenco za e-izobraževanje. 

 

2. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo: poznavanje orodij za 

komunikacijo na daljavo, uporaba teh orodij pri skupinskem, individualnem in 

sodelovalnem delu v procesu poučevanja med učenci in širšo skupnostjo (starši, 

mednarodni projekti), ki jo omogoča komponenta časovne in prostorske 

neomejenosti. E-kompetentni učitelj s spodbujanjem takega načina 

komuniciranja dviga raven sposobnosti za večjo aktivnost učečih in njihovo 

samostojnost. 

 

3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) 

podatkov, informacij in konceptov: razumevanje in zmožnost uporabe interneta 

kot vira podatkov in informacij. E-kompetentni učitelj prenaša znanje in 
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sposobnost iskanja virov na internetu na učeče, saj ta kompetenca postaja ena 

najbolj pomembnih v informacijski družbi. Učencem pomaga pri analizi in 

vrednotenju pridobljenih informacij ter nadalje pri sintezi usvojenih konceptov 

na posameznih področjih v celovito sposobnost odločanja.  

 

4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave 

informacij: poznavanje nevarnosti, ki prežijo na uporabnike spletnih tehnologij in 

ozaveščanje o varni uporabi spleta. E-kompetentni učitelj prenaša na učence 

zavedanje o zaščiti identitete in osebnih podatkov ter o etični uporabi 

pridobljenih virov (opozarjanje na zlorabe identitete, avtorskih pravic, 

nadlegovanje), seznanja jih tudi z varovanjem svojih virov in drugimi tveganji, ki 

jih prinaša nenadzorovana uporaba IKT v spletu. Zavedati se mora ranljivosti, 

katerim so izpostavljeni in jih usmerjati pri obvarovanju pred grožnjami. 

 

5. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv: sposobnost ravnanja z e-

vsebinami in gradivi na način, da jih učenci lahko uporabljajo pri sodelovalnem 

delu, pri delu na daljavo ali samostojno v aktivnostih raziskovanja, ustvarjanja in 

reševanja problemov. E-kompetentni učitelj pri učencih spodbuja kreiranje 

lastnih večpredstavnostnih vsebin in izdelkov ter objavljanje le-teh v okviru 

priznanih avtorskih pravic. 

 

6. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT: uporaba IKT za 

lastno izpopolnjevanje in strokovno napredovanje, načrtovanje strategij skupaj z 

učenci za njihovo samoevalvacijo znanja in sledenje napredka pri usvajanju 

znanja pri pouku s souporabo IKT. E-kompetentni učitelj pomaga učencem 

postaviti in uporabljati kriterije za vrednotenje znanja in zmožnosti, s katerimi 

slednji lahko ocenijo razumevanje ključnih konceptov, zmožnosti in procesov. 

  

Salmon (2004), ki izvajalca e-izobraževanja imenuje e-moderator, meni, da mora ta 

izkazovati spretnosti in znanja t. i. e-moderiranja, kamor šteje: 

 razumevanje online učnega procesa (vodenje razprav, dajanje spodbude, 

uporaba različnih pristopov poučevanja, priprava e-aktivnosti idr.);  

 tehnične zmožnosti (poznavanje in uporaba programske opreme); 

 online komunikacijske spretnosti (zmožnost vzpostavljanja, vodenja in 

vzdrževanja vljudne in spoštljive komunikacije v e-okolju);  

 strokovnost (ustrezno strokovno znanje); 

 osebnostne lastnosti, kjer na prvo mesto postavlja čustveno inteligenco, sledijo 

pa motiviranost, pripravljenost in predanost postati e-moderator, prilagodljivost 

novim učnim situacijam, izkazovanje empatije in rahločutnosti.  

 

Avtorica opozarja pred zmotnim mišljenjem, da je e-moderator usposobljen za e-

izobraževanje že, če pozna računalniški program in njegova orodja. Ne zadošča le 
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veščina nalaganja prosojnic ali pdf dokumentov, e-izobraževanje zahteva nova 

znanja, povezana z ustvarjanjem, upravljanjem učnega okolja in sposobnostjo 

spodbujanja učencev k integrativnemu učenju, sodelovanju, interakciji in odzivanju. 

Slednje poudarja tudi Draves (2007), ki pravi, da mora učitelj znati voditi razpravo, 

ustvariti pogoje za dialoške razprave z izmenjavo navzkrižnih pogledov, biti 

sposoben povzeti razpravo in zbližati mnenja, reševati učne težave učencev in jim 

ustrezno svetovati. Anderson (2008) meni, da je odličen e-učitelj tisti, ki rad dela z 

učenci, ima ustrezna strokovna znanja, zna izraziti navdušenost za predmet, 

poučevanje in delo z učenci, pozna pedagoška in andragoška načela poučevanja in 

ima na razpolago niz aktivnosti, s katerimi lahko vzpostavi, izpelje in ovrednoti e- 

izobraževanje.  

 

Pri izdelavi modela e-izobraževanja ima izvajalec veliko več dela na začetku, saj je 

postavljen pred izziv preoblikovanja celotnega izobraževalnega procesa, uvajanja 

različnih oblik online pedagoškega procesa, uvedbo digitalizacije učnih vsebin, 

odgovoren pa je tudi za razvoj in izdelavo elektronskih gradiv za online poučevanje. 

Ker je večina e-učilnic preoblikovana iz tradicionalnega pouka, do večjega izraza 

pridejo učiteljeve zmožnosti priprave ustreznih metodično-didaktičnih gradiv, 

organizacije in načrtovanja e-izobraževanja. Pomembno je učiteljevo poznavanje 

uporabnosti posameznih informacijskih medijev in tehnologij, da ve, kdaj in kako 

uporabiti nek medij za posredovanje učnih vsebin. Učitelj mora poučevanje 

prilagoditi novemu okolju, kar seveda zahteva ustrezno usposobljenost in nekatera 

nova znanja. 

 

E-izobraževanje zahteva odgovornega in izkušenega učitelja, ki ve, kakšne vsebine 

ponuditi, ki zagotovi primerno notranjo strukturo vsebin in zaporedje le-teh (od 

lažjega k težjemu, navezovanje na že znano), organizira sodelovalne učne aktivnosti 

in ponudi dodatne vire informacij. Spodbujanje učenja in sodelovanja udeležencev 

je povezano z ustvarjanjem pozitivne učne klime in z vzdrževanjem dinamičnega in 

spodbudnega e-učnega okolja. Učitelj mora v e-izobraževanju delovati proaktivno in 

večji pomen pripisati usmerjanju in vodenju učencev, vzpostavljanju, moderiranju in 

vodenju diskusij, spodbujanju k refleksiji, učence mora opozarjati na roke (npr. za 

oddajo prispevkov) idr. Za to mora imeti dobre organizacijske, komunikacijske in 

motivacijske sposobnosti.  

 

Kot povedano, v e-izobraževanju učitelj prevzema vlogo organizatorja, mentorja in 

moderatorja: učni proces vodi in organizira, moderira forume, spodbuja diskusije, ob 

tem pa gradi stik z učenci, jim pomaga, svetuje, pojasnjuje, jih spodbuja in usmerja 

do želenega cilja ter navaja na prevzemanje odgovornosti (Cencič, 2010; Clarke, 

2004). Delež učenja se v e-izobraževanju poveča, medtem ko se delež poučevanja 

zmanjša ali pa dobi drugačno obliko. Dober predavatelj ni samodejno tudi dober 

izvajalec e-izobraževanja, Lehmann in Chamberlin (2009) poudarjata, da je online 
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poučevanje veščina, pri čemer je učiteljevo usposabljanje za e-izobraževanje nujni 

in potrebni pogoj za uspešno izvedbo izobraževalnega procesa v e-učnem okolju. 

Pravzaprav se v tem e-izobraževanje ne razlikuje bistveno od tradicionalnega 

izobraževanja, v obeh primerih je učitelj tisti, ki ovrednotiti proces izobraževanja, ga 

organizira, vodi in usmerja. Pedagoški proces ustvarja, poganja, vodi, usmerja in 

oblikuje prav učitelj in le od njegovih sposobnosti, zmožnosti in volje je odvisno, 

kako kvalitetno, interaktivno, motivacijsko-spodbudno in učencu prijazno bo e-

izobraževanje. 

2.6.3. Vloga udeleženca e-izobraževanja  

Današnje generacije učencev pripadajo tehnološko razviti oz. napredni internetni 

(digitalni) generaciji, ki je odraščala in se izoblikovala pod vplivom naprednih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki ne pozna sveta brez računalnika in si ne 

zna predstavljati življenja brez mobilnega telefona. Imenujemo jih tudi »digitalni 

domorodci« (Prensky, 2001, str. 1). Imajo večji nabor e-veščin, saj so elektronske 

komunikacijske naprave, računalniške igrice, spletno komuniciranje, kratka sporočila 

in internet sestavni del njihovega življenja.  

 

In kakšno vlogo imajo »digitalni domorodci« na področju e-izobraževanja? Za razliko 

od tradicionalnega učnega procesa učenec v e-izobraževanju prevzema več nadzora 

nad potekom, smerjo, trajanjem in intenzivnostjo učenja (Morgan in O'Reilly, 1999). 

Govorimo o personalizaciji učenja, kjer je učeči se avtonomen sooblikovalec procesa 

učenja, določa učne cilje, uravnava proces učenja in ga nadzoruje (Bregar idr., 

2010).  

 

Da bi učenec lahko sodeloval v e-izobraževanju, morajo biti izpolnjeni določeni 

pogoji: imeti mora ustrezna orodja in programe (npr. nameščen vtičnik za 

predvajanje video vsebin oz. video program Real Player ali Windows Media Player), 

dnevni dostop do e-pošte in interneta, računalniški programi in orodja morajo 

delovati (Lehmann in Chamberlin, 2009). Seveda pa vse to še ne zagotavlja 

uspešnosti udeleženca v e-izobraževanju, zato si poglejmo, kateri dejavniki 

prispevajo k njegovi večji uspešnosti. Berman (2006) navaja samodisciplino, 

samomotivacijo, potrpežljivost, komunikacijo, zmožnost vzpostaviti učinkovito 

komunikacijo s skupino ljudi na daljavo, nagnjenost k postavljanju vprašanj, 

poznavanje delovanja e-izobraževanja, razvito sposobnost upravljanja s časom, 

samostojnost, aktivno udeležbo, pripravljenost sprejeti kompromise in biti zmožen 

opraviti več nalog hkrati. Clarke (2004) podobno meni, da bo udeleženec v e-

izobraževanju uspešnejši, če ima pozitiven odnos do e-izobraževanja, dobre 

komunikacijske sposobnosti, sposobnost sodelovanja in samozavest pri učenju ter je 

visoko motiviran. Tudi Palloff in Pratt (2009) sta opredelila vrsto dejavnikov za 

učenčevo uspešnost v e-izobraževanju; ti so: pozitiven odnos do učenja, dobre 

komunikacijske sposobnosti, sposobnost sodelovanja z drugimi; udeleženec je 
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uspešnejši tudi, če je neodvisen, če premore dovolj samodiscipline in motivacije za 

učenje ter je usposobljen uporabnik IKT.  

 

Zaključimo, da je uspešnost učenca v e-izobraževanju, podobno kot v 

tradicionalnem izobraževanju, odvisna od obeh, učenca in učitelja, čeprav po drugi 

strani velja, da je v e-izobraževanju uspešnejši tip učenca, ki izkazuje naslednje 

sposobnosti in značilnosti (Schmidt, 2006): odločnost, motivacijo, težnjo po 

odličnosti, sposobnost dobrega načrtovanja (tudi odmorov med učenjem) in 

upravljanja s časom, poznavanje dela z računalnikom, dobro pisno sporazumevanje, 

interes za predmet ter da ne zavlačuje in odlaša z učenjem. Poleg teh avtorica 

prepoznava še ustrezen softver, vzpostavitev kontroliranega učnega okolja, 

formiranje sodelovalnega (skupinskega) učenja, interakcijo s sovrstniki, učiteljevo 

podporo, sprotno preverjanje in dobra učna gradiva kot pomembne dejavnike, ki 

prispevajo k uspešnosti udeleženca kakor tudi kakovosti e-izobraževanja. 

 

V nadaljevanju bomo strnili pregled najpomembnejših kompetenc in veščin za e-

izobraževanje. Bates (2009) jih imenuje kompetence in veščine 21. stoletja. 

2.6.4. Učenčeve kompetence v e-izobraževanju 

Ključne kompetence in veščine, ki učencem omogočajo ne le, da se uspešneje 

vključijo in sodelujejo v e-izobraževanju, temveč veljajo tudi za temeljne 

kompetence za uspešno delovanje v 21. stoletju, so (Bates, 2009):  

 dobre komunikacijske spretnosti (branje, pisanje, poslušanje, ustno 

sporazumevanje), sposobnost samostojnega učenja,  

 zmožnost samostojnega učenja, 

 socialne veščine (etičnost, pozitiven pristop, sprejemanje odgovornosti), 

 veščine timskega dela, sodelovalnega učenja in mreženja, 

 zmožnost prilagajanja spremembam, 

 kognitivne sposobnosti (zmožnost reševanja problemov, kritično in logično 

razmišljanje, numerične sposobnosti), 

 navigacija znanja, 

 podjetnost (prevzemanje pobude, prepoznavanje priložnosti), 

 digitalna pismenost.  

 

Bates (2009) te veščine označuje bolj kot procesno usmerjene in manj kot 

osredinjene na učenca ter poudarja, da je napačno doumevanje, da so veščine 

neodvisne od predmeta oz. obravnavane teme, kjer naj bi jih uporabili. Na primer: 

reševanje inženirskih problemov zahteva znanje fizike, matematike in strukturnih 

lastnosti materialov, v medicini pa seveda drugih vsebinskih področij, kot sta 

anatomija, psihologija itn. Pomembno je, da so veščine vdelane v vsebino 

predmeta. Obstaja tesna zveza med učnim načrtom (kaj učiti), učnimi metodami 

(kako (na)učiti) in ocenjevanjem (kaj preveriti). Če katerega od teh področij ne 
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obravnavamo ustrezno, upoštevajoč veščine in kompetence, potem se utegne 

zgoditi, da nam poučevanje, kar zadeva najsodobnejše učne cilje, spodleti. 

 

Bach idr. (2007) menijo, da je računalniška pismenost ključnega pomena ne le za 

izvajalca e-izobraževanja, temveč tudi za udeleženca. Zategadelj imajo mnoge 

ameriške visokošolske izobraževalne ustanove (npr. Athabasca University, Univerza 

Miami, College of Rhode Island) na svojih spletnih straneh javno dostopen 

vprašalnik, s katerim lahko bodoči študenti še pred vstopom v e-izobraževanje 

preverijo raven računalniškega znanja in IKT veščin. Mnenja smo, da je še pred 

začetkom e-izobraževanja vsekakor priporočljivo preveriti tudi učenčevo 

pripravljenost za e-izobraževanje. Vprašalniki naj vsebujejo predvsem vprašanja, ki 

se nanašajo na dostop do tehnologije, osebnostne značilnosti, upravljanje s časom, 

sposobnost držati se rokov, učni stil, zmožnost zastavljanja in doseganja ciljev ter 

računalniške sposobnosti bodočega udeleženca e-izobraževanja.  

 

Raziskave in vprašalniki o pripravljenosti študentov na e-izobraževanje obstajajo 

tako doma kakor v tujini (glej Drobnjak in Jereb, 2009; Watkins, Leigh in Triner, 

2004). Raziskave pa se lahko lotimo tudi sami, pri čemer lahko sestavimo svoj 

vprašalnik ali pa uporabimo katerega od virov na spletu (glej npr. Online Learning 

Readiness Questionnaire). Obširno in z več vidikov (strateškega, finančnega, 

strokovnega, estetskega, vsebinskega, analitičnega itd.) se ocenjevanja 

pripravljenosti na e-izobraževanje in možnih vprašanj loteva Kapp (2003), napotke 

za preverjanje študentove pripravljenosti s primeri vprašanj za študij pa podajata 

tudi Moisey in Hughes (2008). V tej fazi naj bi udeleženec e-izobraževanja tudi 

ugotovil, ali ima ustrezno programsko in strojno opremo in ustrezen dostop do 

interneta. 

 

Ker se niti dva učenca ne učita na enak način, bo vsak iz učnega gradiva uporabil 

tisto, kar meni, da potrebuje, in v učenje vložil toliko truda, volje in motivacije, 

kolikor sam želi. Učitelj, ki se tega zaveda, bo učencem prepustil, da gradivo po 

lastni presoji uporabljajo na sebi najbolj primeren način (Ally, 2006; Allen, 2007). 

Ker e-izobraževanje zahteva individualno in samostojno delo za računalnikom, 

narekuje potrebo po boljšem načrtovanju časa in razporejanju dela, od učenca pa 

terja, da prevzame več odgovornosti za lastno učenje in napredek.  

 

Če želi biti učenec uspešen, mora prevzeti odgovornost za svoje učenje, biti 

sposoben ustvariti ustrezne razmere zanj, si znati dobro organizirati svoj čas in biti 

bolj samodiscipliniran (Aqui, 2005). Menimo, da je zato priporočljivo, da si učenec 

naredi načrt učenja po dnevih in se ga tudi drži. Tako se navaja na samostojno delo, 

razvija samoiniciativnost, vztrajnost, natančnost, prilagodljivost in iznajdljivost. Iz 

povedanega sledi, da je e-izobraževanje primernejše za učence, ki so že po svoji 

naravi bolj motivirani, organizirani, si znajo razporediti delo, zastaviti cilje, so 
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prizadevni in delovni, premorejo več discipliniranosti in samokontrole. Poznani so 

primeri, ko pomanjkanje teh značajskih lastnosti privede do zmanjšane motivacije za 

študij ali celo nezmožnosti zaključiti izobraževalni program. Morda je zato, še bolj 

kot v tradicionalnem učnem okolju, učitelj postavljen pred izziv zagotavljanja visoke 

motiviranosti za učenje, dajanja nenehne spodbude, spodbujanja sodelovanja in 

vzpostavljanja ustreznih stikov z udeleženci.  

2.6.5. Načini komunikacije z udeleženci 

Komunikacijo v e-izobraževanju naj bi v čim večji meri približali komunikaciji v 

neposrednem pedagoškem procesu, je pa komunikacija v e-izobraževanju zaradi 

posebnosti in specifičnosti narave e-izobraževanja nekoliko drugačna kot pri 

tradicionalnem pouku, saj med udeležencema v komunikacijskem procesu ni 

neposrednega stika, takojšnje povratne informacije, nebesednega odzivanja ali 

spodbude v obliki dodatnih vprašanj. Pogosto je v takih primerih učenec lahko 

prikrajšan za stik z učiteljem in drugimi udeleženci, zato je še toliko bolj pomembno, 

da učitelj omogoči in ponudi vrsto raznolikih možnosti komuniciranja, od e-pošte, 

diskusijskega foruma, foruma novic do oglasne deske ter pogosto zastavljenih 

vprašanj in odgovorov. Poleg spodbude, podpore in interakcije s strani učitelja 

Bregar idr. (2010) poudarjajo tudi pomen spodbujanja komunikacije z drugimi 

udeleženci e-izobraževanja. Lehmann in Chamberlin (2009) temu pritrjujeta rekoč, 

da se poglobljeno učenje zgodi le prek komunikacije med udeleženci; ustvarjanje 

virtualne skupnosti je nujno potrebni pogoj za uspešno e-izobraževanje, ki mora 

temeljiti na interakciji med udeleženci in izvajalcem. Poleg učiteljeve podpore je 

pomembna tudi »vrstniška podpora« (Bregar idr., 2010, str. 262), ki deluje 

predvsem psihološko kot potrditev in spodbuda za učenje.  

 

Po Keeganu (1993) se tradicionalni izobraževalni proces ne razlikuje veliko od 

tistega v e-izobraževanju, razlike so le v načinu komuniciranja med študentom in 

izvajalcem izobraževanja, ki ga ponazarja slika 9.  

 

 

Slika 9: Komunikacijski trikotnik v e-izobraževanju (Keegan 1993, str. 74) 

Shema predstavlja tri osnovne komunikacijske tokove med vsebino, študentom in 

izvajalcem izobraževanja ter opredeljuje odnose in vloge posameznih elementov v 
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procesu izobraževanja. Vrh trikotnika predstavljajo izvajalci izobraževanja, ki jih 

razdelimo v dve skupini. V prvi so učitelji; ti določijo študijsko vsebino, učne 

pripomočke in način izvedbe izobraževanja, so odgovorni za pripravo študijskega 

gradiva in preverjanje pridobljenega znanja. Drugo skupino sestavljajo drugi 

sodelavci: tutorji, mentorji, demonstratorji, knjižničarji, administratorji, koordinatorji, 

prijatelji, sodelavci idr. Imenovali bi jih lahko tudi »podporno osebje« (Gerlič idr., 

2002, str. 16), saj v izobraževalnem procesu sodelujejo predvsem kot pomočniki, ki 

udeležencem nudijo oporo in podporo pri študiju, jim pomagajo pri premagovanju 

problemov, ki nastanejo zaradi geografske in časovne ločenosti, jih motivirajo za 

študij, skušajo ugoditi njihovim pričakovanjem, željam in potrebam v zvezi z 

izobraževanjem.  

 

Bach idr. (2007) menijo, da interakcija v e-izobraževanju poteka na relaciji učenec – 

kontekst – naloga. Učenje je, upoštevajoč učne potrebe učenca, postavljeno v 

ustrezen kontekst predmeta, na podlagi učnih potreb in konteksta pa so izdelane 

naloge (slika 10). 

 

 

Slika 10: Ena od relacij v e-izobraževanju (povzeto po Bach idr., 2007) 

Poznamo tri ključne interakcije v e-izobraževanju: učenec – gradivo, učenec – 

učitelj, učenec – učenec (Anderson, 2008; Moore 1989), k tem Anderson (2004, 

2008) dodaja še postranske relacije učitelj – gradivo, učitelj – učitelj in gradivo – 

gradivo. V e-izobraževanju omenjene interakcije lahko opišemo na naslednji način:  

 učenec – gradivo: udeleženec e-izobraževanja ima na voljo številna pisna, video, 

avdio in druga interaktivna ter multimedijska gradiva. Pomembna so slednja, ki 

omogočajo povratno informacijo in določen odziv na aktivnost učenca.  

 učenec – učitelj: kjer je v ospredju skupinska komunikacija. Poznamo asinhrone 

in sinhrone interakcije v obliki besedila, video ali avdio posnetka, vse prispevajo 

h kakovosti izvedbe e-izobraževanja.  

 učenec – učenec: številni menijo (npr. Sulčič, 2008), da sta sodelovanje in 

interakcija med učenci bistvo e-izobraževanja.  

Učenec in 
njegove
potrebe

Učni 
kontekst

Naloga



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 80 

 

 učitelj – gradivo: v ospredju je izdelava in priprava online učnega gradiva, učnih 

ciljev, študijskih enot in učnih dejavnosti.  

 učitelj – učitelj: omogoča vzpostavitev in delovanje online skupnosti učiteljev in 

ustvarja priložnost za povezovanje učiteljev pri njihovem strokovnem razvoju.   

 gradivo – gradivo: je posebna in novejša oblika izobraževalne interakcije, pri 

kateri so učne vsebine programsko povezane z drugimi spletnimi viri informacij, 

tako da se avtomatsko in nenehno posodabljajo in proizvajajo nove možnosti 

(Anderson, 2008). 

 

Izhodišče sodelovalnega učenja je v konstruktivistično usmerjenem pouku, ki daje 

prednost razumevanju in nadgradnji znanja. Učitelj vodi učenca do znanja in 

njegove kasnejše uporabe preko delovanja, raziskovanja in razmisleka, pri čemer 

obstoječe ideje in miselni modeli vplivajo na nove izkušnje. Učenec pri gradnji 

znanja vstopa v socialna razmerja z vrstniki, svoje predhodne poglede prepozna, 

ovrednoti ter jih na osnovi aktivnega delovanja nadgradi ali spremeni (Marentič-

Požarnik, 2000). Obstajajo pa še druge relacije in načini komunikacije: 

 učitelj – učitelj: daje priložnost za sodelovanje med izvajalci e-izobraževanja, 

izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse. 

 učitelj – gradivo: učitelj pripravi potrebna gradiva, ta pa lahko že med izvedbo e-

izobraževanja po potrebi spreminja in dopolnjuje.   

 gradivo – gradivo: je bila opredeljena najpozneje in kaže na gradivo, ki vključuje 

druge vire informacij, ki se ob spremembah samodejno dopolnijo in posodobijo. 

 

Vrnimo se k primarnemu načinu komunikacije v e-izobraževanju, tj. med udeleženci 

in izvajalcem. Za navezovanje socialnih stikov ima izvajalec na voljo več raznolikih 

komunikacijskih orodij: diskusijski forum, klepet, video klic, spletno konferenco. Če 

pri tradicionalnem pouku učitelj bolj predava, snov razlaga in daje navodila, v e-

izobraževanju soustvarja pogoje za komunikacijo in postaja njen enakopravni 

udeleženec, ki je v nenehni interakciji z ostalimi udeleženci (Bregar idr., 2010). Z 

drugimi udeleženci e-izobraževanja lahko komunicira na več načinov prek uporabe 

sodobne tehnologije, zgoraj omenjenim dodajmo še e-pošto, oglasno desko, forum 

novic, takojšnje sporočanje idr.  

 

Komunikacija med udeleženci v e-izobraževanju je lahko sinhrona ali asinhrona. 

Sinhrono ali sočasno komunikacijo pojmujemo kot »komunikacijo v realnem času« 

(Bregar idr., 2010, str. 245). Primeri le-te so klepet, video ali telefonski klic, kjer 

prenos informacij med udeležencema potekata istočasno, v komunikaciji ni 

časovnega zamika, izmenjava sporočil je neprestana in takojšnja. Po Barclayu idr. 

(2003) vključitev sinhronih oblik komunikacije v e-izobraževanju poznamo pod 

izrazom sinhrono izobraževanje ali e-izobraževanje v živo (angl. live e-learning).  
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Presoja o obsegu in vključitvi sinhronih aktivnosti v e-izobraževanju zavisi predvsem 

od ciljev pouka in velikosti skupine ob upoštevanju naslednjih značilnosti (Rosen, 

2009):  

 sinhrone dejavnosti spodbujajo dvosmerno komunikacijo, ki je v učnem procesu 

nujna in koristna, vendar pa po izvedbeni plati zahtevajo sočasno navzočnost 

učitelja ter fiksen vnaprej določen urnik. 

 udeležencem ni treba potovati na kraj izobraževanja, s čimer se znižajo stroški in 

poraba časa za e-izobraževanje, manj pa je tudi priložnosti za navezovanje 

neposrednih stikov z drugimi udeleženci izobraževanja. 

 omogočeno je hitro posredovanje informacije o spremembah in prilagoditvah 

učnih vsebin, o katerih lahko učitelj učence seznani neposredno med samo 

komunikacijo. 

 

Upoštevati pa velja še en vidik komunikacije v e-izobraževanju, tj. čas trajanja, saj 

na splošno v primerjavi s pogovorom v živo izpeljava komunikacije v e-izobraževanju 

zahteva precej več časa. Tako je 10-minutni pogovor v živo enakovreden 30 

minutam v klepetalnici, za diskusijski forum bomo potrebovali 1–2 dni (odvisno tudi 

od roka za objave), za avdio konferenco 20 minut, medtem ko bomo za izpeljavo 

enourne razprave v živo v e-učnem okolju potrebovali predvidoma 7–10 dni, 

opozarja Horton (2011). Trajanje komunikacije lahko skrajšamo z zmanjšanjem 

števila udeležencev v skupini, na od sedem do deset udeležencev.  

2.7. Prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja 

E-izobraževanje prinaša številne prednosti pa tudi nekatere pomanjkljivosti. 

Pričujoče poglavje nudi pregled prednosti in šibkosti e-izobraževanja z vidika 

izvajalca, udeleženca in izobraževalne organizacije (prirejeno in povzeto po Bach 

idr., 2007; Bates, 2005; Barclay idr., 2003; Brandon, 2007a; Bregar idr., 2010; 

Dobnik, 2002; Draves, 2007; Fee, 2009; Garrison, 2011; Keegan, 1993; Palmer, 

1998; Wexler, Hart, Karrer, Martin, Oehlert, Parker, Schlenker in Thalheimer, 2008; 

Zagmajster, 2006).  

2.7.1. Prednosti e-izobraževanja 

K vse večji priljubljenosti e-izobraževanja so prispevale številne prednosti od 

neodvisnosti in večje fleksibilnost e-učenja, cenejše in hitrejše izpeljave 

pedagoškega procesa do večje časovne in prostorske neodvisnosti, razpoložljivosti in 

stalne dostopnosti e-učnih vsebin. V nadaljevanju bomo obravnavali ključne 

pozitivne učinke e-izobraževanja. 
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Neodvisnost izobraževanja 

 

E-izobraževanje omogoča večjo prostorsko in časovno neodvisnost, saj lahko poteka 

doma ali kje drugje in takrat, ko učencu to najbolj ustreza. Prednost tega je v večji 

prilagodljivosti potrebam in omejitvam posameznika (Dobnik, 2002). Krajevna in 

časovna neodvisnost ponuja večje možnosti izobraževanja za učence iz geografsko 

oddaljenih krajev, za študente ob delu, vanj se lahko vključijo učenci iz tujine. Z e-

izobraževanjem postane šolanje bolj dostopno telesno prizadetim in vsem, ki se 

zaradi pomanjkanja časa, oddaljenosti ali različnih drugih razlogov ne morejo 

udeležiti klasičnega izobraževanja. Po naših izkušnjah e-izobraževanje dobro 

sprejmejo predvsem izredni študenti, saj ne izgubljajo dragocenega časa z vožnjo 

do kraja izobraževanja, po svoje pa si lahko prilagodijo tudi urnik študija.  

 

Dosegljivost izobraževanja »olajša in pospešuje mobilnost študentov« (Sulčič, 2008, 

str. 18), saj se le-ti lahko vključijo v študij na katerikoli univerzi doma ali v tujini. Pa 

tudi, ker do e-učilnice lahko udeleženci dostopajo od koderkoli, se ga lahko udeleži 

večje število učencev kot v kontaktnem izobraževanju, pri čemer je učence najbolje 

razporediti v manjše skupine (25–30 učencev). Tako kot učencu pa e-izobraževanje 

nudi nekaj izbire tudi izvajalcu e-izobraževanja. E-predavanje ali vaje lahko izvede 

od doma ali od koderkoli, kjer ima dostop do interneta. Učitelju se ni treba voziti na 

delovno mesto, lahko se na primer udeleži konference na drugem koncu sveta in 

istega dne izvede e-predavanje, kot omenjata Ko in Rossen (2004). 

 

Fleksibilnost učenja 

 

Učenec pa ne odloča le o kraju in času učenja, temveč poljubno izbira tudi vsebine 

in zaporedje učnih aktivnosti. Sam določa tempo učenja in načrtuje, katere 

aktivnosti bo naredil prej, katere kasneje; izbira, kdaj bo predelal določena učna 

gradiva; odloča, kdaj bo imel odmor itd. Seveda ima pri študiju določene obveznosti, 

vezan je na učno snov, upoštevati mora predpisane roke za oddajo, pa vendar mu 

e-izobraževanje nudi večjo svobodo pri študiju, ki pa mora po drugi strani biti nujno 

opremljena z zadostno mero nadzora, spodbude in interakcije s strani učitelja.  

 

Ker učeči glede na svoje obveznosti, želje in zmožnosti sprejema odločitve o poteku 

učenja, poljubno predela učne vsebine in razpolaga s svojim časom, lahko bolj 

smotrno izkoristi in organizira svoj dan, načrtuje svoje dnevne aktivnosti, s tem pa 

je racionalnejša tudi njegova izraba časa. Ker se učenci ne učijo enako hitro, na isti 

način in na istem nivoju razumevanja (Draves, 2007), je večja fleksibilnost pri izbiri 

učnih vsebin, razporeditvi dela, organiziranju in načinu učenja bistvena prednost e-

izobraževanja. 
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Individualizacija učenja  

 

Če je v kontaktnem izobraževanju učitelj tisti, ki določa, vodi in usmerja učni proces, 

pa e-izobraževanje učencu ponuja večjo individualizacijo. Učenec lahko učenje 

prilagodi svojim potrebam, zmožnostim in željam ter po lastni meri izbira, kdaj, kako 

in koliko se bo učil. Draves (2007) s tem v zvezi omenja, da ima učenec v e-

izobraževanju možnost učiti se, ko so njegove učne zmožnosti na vrhuncu. Še več, 

uči se z lastno hitrostjo, učno gradivo lahko večkrat pogleda, določeni snovi posveti 

več časa, slušni posnetek po želji ustavi, zavrti nazaj, takoj lahko hitro poišče 

dodatne informacije in vire o učni snovi na internetu itd. Na ta način sam ustvarja 

svoje lastno učenje, odloča o poteku le-tega in se navaja na večjo samostojnost pri 

študiju.  

 

Tudi učitelj lahko učna gradiva, naloge in aktivnosti prilagodi sposobnostim, 

zahtevam in potrebam določene skupine učencev in upošteva njihove učne izkušnje, 

raven znanja, hitrost učenja. Če na primer določena skupina potrebuje več nalog 

slušnega razumevanja, učitelj v e-učilnico naloži nov posnetek ali po želji doda 

druge aktivnosti, vire in gradiva. Posebnost in ena od pomembnih prednosti e-

izobraževanja je tudi interaktivnost gradiv. V primerjavi z učbenikom (linearnost) e-

učilnica omogoča drugačen pogled in preglednost nad učno snovjo (pomikanje gor 

in dol, sledenje zaključku, možnost zaznamkov). 

 

Učenčeva avtonomija   

 

Pozitivna stran e-izobraževanja se kaže tudi v večji avtonomnosti učenca. Učenec se 

uči, ko se za to odloči in ne, ko mu to zapove učitelj. Ker ima več svobode pri 

izobraževanju ter znatno večjo vlogo pri odločanju o pogojih in vsebinah učenja kot 

v kontaktnem izobraževanju, se poveča ne le učenčeva avtonomija, temveč tudi 

fleksibilnost učenja; to pa pripomore k prevzemanju večje odgovornosti za učenje in 

učni napredek.  

 

Raznoliki načini komuniciranja 

 

E-izobraževanje nudi več prožnosti in raznolikosti v načinih komunikacije. Ker med 

udeleženci e-izobraževanja ni fizičnega stika, sta vsakršna interakcija in diskusija 

odlična priložnost za spodbujanje občutka pripadnosti skupini, to pa je ključ do 

uspeha v izobraževanju (Herring, 2002). Obenem se udeleženci v diskusiji na neko 

temo učijo predvsem drug od drugega in se ne zanašajo zgolj na učitelja.  

 

Po drugi strani pa e-izobraževanje omogoča, da učenec naveže individualen, 

neposreden stik z učiteljem. Garrison (2011) meni, da je prava vrednost e-

izobraževanja prav v učni izkušnji prek komunikacije. Medtem ko kontaktni 
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pedagoški proces omogoča le sinhrono ustno interakcijo, je v e-izobraževanju 

mogoče uporabiti več načinov interakcije z udeleženci, od klepetalnice, foruma, 

video klica, takojšnjega sporočanja, oglasne deske idr. Komunikacija je lahko 

sinhrona ali asinhrona, skupinska ali individualna. Draves (2007) pa poudarja še en 

pozitiven vidik komunikacije v e-izobraževanju, tj. da lahko naenkrat med seboj 

komunicira več udeležencev. Tako ugotavlja, da v razpravi na forumu lahko 

sodelujejo vsi udeleženci, medtem ko se tipične enourne diskusije v razredu po 

navadi udeleži le okoli 35 % učencev.  

 

Odprto in varno učno okolje 

 

E-učno okolje je odprto in istočasno dostopno tako izvajalcu kakor udeležencu e-

izobraževanja (Lynch, 2002). To je prijaznejše, spodbudnejše in varnejše učno 

okolje za bolj plahe, introvertirane in zadržane učence; za tiste, ki potrebujejo nekaj 

več časa za odgovore; za učence z motnjami govora (npr. jecljanje) in za vse druge, 

ki v tradicionalnem učnem okolju ne zberejo dovolj poguma za sodelovanje v 

diskusiji, si ne upajo izpostaviti se z vprašanjem v skupini ali se oglasiti z 

odgovorom, ker se bojijo negativnih reakcij svojih sošolcev, da bodo naredili 

napako, se osramotili idr. Z drugimi besedami, v e-učnem okolju je manj možnosti, 

da se učenec osmeši pred sošolci, lahko se celo bolj izpostavi in izkaže. E-

izobraževanje ponuja enake možnosti sodelovanja učno uspešnemu in manj 

uspešnemu učencu. Iz lastnih izkušenj lahko povemo tudi, da je tovrstno učno 

okolje primernejše za asocialni tip učenca. 

 

Individualna obravnava učenca  

 

Učiteljeva podpora in spodbuda sta ključni za napredek učenca, več možnosti zanju 

ima učenec v e-izobraževanju. Za razliko od kontaktnega izobraževanja, kjer učitelj 

(predvsem v večji skupini) težko nudi povratno informacijo vsakemu učencu 

posebej, e-izobraževanje omogoča prav to – spremljavo in povratno informacijo o 

delu in napredku vsakega učenca posebej.  

 

Poglejmo, zakaj ima v e-okolju učenec veliko več možnosti za individualno 

obravnavo kot v klasičnem izobraževanju. Ključnega pomena v e-učnem okolju je 

učiteljeva možnost vpogleda v učenčeve aktivnosti in v poročilo o dejavnosti. Vidi 

lahko, kaj učenec dela, katere aktivnosti je že opravil in katere še mora, koliko časa 

je posvetil neki nalogi, spremlja lahko učenčev napredek, mu svetuje, ga spodbuja, 

motivira in usmerja v nadaljnje korake. Učenec v e-izobraževanju je v stalnem stiku 

z učiteljem; le-ta mu je na razpolago za vprašanja in dodatna pojasnila, pomaga mu 

okrepiti njegove edinstvene prednosti in izboljšati njegova šibka področja.  
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Takojšnja povratna informacija 

 

Poleg individualne informacije učenec dobi takojšnjo povratno informacijo o 

uspešnosti svojega reševanja. Učenec po opravljeni nalogi prejme informacijo o 

svojem napredku, vidi rešitve naloge, rezultate preizkusa znanja, dobi lahko 

informacijo o delu naloge ali za nalogo v celoti, takoj potem ko reši celo nalogo ali 

pa po vsakem vprašanju. Možnosti podajanja povratne informacije v e-učilnici je 

torej več in so odvisne od namena in ciljev učnega procesa.  

 

Nižji stroški  

 

E-izobraževanje je v primerjavi s klasičnimi oblikami izobraževanja cenejše 

(Simpson, 2009), saj zanj ni potrebna nobena dodatna oprema, kot to velja za 

tradicionalno učno okolje, razen začetne investicije v platformo oz. v programski 

paket za podporo in upravljanje učnih vsebin, a le v primeru, da se odločimo za 

komercialno učno platformo. Glavnina stroškov e-izobraževanja se nanaša na 

stroške učnega osebja, opreme in stroške osebja podpornih dejavnosti (Rumble, 

2004), ti pa so odvisni od strukture modela e-izobraževanja, učnega načrta, tipa 

izobraževalne ustanove. Stroškovno učinkovit je model e-izobraževanja, ki zmanjša 

izdatke in izboljša učinkovitost učenja, menita Bramble in Panda (2008). Sicer pa 

lahko zatrdimo, da so stroški nižji tako za udeleženca kakor ponudnika e-

izobraževanja. Za izobraževalno ustanovo ni stroškov najema prostorov, nižji so tudi 

stroški poslovanja (Curran, 2000). Še več, s ponudbo e-izobraževanja ustanova 

lahko pridobiti tudi udeležence z drugih fakultet/univerz, poveča prihodke in svojo 

prepoznavnost, meni Garrison (2011). Po drugi strani pa udeleženec prihrani na 

času in nima izdatkov s potovanjem do kraja izobraževanja. 

 

Poleg omenjenih prinaša e-izobraževanje tudi vrsto drugih ugodnosti. Po Bozarthu 

(2008) je pomembna prednost prilagodljivost obsega e-izobraževanja, saj omogoča 

dostop različnemu (večjemu ali manjšemu) številu uporabnikov. Učni proces v e-

izobraževanju izpeljemo hitreje (Fee, 2009), samo učno okolje pa nudi več možnosti 

za spodbujanje uveljavljanja kulture učenja in vključitev virov znanja, ki so dostopni 

na internetu. Ker e-učno okolje omogoča takojšnjo objavo, je hitrejše tudi 

posredovanje različnih informacij učencem in nalaganje ali posodabljanje učnih 

vsebin (Bach idr., 2007; Brandon, 2004). Na podlagi učenčevih potreb in povratnih 

informacij lahko učne vsebine dnevno dograjujemo, jih aktualiziramo in bogatimo. 

Vse to pa vodi v večjo produktivnost e-izobraževanja, meni Brandon (2004).  

 

Rowntree (1992) k omenjenim prednostim dodaja še zasebnost učenja, spodbujanje 

samostojnega dela, večjo samostojnost učenja ter večjo trajnost, uporabnost in 

kontrolo lastnega znanja. Omenja tudi manjšo obremenitev učitelja, čemur pa po 

lastnih izkušnjah ne bi mogli pritrditi. Da je e-izobraževanje ne le za učitelja, temveč 
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tudi za vse sodelujoče velika obremenitev, navaja tudi Dobnik (2002), s čimer misli 

na pripravo gradiv, usposabljanje učiteljev, administrativnega osebja, izgradnjo 

informacijske infrastrukture. Menimo, da je vzpostavitev modela e-izobraževanja 

vsebinsko in tehnično dolgotrajna in zahtevna naloga, ki zahteva veliko različnega 

znanja in skrbnega načrtovanja.  

 

Po drugi strani vidimo prednosti e-izobraževanja še v: 

 možnosti hitrega prilagajanja in sprotnega posodabljanja učnih vsebin in gradiv 

ter takojšnjem seznanjanju udeležencev o spremembah; 

 digitalni komponenti in s tem v manjši količini tiskanega oz. fotokopiranega 

gradiva, saj so izročki, učni listi, prosojnice idr. dostopni z objavo v e-učilnici;  

 dejstvu, da je celotno študijsko in dodatno gradivo lažje dostopno in zbrano na 

enem mestu;  

 večji dostopnosti do izobraževanja in izobraževalnih vsebin za uporabnika, saj 

udeleženec e-izobraževanja lahko do učnih vsebin dostopa s katerikoli naprave z 

dostopom do interneta (različni računalniki, tablični računalniki, pametni mobilni 

telefoni) in ne nazadnje tudi v  

 razvijanju digitalne pismenosti. 

 

Spoznali smo prenekatere dobre plati e-izobraževanja, vendar pa bodo te 

uresničljive le, če bomo opravili skrbno analizo in izvedli ustrezno načrtovanje e-

izobraževanja ter prepoznali in odpravili vse ovire za uspešno izvedbo e-

izobraževanja (Brandon, 2004).  

 

V nadaljevanju bomo osvetlili še šibka področja e-izobraževanja.   

2.7.2. Pomanjkljivosti in ovire e-izobraževanja 

Najostrejše kritike e-izobraževanja gredo na račun pomanjkanja živega stika in 

osebne komunikacije med učencem in učiteljem, socialne izolacije, učenčevega 

odtujevanja in nezmožnosti ustvarjanja osebne učne klime.  

 

Odsotnost in pomanjkanje socialnih stikov  

 

Učenec študira sam, z drugimi nima živega, osebnega, neposrednega stika. Bach 

idr. (2007) opozarjajo na socialne in psihološke razsežnosti odsotnosti stikov z 

drugimi udeleženci e-izobraževanja. Pomanjkanje stikov lahko vodi v socialno 

izoliranost (Clarke, 2002), obenem pa je z odsotnostjo neposrednih stikov s sošolci 

manj priložnosti za neformalna srečanja, zmanjša pa se tudi možnost za vzajemno 

pomoč in učenje, tkanje medsebojnih vezi, prijateljstev idr. Dobnik (2002) ugotavlja, 

da imajo zaradi tega največ težav ekstrovertirani učenci, ki čutijo večjo potrebo po 

stikih z drugimi in so pri učnem napredovanju bolj odvisni od priznanja drugih.  
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Možnost nesporazumov 

 

V e-izobraževanju zaradi odsotnosti nebesednih spremljevalcev v komunikaciji lahko 

pogosteje pride do komunikacijskih šumov, nesporazumov ali nerazumevanja 

učiteljevih zahtev. Če pri kontaktnem pouku učenci ne razumejo navodil ali razlage, 

jim učitelj lahko to oviro pomaga premagati z dodatnim pojasnilom, medtem ko v e-

izobraževanju že nerazumevanje navodil za uspešno izvedbo naloge ali dejavnosti 

učenca ustavi že na samem začetku. Za dodatno pojasnilo se mora obrniti na 

učitelja, mu opisati problem in počakati na odgovor. To od učenca terja nekaj 

dodatne energije in vloženega truda, zato se lahko zgodi, da ga to odvrne od učenja 

ali demotivira za nadaljnje delo. Še več, naloge se morda niti ne bo več lotil ali pa je 

ne bo dokončal, dokler ne bo natančno vedel, kako naj jo reši. Po izkušnjah se 

učenci v primerih, ko naletijo na težavo, raje kot na učitelja obrnejo na sošolce.  

 

Bešter (2012) kot slabost e-izobraževanja omenja oteženo identifikacijo in kontrolo 

uporabnika, saj ni mogoče zanesljivo zagotoviti avtentičnosti uporabnika in realnega 

preverjanja znanja. Kanuka (2008) k temu dodaja še komercializacijo poučevanja, 

favoriziranje e-izobraževanja pred tradicionalnim poukom, razvrednotenje ustnega 

sporočanja in sporazumevanja, zaskrbljenost nad nezmožnostjo doseganja višjih 

kognitivnih ravni (analiza, sinteza, vrednotenje), povečano tehnološko in pedagoško 

enoličnost, prenašanje stroškov prenosa ali tiskanja gradiva na učenca. Hiltz in 

Goldman (2005) smatrata, da je e-izobraževanje za učenca veliko bolj zahtevno kot 

tradicionalni učni proces, terja pa tudi večjo aktivnost učenca in samodisciplino. 

Zgodi se, da učenci podcenjujejo študijsko obremenjenost, količino truda in dela, ki 

ga je treba vložiti v e-izobraževanje, zato, kot kaže raziskava, ki jo je opravil Aqui 

(2005), so kaj hitro v zaostanku s snovjo in lahko celo opustijo nadaljnji študij. 

 

Na podlagi naših izkušenj in izjav študentov Fakultete za organizacijske vede, ki so 

sodelovali v eksperimentu, zaznavamo naslednje ovire za uspešno izpeljavo 

učinkovitega e-izobraževanja:  

 Samostojno delo v e-okolju zahteva večjo samodisciplino in več 

samoiniciativnosti, menijo študenti. Pomanjkanje discipliniranosti vodi v izgubo 

motivacije za študij in nezmožnost zaključiti študijski program. 

 Pomikanje po gradivu gor in dol je lahko dokaj zamudno, učno gradivo pa 

zategadelj manj pregledno. 

 Tehnične težave so pogost vzrok za slabo voljo v e-izobraževanju, omeniti pa je 

treba tudi težave, povezane s počasno internetno povezavo ali druge težave 

tehnične narave. Podpora s strani usposobljenih strokovnjakov je tako eden od 

predpogojev za kakovostno e-izobraževanje.  

 E-izobraževanje favorizira vizualni tip učenca, učenec se uči prek branja na 

zaslonu, vizualnih spodbud in pisanja.  
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 Učenje je povezano z ukoreninjenimi prepričanji, ki jih učeči oblikuje že veliko 

pred vstopom v e-izobraževanje. Če meni, da to zanj ni najbolj primerna oblika, 

bo to vplivalo na njegov učni napredek in motiviranost za učenje.  

 Študenti imajo drugačno konfiguracijo računalnika in drugačen prikaz e-vsebin 

kot izvajalec e-izobraževanja. 

2.8. E-izobraževanje v visokem šolstvu  

Pomen in razširjenost e-izobraževanja se iz leta v leto močno povečuje, še najbolj je 

ta trend opazen na visokošolski ravni, in sicer predvsem zaradi konkurenčnosti 

univerz, večjega poudarka na individualnem študiju in zahtev študentov kot 

uporabnikov (Hussey in Smith, 2009). Vpeljevanje različnih modelov e-izobraževanja 

v izobraževalni proces v visokem šolstvu sega v zgodnja osemdeseta leta, v 

devetdesetih letih pa je e-izobraževanje postalo stalni izobraževalni dejavnik v 

mnogih državah Evrope in sveta (Brečko in Vehovar, 2008). Tudi v Sloveniji si 

prizadevamo iti po stopinjah sodobnih izobraževalnih trendov in slediti smernicam 

pri uvajanju e-izobraževanja na vseh nivojih izobraževalnega procesa, od 

osnovnošolskega do visokošolskega.  

 

Bešter (2012, str. 20) ugotavlja, da na področju e-izobraževanja v Sloveniji močno 

zaostajamo predvsem zato, »ker se v to področje vlaga razdrobljeno in brez 

strategije«. Sulčič in Lesjak (2003) menita, da so v slovenskem šolskem prostoru 

prisotne naslednje oblike e-izobraževanja:  

1. Podpora izvedbe posameznih predmetov s spletnimi stranmi;  

2. Uporaba spletnega okolja za celoten študijski program, kjer ima le-to naslednje 

vloge: 

 spletno okolje se uporablja le za informiranje študentov; 

 spletno okolje se uporablja za podporo izobraževalnega procesa in ima vlogo 

posrednika učnih vsebin med učiteljem in udeležencem e-izobraževanja;  

 spletno okolje omogoča dvosmerno komunikacijo med študenti in med 

študenti in učiteljem. 

3. Uporaba e-učilnice, kjer  

 študenti dobijo gradiva in vse napotke za študij, 

 se dvosmerna komunikacij odvija prek forumov, 

 študente pri delu usmerja mentor, 

 ima učitelj vpogled v obiske in aktivnosti študentov v e-učilnici.  

 

E-izobraževanje se pri nas izvaja večinoma kot dopolnilna, alternativna ali 

komplementarna oblika izobraževanja (Geder, 2003a, 2003b), ob tem Sulčič (2008) 

poudarja, da uvajanje e-izobraževanja v visoko šolstvo podpira prizadevanja 

Bolonjske deklaracije po mobilnosti in dostopnosti študija, saj takšen študij omogoča 

vključenost v proces izobraževanja od kjerkoli in kadarkoli. Mnoge slovenske 
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izobraževalne ustanove (npr. Fakulteta za management, Univerza na Primorskem; 

Fakulteta za logistiko, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru; 

Ekonomska fakulteta, Visoka poslovna šola Univerze v Ljubljani) že ponujajo različne 

kombinirane oblike e-izobraževanja kot alternativo študiju ob delu, pomoč pri 

rednem študiju, nekaj zasebnih izobraževalnih ustanov pa omogoča samo to obliko 

izobraževanja (Doba).  

 

Izobraževalne ustanove pri uvajanju e-izobraževanja v pedagoški proces sledijo 

naslednjim trem ciljem: izboljšati dostopnost izobraževanja, zvišati kakovost 

izobraževalnih programov in znižati stroške izobraževanja (Engelbrecht, 2003). 

Ponudniki e-izobraževanja, ki omogočajo študij za pridobitev izobrazbe, so: Višja 

strokovna in Visoka poslovna šola Doba Maribor, Višja strokovna šola Inter-es d. o. 

o., Višja strokovna šola – Šolski center Novo mesto, Ekonomska fakulteta Univerze v 

Ljubljani, Fakulteta za logistiko in Fakulteta za organizacijske vede Kranj Univerze v 

Mariboru, Fakulteta za management Univerze na Primorskem. Ponudba e-

izobraževanja na teh in drugih ustanovah v Sloveniji se razlikuje v namenu, 

zahtevnosti, trajanju in vsebini pa tudi v uporabi različnih sistemov za upravljanje 

vsebin e-izobraževanja (Arh, Kovačič in Jerman-Blažič, 2006) in je veliki meri 

odvisna od razpoložljive infrastrukture in vlaganja v IKT. Sicer pa je e-izobraževanje 

najbolj pogosto na visokošolskih zavodih s področja ekonomskih in poslovnih ved.  

 

Na Fakulteti za organizacijske vede smo z e-izobraževanjem pričeli v študijskem letu  

2011/2012, in sicer v kombinirani obliki, tako da je bilo pri vseh predmetih 1. letnika 

50 % ur izvedenih v klasični učilnici (kontaktna, avditorna predavanja in vaje), 50 % 

pa v poučevalnem/učnem okolju Moodle (verzija 2.4). Priprave na novo, 

spremenjeno obliko pedagoškega procesa so se sicer začele že veliko predtem – 

januarja/februarja 2011, ko so bila izvedena prva izobraževanja o Moodle okolju za 

vse učitelje – izvajalce e-izobraževanja. Po zaključku uvodnih delavnic za uvajanje 

izvajanja predmetov v načinu e-izobraževanja smo se vsak zase lotili izvršitvenega 

načrta, razvoja gradiv ter priprave nalog in e-aktivnosti; vse do začetka novega 

študijskega leta sta nam bila za »Moodle inštrukcije« na voljo sodelavca – Moodle 

koordinatorja, ki sta nam pomagala z nasveti in priskočila na pomoč, kadar smo 

naleteli na različne težave, npr. z dostopom, urejanjem in izdelavo nalog ali na razne 

tehnične težave idr. Tik pred vpeljavo v pedagoški proces smo si septembra 2011 s 

sodelavci na katedri ogledali pripravljena e-učna okolja, si izmenjali izkušnje, 

mnenja in pomagali z nasveti za boljšo učinkovitost naših modelov e-izobraževanja.  

 

V študijskem letu 2013/2014 smo prešli na novo učno/poučevalno e-okolje Moodle 

2.5, ki je omogočalo nekatere nove funkcije in olajšalo delo predvsem učitelju pa 

tudi študentu (možnost lažjega prenosa datotek, direktnega nalaganja vsebin in 

premikanja med njimi, blok kazalo vsebin). Tudi tokrat smo se pred samo uvedbo in 

za lažji prehod na novo verzijo v septembru 2013 izvajalci udeležili izobraževalnih 
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delavnic. V študijskem letu 2014/2015 je bila opravljena še ena posodobitev učnega 

okolja, na grafično bolj privlačen Moodle 2.7.8, ki ga uporabljamo še danes in 

omogoča nove module in vtičnike, prikaz ocen, vezanih na interval; uporabniku pa 

npr. označevanje opravljenih aktivnosti in že narejenih nalog ter izpis iz predmeta.  
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3.  E-IZOBRAŽEVANJE KOT SODOBNA 

OBLIKA UČENJA IN POUČEVANJA TUJEGA 

JEZIKA  

V današnji potrošniško usmerjeni in informacijski družbi znanja želi udeleženec 

izobraževanja dobiti večjo kakovost, priti do uporabnejšega znanja po čim krajši poti 

in z manj vloženega truda, izvajalec pa z vpeljevanjem sodobnih oblik učenja in 

poučevanja doseči čim boljše učinke pedagoškega dela. Pri razvoju in vpeljavi 

modela e-izobraževanja v pedagoški proces moramo najprej v polnosti izrabiti vse, 

kar nam omogoča sodobna tehnologija, sočasno pa se opremiti z dobrim 

poznavanjem in upoštevanjem različnih teorij in procesov učenja, ki so podlaga za 

ustvarjanje učinkovitega modela e-izobraževanja.  

 

Pogled nazaj kaže, da je začetno uvajanje e-izobraževanja temeljilo predvsem na 

behavioristični teoriji učenja, ki jo je Skinner opredelil kot učenje s trajno 

spremembo v vedenju, h kateremu vodi ustvarjanje zvez med dražljaji in odzivi 

nanje oz. med vedenjem, ki ga želimo doseči ali preprečiti, in podkrepitvami, ki 

spodbujajo ali zavračajo takšno vedenje. Sodobnejša oblika tovrstnega operativnega 

ali instrumentalnega pogojevanja v učnem procesu je dajanje povratne informacije 

učencu; ta naj bi bila sprotna in kar se da pozitivna. V sodobnem e-izobraževanju 

upoštevamo načela behavioristične teorije z delitvijo učne snovi na manjše enote in 

zaključnim vprašanjem, nalogo ali preverjanjem. Sledi povratna informacija o 

pravilnosti reševanja, ki predstavlja instrument podkrepitve učenja (Ally, 2004; 

Marentič-Požarnik, 2000; Sulčič, 2008). 

 

Kognitivna teorija je zavrgla predpostavko behavioristov, da je učenje le sprememba 

vedenja in učenec nepopisan list (tabula rasa), ki se odziva le na podlagi dražljajev 

in podkrepitev. Zagovorniki kognitivne teorije poudarjajo pomen notranjih 

(spoznavnih) procesov, na podlagi katerih se obstoječe znanje (kognitivne strukture) 

nadgrajuje in dopolnjuje (Marentič-Požarnik, 2000). Pri tem so pomembni spomin, 

motivacija, razmišljanje, miselne sposobnosti in napori učenca (Ally, 2004). 

Kognitivna perspektiva oz. kognitivni pogled na učenje obravnava ljudi kot aktivne 

učence, ki tvorijo izkušnje, iščejo informacije za reševanje problemov in 

reorganizirajo to, kar že vedo, da bi dosegli nov pogled. Učenje je torej aktiven 

miselni proces, v katerem učenec v procesu osmišljanja lastnih izkušenj svoje znanje 

sam konstruira oz. spreminja obstoječe ideje in razlage. Konstrukcija znanja in novih 

idej je rezultat njegove individualne, ožje socialne ali širše družbene dejavnosti. 

Proces povezovanja novega s starim znanjem od njega zahteva ustrezno 

predznanje, ki se vseskozi spreminja v nove kognitivne mreže (Ally, 2008). 
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Vendar pa se učenje zgodi le, kadar je učenec aktiven udeleženec procesa učenja, ki 

prejete podatke, informacije procesira, obdeluje in nadgrajuje obstoječe znanje. Ko 

sprejema podatke iz okolja, uporablja kratkotrajni ali delovni spomin, kjer se podatki 

predelajo. Vendar se prenos ne zgodi, če je podatkov preveč ali pa so zanj 

nerazumljivi oz. nepomembni (brez semantične in pragmatične vrednosti). Podatki 

se iz kratkotrajnega spomina po približno 20 sekundah prenesejo v dolgotrajni 

spomin. Informacije se v dolgotrajnem spominu hranijo v obliki mreže in vozlišč, 

med katerimi obstajajo določene povezave (Ally, 2004). V skladu s kognitivno teorijo 

je znanje rezultat interakcije med novimi izkušnjami posameznika in strukturo za 

razumevanje, ki jo ustvari pred tem (Mayes in Freitas, 2010). 

 

Na podlagi spoznanj kognitivne teorije je priporočljivo gradiva v modelu e-

izobraževanja zasnovati tako, da pritegnejo učenčevo pozornost, pomagajo pri 

obdelavi in shranjevanju podatkov in informacij, da je omogočen hiter prenos le-teh 

v kratkotrajni spomin. Ker pa imajo učenci glede na učne navade, starost, 

motiviranost za učenje, predznanje idr. različno zmogljiv kratkotrajni spomin, 

moramo razlike v učnih stilih upoštevati tudi pri načrtovanju e-izobraževanja, saj te 

vplivajo na sprejem, obdelavo in posredovanje informacij in podatkov (Sulčič, 2008).  

 

Nova spoznanja je v izobraževalni kontekst prinesel konstruktivizem, ki ga 

doumevamo kot odmik od enosmernega pouka k izgradnji in odkrivanju znanja 

(Tapscott, 1998). Konstruktivistično učenje razumemo kot aktivno izgrajevanje 

lastnega znanja s poglobljenim pristopom k učenju in samouravnavanju učnih 

aktivnosti. Za učenca so pri pridobivanju znanja pomembna njegova predhodna 

spoznanja o tem, kaj se je naučil in kako lahko to interpretira. Aktivna vključenost 

učenca in njegova odgovornost za lastno učenje sta ključni za ohranjanje informacij. 

Za iskanje informacij pa sta bistveni notranja motivacija ter spoznanje, da refleksija 

in rekonstrukcija spodbujata učenje (Bransford, Brown in Cocking, 2000). 

 

Po konstruktivistični teoriji znanje ni prenosljivo z enega subjekta na drugega, ne 

prihaja od zunaj, temveč si ga posameznik zgradi sam na osnovi lastne miselne 

dejavnosti (Marentič-Požarnik, 2000), ob podpori učitelja, ki ima usmerjevalno in 

svetovalno vlogo (Ally, 2008). Učenec prejete informacije interpretira na podlagi 

osebne izkušnje in jih pretvori v znanje (Ally, 2004). V procesu konstruiranja znanja 

sta pomembni skupinsko sodelovanje in interakcija z okoljem (Sulčič, 2008), 

poudarek je na situacijskem učenju in izgradnji znanja, v katerem so informacije 

učencem predstavljene v kontekstu (Hung, Looi in Koh, 2004). Ob navedenem je 

pomembno zavedanje, da naj bi proces učenja in poučevanja spodbujal oblikovanje 

novih vidikov in povezavo s predhodnim znanjem, učenec naj bi novo znanje gradil 

in dosegel skozi interakcijo z učiteljem in učenci.  
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V zadnjem času se je za področje e-izobraževanja uveljavila nova teorija učenja – 

konektivizem, ki velja za učno teorijo digitalne dobe (Siemens, 2004, 2007). 

Utemeljil jo je George Siemens z Univerze v Manitobi za razlago učinka tehnologije 

na naš način življenja, sporazumevanja in učenja. Ta teorija znanje in kognicije 

umešča v sistem (v človeško, socialno in tehnološko omrežje), ki je ljudem dostopen 

prek sodelovanja v dejavnostih. Konektivizem poudarja uporabo metod izkustvenega 

učenja, aktivnost udeleženca pri učenju in refleksijo, sloni pa na sledečih načelih 

(Siemens, 2004, 2007; Siemens in Tittenberg, 2009): 

 učenje je proces povezovanja, rasti in regulacij znotraj socialnega omrežja;  

 odločujoča je učenčeva želja po vedenju novega; 

 osnovni cilj učenja je pridobivanje aktualnega znanja; 

 znanje se nahaja izven človeka, kaže pa se z različnostjo pogledov in mnenj; 

 učenec je avtonomen in neodvisen raziskovalec množice online informacij; sam 

odloča, katere podatke bo vnesel v svojo mrežo informacij (Ally, 2008);  

 v učnem procesu je ključno povezovanje in vzdrževanje povezav med udeleženci 

v učnem procesu.  

 

Po perspektivi konektivizma je znanje porazdeljeno po človeških, družbenih in 

tehnoloških omrežjih, je vedno dostopno in si ga je mogoče izmenjati in deliti 

(Rosenberg, 2006). V skladu s tem je učenje proces povezovanja, naraščanja in 

upravljanja omenjenih omrežij oz. proces tvorbe povezav znotraj omrežja, kjer 

učenec pridobiva znanje prek aktivnega medsebojnega povezovanja z drugimi 

udeleženci izobraževanja. Vloga učitelja v omrežnem učenju je, da vodi, usmerja in 

izboljšuje kakovost omrežij, ki jih oblikujejo udeleženci (Brown, Collins in Duguid, 

1989; Education 2020; Radovan, 2011; Siemens, 2004).   

 

V modelu e-izobraževanja kot sodobni obliki učenja in poučevanja lahko dejavno 

vključimo vse opisane teorije učenja. Tako behavioristične strategije lahko 

uporabimo za učenje dejstev (kaj), kognitivistične za spoznavanje principov in 

procesov (kako) in konstruktivistična spoznanja za učenje realnih, stvarnih in 

osebnih pojavov in za kontekstualno učenje. V skladu z behavioristično teorijo Ally 

(2008) predlaga, naj udeležencem povemo, kaj so cilji učenja, saj si bodo tako 

skladno s cilji laže zastavili svoja pričakovanja in presodili, ali so cilje že dosegli. V e-

izobraževanje je treba vključiti različne oblike preverjanja znanja in dajanja ustrezne 

povratne informacije o doseženih učnih ciljih. Vrstni red učne snovi naj bo zastavljen 

tako, da spodbuja učenje, npr. od preprostega h kompleksnemu, od znanega k 

neznanemu ali od teorije k praksi.  

 

S kognitivnega vidika je pomembno, da so informacije (učna snov), ki jih učenec 

prejme v obliki senzoričnih dražljajev, podane jasno in pregledno, pri čemer so 

pomembne lokacija, razmiki, barve, velikost pisave, način podajanja učne snovi 

(vizualno, avditorno, video, animacija, grafika), saj ti odločilno vplivajo na 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 94 

 

dojemanje, pozornost in pomnjenje. Pomembnejše informacije postavimo na 

sredino zaslona, priporočljivo je uporabiti naslove in podnaslove, na zaslonu naj ne 

bo več kot 5–9 informacij. Če je informacij več, naj bodo te predstavljene na 

začetku, lahko v mrežni obliki, linearno ali hierarhično, z miselnim vzorcem ter 

povzete na koncu poglavja, saj si tako učenci laže ustvarijo celotno sliko. Težavnost 

učne snovi naj ustreza njihovi kognitivni ravni, informacije naj bodo predstavljene 

na razne načine, vključene naj bodo aktivnosti, ki nagovarjajo različne učne stile 

učencev. Snov naj bo razdeljena na manjše dele (enote) in naj se navezuje na 

učencem že znano snov. Posebno pozornost je treba posvetiti motivaciji in pobudam 

za učenje, saj do procesa učenja ne bo prišlo, če ni ustreznega povoda in učenec ni 

dovolj motiviran.  

 

Pri e-izobraževanju tujejezikovnega poučevanja lahko spoznanja konstruktivistične 

teorije uveljavimo tako, da v čim večji meri zagotovimo učni proces, ki je usmerjen 

na učenca oz. k učenju (Tudor, 1996). Skozi aktivno učenje, učiteljevo podporo in 

sodelovanje z drugimi bo učenec aktivno gradil svoje znanje. Učiteljeva naloga je, 

da postavi ogrodje vsebin in dejavnosti, ki omogočajo aktivno izgradnjo znanja; 

naloge in aktivnosti naj bodo smiselne, avtentične, praktične in interaktivne, 

omogočajo naj refleksijo in ponotranjenje informacij. Spodbujajmo sodelovalno, 

izkušenjsko in personalizirano učenje, ki zbudi zanimanje po raziskovanju, željo po 

sodelovanju z drugimi in sproža občutek pripadnosti skupnosti. Učenci naj imajo 

nadzor nad svojim učenjem in možnost izbire, učijo naj se drug od drugega in do 

znanja pridejo po poti aktivnega raziskovanja, ki je vodeno s strani učitelja.   

 

Po konektivistični teoriji je e-učno okolje globalni prostor za izmenjavo informacij, 

mnenj in stališč, učenci pa raziskovalci znanja in odkrivanja množice informacij, ki 

jih povezujejo v mreže znanja. Poudarek je na samostojnem raziskovanju, interakciji 

in sodelovanju, kjer je učenec središče in primarni oblikovalec učnega procesa, 

učitelj pa le njegov vodja in spodbujevalec. Aktivnosti naj bodo čim bolj raznolike od 

branja zapisanih besedil, avdio in video gradiv do pisanja refleksij in raziskav. Učenci 

naj v večji meri sami poiščejo podatke in informacije na internetu. Pomembna je 

interakcija z gradivom in z drugimi udeleženci e-izobraževanja, kar vodi k umevanju 

učne snovi, oblikovanju socialne mreže in vzpostavitvi družbene prisotnosti.  

3.1. Teoretična izhodišča poučevanja in učenja angleščine 

V zadnjem desetletju se tudi v kontekstu tujezikovnega učenja in poučevanja 

zrcalijo spremembe v pojmovanju znanja in premiku iz »poučevanjske paradigme« v 

»učenjsko paradigmo« (Cvetek, 2004, str. 146; Twigg, 2001) in prenosu težišča 

učnega procesa z učitelja na pouk, ki je osredinjen na učenca in njegovo aktivno 

vlogo (Tudor, 1996). Postopno prehajanje učnega procesa od učitelja k učencu 

poteka v sedmih stopnjah (Clark in Mayer, 2008):  
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1. na prvi stopnji ima učitelj osrednjo vlogo: učenca poučuje; 

2. na drugi prevzame vlogo svetovalca in pomočnika; učenec delno sam išče poti 

do znanja; 

3. osredotočenost na učenca je težišče tretje stopnje; učenec dela samostojno, 

učitelj pa mu svetuje le, kadar je to nujno za napredek učenca; 

4. za e-izobraževanje najpomembnejša je četrta stopnja, v kateri učenec po 

učiteljevem načrtu dela in se tudi preverja povsem sam; 

5. zadnje tri stopnje so naprednejše, in sicer na peti stopnji učenec sam oblikuje 

svoj učni proces; 

6. na šesti razpravlja o učni snovi z drugimi udeleženci e-izobraževanja in naredi 

refleksijo znanja; 

7. zadnja stopnja je kognitivno najzahtevnejša, na njej učenec samostojno odkriva 

in rešuje probleme.  

Cilj ne le e-izobraževanja je, da se učni proces vsakič odvije proti čim višji stopnji.  

 

Po besedah Marentič-Požarnik (2004) je paradigmatski premik v ospredje postavil 

naslednje:  

 proces učenja postaja enako pomemben kot učni cilji; 

 učenje je spoznavni, socialni in emocionalni proces; 

 učenje ni le sprejemanje znanja, je tudi socialno interaktivni proces; 

 učenec ni le sprejemnik znanja, ampak tudi preverja domneve in postavlja vizije;  

 zmote je treba priznati kot normalno sestavino učnega procesa in ne kot 

patološki pojav; 

 kadar govorimo o znanju, ni toliko pomembna količina, temveč globina in 

uporabnost znanja.  

 

Opisani epistemološki obrat od objektivističnih pogledov na znanje k pogledom, ki 

obravnavajo znanje kot socialno konstrukcijo, je sprožil spremembe tudi v 

pojmovanju tujejezikovnega učenja in poučevanja, učitelju in učencu pa podelil novi 

vlogi v izobraževalnem procesu. Sprememba paradigme izobraževanja poudarja 

premik od poučevanja k učenju (Sloman, 2003) in izpostavlja aktivno učenje, 

povezano z izkustvenim in celostnim učenjem v konkretnih življenjskih situacijah 

(Marentič-Požarnik, 2000).  

 

Učenje je predvsem notranji proces, ki poteka pod vplivom dejavnikov fizičnega in 

socialnega sveta, in socialni proces, ki se odraža v interakciji in komunikaciji z 

drugimi. Družba in posameznik ne moreta obstajati ločeno, saj si v interakciji z 

drugimi in z okoljem posameznik izmenjuje izkušnje in na ta način gradi svoje 

znanje (Gray in Klapper, 2009). Učenje je proces prenašanja ali sporočanja novih 

informacij, končni cilj le-tega je sprememba vedenja pri posamezniku (Garrison, 

2011). Bransford idr. (2000) poudarjajo, naj bi bil učni proces osredinjen na učenca, 

učenje, skupnost in preverjanje znanja.  



Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 96 

 

Po drugi strani pa je proces učenja tudi neke vrste vzajemno delovanje med 

osebnimi interesi, izkušnjami, družbenimi vrednotami, normo in znanjem, v procesu 

učenja se posameznik prilagaja socialnemu okolju in nanj tudi vpliva. Znanje 

razumemo kot posameznikovo interpretacijo stvarnosti, ki jo le-ta oblikuje z lastnim 

miselnim trudom, na podlagi svojega predznanja in izkušenj in v interakciji z 

okoljem (Brečko, 2002; Marentič-Požarnik, 2000). 

 

Harasim (2012) in Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj (1995) pravijo, da je 

izobraževanje interaktivni proces transakcije med učiteljem in učencem. Učitelj mora 

ustvariti kognitivne in socialne pogoje, ki bodo učence spodbudili k učenju. Od tega 

je odvisno, kako odgovoren bo učenec za svoje učenje. Prevzemanje odgovornosti 

je ključnega pomena za uresničevanje izobraževalnih dosežkov in pridobivanje 

znanja, razvijanje višjih kognitivnih procesov. Učenec bo prevzel večjo odgovornost 

za svoje učenje, če bo imel občutek kontrole nad učenjem, možnost izbire 

aktivnosti, povezane s pričakovanji glede dosežkov.  

 

Učenje ni le spoznavni (kognitivni) proces. Učenec potrebuje veliko raznovrstnih 

izkušenj, preden razume, ponotranji in usvoji neko načelo, koncept, pravilo, izraz 

idr. Oglejmo si to na primeru besede vročina. Da bi dojeli pojem vročine, ga morajo 

učenci izkusiti na različne načine, in sicer fizično prek dotika (se opečejo), verbalno 

(to je vroče), numerično s številko (42 stopinj), konceptualno z abstraktno definicijo 

(je oblika energije), simbolno (slika človeka v puščavi). Vsak način spoznavanja je 

drugačen, povezava vseh pa vodi v razumevanje (Bates, 1993, 1997, 2005). Različni 

predstavitveni načini so še toliko pomembnejši, ko se učenci srečajo s pojmi, ki so 

zanje bolj specifični, manj vsakdanji (npr. strokovni termini). Pri usvajanju besedja v 

angleškem jeziku je za učence razumevanje nekega pojma še težje, če tega izraza 

oz. njegovega pomena ne poznajo niti v svojem maternem jeziku. V e-izobraževanju 

je na voljo več načinov za razlago ali utrjevanje besedišča, isti pojem namreč lahko 

predstavimo z različno tehnologijo, kot bo podano v nadaljevanju.  

 

Pri tujem jeziku govorimo o učenju in poučevanju, ki je v prvi vrsti namenjeno 

usvajanju in rabi jezika in besedišča ter razvijanju štirih sporazumevalnih zmožnosti 

uporabnika tujega jezika, tj. branja, poslušanja, pisnega in govornega 

sporazumevanja oz. sporočanja, pri čemer poslušanje in branje štejemo k 

recepcijskim zmožnostim, tvorjenje besedil in govor pa k produktivnim zmožnostim 

(glej sliko 11). Jezikovni uporabnik povezuje uporabo vseh zmožnosti v različnih 

vsakodnevnih življenjskih situacijah in družbeno kulturnih okoliščinah. Tako mora 

učenec zapisano ali govorjeno besedilo najprej razumeti, ga osmisliti in se nato nanj 

ustrezno odzvati. Ker znanje pridobiva prek izkušenj in v odnosu do zunanjega sveta 

in sebe, potrebuje številne možnosti za različne oblike komunikacije in izmenjavo 

informacij, misli in izkušenj.  
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Slika 11: Tujejezikovna sporazumevalna zmožnost 

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje sestavljajo veščine, znanja, 

sposobnosti oz. nadarjenosti, stališča in prepričanja. Pri tujejezikovnem pouku 

učenci razvijajo in nadgrajujejo kompetence vseživljenjskega učenja in razvijajo 

nova znanja, zmožnosti, vrednote, ki jim omogočajo vsestranski razvoj, osebnostno 

rast in samouresničitev (Učni načrt, 2008). Sporazumevanje ali sporazumevalna 

zmožnost je najpomembnejši dosežek učenja in poučevanja angleškega jezika; to 

sestavljajo:  

 jezikovna oz. lingvistična znanja in zmožnosti (besedje, slovnična, 

pomenoslovna, glasoslovna, pravopisna in pravorečna sestavina jezikovnega 

sistema);  

 sociolingvistična in družbeno-kulturna znanja in zmožnosti (družbeno-kulturne 

okoliščine jezikovne rabe, tj. poznavanje družbenih dogovorov, na primer 

vljudnosti, norme v zvezi s starostjo, spolom, družbenimi skupinami);  

 pragmatične zmožnosti oz. zmožnost funkcionalne rabe jezika (ustrezna raba 

jezikovnih virov, ki vključujejo prožnost, govorno menjavo, razvijanje teme, 

upoštevanje zahtev okoliščin sporazumevanja, tekočnost govora idr.) (Učni 

načrt, 2008). 

 

V zadnjem desetletju je tujejezikovno poučevanje pod močnim vplivom dokumenta 

Sveta Evrope Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje in ocenjevanje – 

SEJO (angl. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment), ki omogoča večjo transparentnost in primerljivost v znanju 

in zmožnostih med učenci evropskih držav (glej Council of Europe, 2001). Omenjeni 

dokument je pomembna zbirka smernic, upoštevan pri številnih segmentih 

poučevanja in testiranja tujih jezikov po vsej Evropi. Opisuje jezikovno znanje na 6- 

stopenjski lestvici od A1 do C2, ki jo najdemo na platnicah učbenikov za tuje jezike, 

v učnih načrtih, v opisih različnih izobraževanj pa tudi na certifikatih in potrdilih o 

opravljenih izpitih iz znanja tujih jezikov. Čeprav avtorji poudarjajo, da SEJO ni 

predpis, temveč le priporočilo, ga večina učiteljev danes vključuje v svoje sisteme 

učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja (Bitenc Peharc in Tratnik, 

2014), tako da si danes tujejezikovnega pouka brez upoštevanja SEJO ravni in 

opisnikov ni več mogoče predstavljati. Opise znanja na določeni jezikovni ravni,  

domene in SEJO smernice smo upoštevali tudi pri razvoju našega modela. 
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3.2. Pregled razvoja tujejezikovne metodike 

V desetletjih razvoja prakse in teorije poučevanja tujih jezikov so prevladovale 

različne metode in pristopi od učenja na pamet do rabe ciljnega jezika oz. 

materinščine v razredu (Sešek, 2009). Pogled v zgodovino tujejezikovnega 

poučevanja kaže, da je večina prilagoditev v načinih učenja in poučevanja 

angleškega jezika vselej izhajala iz sprememb na področju didaktike oz. metodike 

poučevanja. Jezikovna metoda, ki jo opredeljujemo kot niz tehnik in postopkov, ki 

so uporabljeni na sistematičen način in v specifičnem vrstnem redu (Richards in 

Rodgers, 1986), je za področje uporabnega jezikoslovja bistvenega pomena in 

lingvisti so se vseskozi ukvarjali z iskanjem čim bolj učinkovitih metod. Poglavitni 

razlogi za nastanek novih metod so bila prizadevanja za odpravo pomanjkljivosti 

predhodne metode in dobra učna praksa. Tako so od 18. stoletja do danes 

prevladovale in bile uporabljene že številne metode (Celce-Murcia, 2001). 

Podrobneje jih predstavljamo spodaj.  

 

Slovnično-prevajalska metoda (1800–1900)  

Izhaja iz učenja klasičnih jezikov, bistvo pa vidi v učenju slovnice in njenih pravil, ki 

mu sledi učenje besed na pamet. Jedro te metode je prevajanje iz sobesedila 

iztrganih stavkov besed in/ali prevodi besedil v ciljni jezik ali obratno. Učenje poteka 

v maternem jeziku, učenec pa ni zmožen nikakršnega sporazumevanja v tujem 

jeziku. Že zelo zgodaj začne brati zelo težka in zahtevna besedila. 

 

Direktna metoda (1890–1930)  

Temeljila je na principu, da se jezika naučimo direktno (brez prevajanja) in 

induktivno (brez razlage slovnice). Zagovorniki te metode so menili, da mora učenje 

tujega jezika biti čim bolj podobno učenju materinščine. Uporaba maternega jezika 

ni bila dovoljena. Poučujejo lahko le rojeni govorci, pouk, ki se začne z dialoškim 

pogovorom in anekdotami, pa vseskozi poteka v angleščini.   

 

Strukturalna metoda (1930–1960)  

Je podobna direktni metodi, s to razliko, da je bistvo te metode učenje stavčnih 

vzorcev. Metoda predpostavlja, da je pri učenju obvladanje jezikovnih struktur 

pomembnejše od usvajanja besedišča. Poudarek je na govoru, mehanični vadbi 

(drilu) in ponavljanju.  

 

Bralna metoda (1920–1950)  

V ospredju te metode je branje različnih besedil in njihovo razumevanje. Ostale 

zmožnosti (poslušanje, pisanje, ustno sporočanje) so zanemarjene.  
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Avdiolingualna metoda (1950–1970)  

Dominirala je v Združenih državah Amerike kot odgovor na bralno metodo in njeno 

pomanjkanje razvijanja ustnega in slušnega razumevanja. Jedro avdiolingualne 

metode je bilo poslušanje, izgovarjava in govor.  

  

Situacijska metoda (1950–1970)  

Za razliko od ZDA so se v Veliki Britaniji na bralno metodo odzvali z metodo, katere 

osrednje mesto je zavzelo ustno sporazumevanje v različnih situacijah (npr. na 

pošti, v banki, na poslovni večerji itd.). Učna snov se predela v govorjeni obliki, 

slovnične strukture učenci spoznajo progresivno od preprostih do bolj zapletenih. 

 

Komunikacijski pristop (1970–)  

Je posledica novih spoznanj o procesih usvajanja jezika in spremenjenega odnosa 

do učenja in poučevanja. Predstavlja odločilno prelomnico v metodah jezikovnega 

učenja, ki se uporablja še danes.  

 

Vzporedno komunikacijskemu pristopu so zaživeli še drugi pristopi, temelječi na 

humanizmu, psihologiji, sociologiji: nevrolingvistično programiranje, sugestopedija, 

leksikalni pristop, sodelovalno učenje idr., vendar pa nobeden od teh ni zavzel tako 

vidnega in centralnega mesta kot prav komunikacijski pristop. 

 

Pouk angleškega jezika tako že od začetka osemdesetih prejšnjega stoletja pa vse 

do današnjih dni temelji na pristopu, ki v ospredje postavlja komunikacijo in pomen, 

obliki in poznavanju jezikovnih pravil pa namenja podporno vlogo. Cilj učenja je 

sporazumevanje v ciljnem jeziku, a ne prek usvajanja načel, zakonov, dogodkov, 

pravil in zakonitosti, temveč z razvijanjem vseh jezikovnih zmožnosti (poslušanja, 

branja, govorjenja, pisanja, rabe besedja). V ospredju je delo v paru in skupinah, 

učenje pa poteka prek pogovorov, diskusij, igre vlog oz. aktivnosti, ki so 

osredotočene na učenca in odsevajo čim bolj avtentično rabo jezika.  

3.3. IKT kot orodje in medij za učenje tujega jezika  

Trilling in Hood (v Loveless in Dore, 2005) sta primerno in učinkovito rabo IKT v 

izobraževanju že leta 1999 vključila v model 7C ali model sedmih ključnih spretnosti, 

ki so nujno potrebne za družbo, slonečo na znanju. Model 7C poleg uporabe IKT 

vključuje še kritično mišljenje in delovanje, kreativnost, sodelovanje, medkulturno 

razumevanje, komunikacijo in samozaupanje v poklicu in pri učenju.  

 

Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki je pripomogla k razmahu e-

izobraževanja, predstavlja pomemben element pedagoškega procesa. Ko je prodrla 

na področje edukacije, omenja Vehovar (2007), se je njena uporaba razširila na 

področje formalnega izobraževanja, na usposabljanje in učenje na delovnem mestu, 
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v neformalnem izobraževanju za vseživljenjsko učenje in v vsakdanjem življenju 

(digitalna pismenost in digitalne kompetence). Delovala pa je tudi na metode 

poučevanja v klasičnem izobraževanju, saj je prinesla nekatere nove, bolj učinkovite 

pristope, vplivala pa je tudi razvoj novih pedagoških pristopov, saj so učitelji 

tehnologije izbirali in oblikovali glede na cilje izobraževanja, vsebino in uporabnike 

(Ally, 2004). Tako je bil na začetku uporabe IKT možen prenos nekaterih 

pedagoških prijemov iz klasičnega v e-izobraževanje in obratno. Obenem pa je IKT 

delovala tudi na trg izobraževalne ponudbe, na katerem je prišlo do širitve 

produktov za potrebe izobraževanja in izobraževalnih programov (Harasim, 2012).  

 

Po Hortonu (2011) uporaba IKT v osnovi ne spreminja načinov, kako se učimo, 

zahteva pa drugačne pristope pri poučevanju, saj premika temelje učnega procesa 

od poučevanja k samostojnemu učenju, učenca pa postavlja v aktivnejšo in 

avtonomnejšo vlogo kot v klasičnem učnem okolju. Prava vrednost IKT ni le v 

hitrejšem dostopu do informacij ali v samih informacijah, temveč v podpori 

komunikaciji in mišljenju. Čeprav je IKT materialni pogoj e-izobraževanja, pa na 

učinkovitost le-tega nima izrazitega vpliva. Zmotno je misliti, da bomo pri pouku z 

IKT napredovali že, če bomo šole zasipali z računalniki ali zgolj grafoskope zamenjali 

z LCD projektorji (Rebolj 2008). Kajti, ni nujno, da tehnologija prispeva k širjenju 

možnosti, pomembno je, da prinaša koristi in prispeva k dvigu kakovosti znanja.  

 

Tako Clark (1994) polemizira, da IKT ni sredstvo za izboljšanje učnih dosežkov, 

temveč le medij za distribucijo gradiv. Tudi študije, ki jih je opravil Russell (2001), 

kažejo, da med učnimi rezultati klasičnega in e-izobraževanja ni statistično 

pomembnih razlik. Po drugi strani pa Newhouse (2002) navaja vrsto pozitivnih 

učinkov vpeljave IKT v učni proces, od učenčeve večje odgovornosti za učenje do 

strukturnih sprememb same izobraževalne ustanove, medtem ko Ally (2004) 

ocenjuje, da so strategije poučevanja veliko pomembnejše od same uporabe IKT, 

saj so odvisne od številnih dejavnikov, namena in ravni izobraževanja (formalno ali 

neformalno), udeležencev in učnih vsebin. Po Tardifu (1999) je uporaba IKT pri 

pouku bistven element procesa socializacije. 

 

Ne glede na vse pa IKT kot nepogrešljiva sopotnica vsakdanjega življenja dobiva 

pomembno mesto tudi pri tujejezikovnem izobraževanju. Ker danes poučevanje in 

učenje tujih jezikov – morebiti pod večjim vplivom izobraževalnih tokov iz 

tujejezikovnega okolja – že dolgo ne poteka zgolj na usvajanju jezikovnih pravil, 

prevajanju ali učenju na pamet, se učitelju angleščine z uporabo IKT v pedagoškem 

procesu odpira čisto nov svet.  

 

Uporaba IKT pri izvedbi angleškega poslovnega jezika ustvarja nove poti do 

usvajanja znanja in ponuja raznolike možnosti za razvijanje komunikacijskih 

spretnosti. V e-izobraževanju namreč tehnologija determinira pedagoške možnosti 
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izobraževanja in od izvajalca zahteva, da se odzove na pedagoške pobude ter 

zagotovi premik k učnim aktivnostim, ki jih ta tehnologija podpira. Učitelj mora 

razviti visoko zavedanje priložnosti uporabe IKT, ne le zaradi vpliva na kakovost 

pedagoškega procesa, temveč tudi zaradi potrebe po nenehnem izpopolnjevanju in 

sledenju novostim. Med drugim, poznavanje možnosti uporabe IKT uvrščamo k 

zmožnostim osebnega in profesionalnega razvoja, ki jo izpostavljajo različne 

evropske in nacionalne strategije, sodi med poglavitne razvojne cilje Strategije 

vseživljenjskega učenja in Lizbonske strategije (glej Lisbon strategy). Omenjene 

strategije podpirajo koncept permanentnega izobraževanja, ki temelji na premisi, da 

naj bi se ljudje izobraževali vse življenje.  

 

Pri odločanju za eno ali drugo tehnologijo so za učitelja brez dvoma dobrodošle 

njegove poučevanjske in učne izkušnje, usposabljanja, primeri dobre prakse, 

izmenjava mnenj s kolegi itd. Na podlagi teh lahko presoja ne le, kaj prinaša bolj ali 

manj želene rezultate, katere oblike so bolj in katere manj učinkovite, temveč tudi, 

kakšne so pomanjkljivosti in prednosti posameznih tehnologij in tudi, katere so 

učencem bolj všečne in bližje. Poleg didaktičnih novosti, ki jih prinaša IKT, pa 

njihova uporaba zahteva tudi prilagoditev organizacije in okoliščin izvedbe 

angleškega poslovnega jezika, pomembno pa vpliva tudi na procese usvajanja 

jezika. Vendar pa Bach idr. (2007) pravijo, da IKT ne ponuja le novih možnosti za 

učenje prek interneta, temveč tudi za učenje na nov, drugačen način, ki ga prejšnje 

generacije učencev niso poznale. Naloga izvajalca e–izobraževanja je tehtno 

razmisliti, kako je mogoče smiselno in učinkovito vključi IKT v učni proces, kaj 

ponuja, česa je zmožna in kako nam lahko pomaga na poti do zastavljenih učnih 

ciljev.  

 

Vpeljava IKT zahteva spremenjeno organizacijo pedagoškega procesa in premik k 

novim učnim pristopom, aktivnostim, v ospredju so interaktivna gradiva, forumi, 

klepeti, videokonference, kvizi idr. Se pa učna ura v modelu e-izobraževanja, ki 

razvija učenčevo kompetenco v rabi jezika in besedja, po načinu in oblikah dela 

razlikuje od ure, katere cilj je razvijanje govornega sporazumevanja. Razlika med 

obema načinoma razvijanja zmožnosti privede do uporabe drugačne tehnologije 

(učne aktivnosti). Tu navajamo eno od izpeljanih možnosti za bogatenje besednega 

zaklada v našem modelu e-izobraževanja: uvodoma si učenec ogleda video, ki 

obravnava novo snov, in si ob tem beleži novo izrazoslovje. Razlago neznanih besed 

poišče v online slovarju, do katerega dostopa prek podane povezave, ali v učiteljevi 

razlagi (lekcija). Nove besede nato z lastnim primerom vnese v slovar, ki ga ustvarja 

skupaj z drugimi udeleženci, poznavanje strokovnega besedja pa preveri s kvizom. 

Po potrebi se posvetuje z učiteljem prek takojšnjega sporočanja, e-pošte, foruma ali 

klepetalnice. 
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Ozrimo se še v prihodnosti poučevanja z IKT. Nedvomno bo e-izobraževanje v 

ospredju tudi v prihodnosti. Draves (2007) celo napoveduje, da se bo kar polovica 

izobraževanja v 21. stoletju odvijala prek interneta. In če sta se Drobnjak in Jereb 

(2007) pred leti še spraševala, ali nas čaka življenje oz. v našem primeru 

izobraževanje na daljavo, potem lahko, z današnjega vidika in upoštevajoč 

eksponenten porast uporabe IKT na vseh področjih človeškega delovanja, 

odgovorimo pritrdilno. Temu v prid govori tudi ugotovitev, da je e-izobraževanje 

najhitreje rastoči in najbolj obetaven trg na področju izobraževanja (Hall, 2001). 

Garrison (2011) pravi, da smo šele na pragu spoznanj, kaj vse nam sodobne 

tehnologije lahko še ponudijo in kako jih je mogoče uporabiti v izobraževanju. 

Pravzaprav šele spoznavamo možnosti uporabe različnih komunikacijskih orodij in 

njihovih številnih oblik (besedilne, glasovne, slikovne). Povedano drugače, smo na 

začetku prave revolucije v izobraževanju.  

 

Ustanovitelj Microsofta in programerski genij Bill Gates je orisal vizijo izobraževanja 

do leta 2020 z napovedjo, da bodo pametni mobilni telefoni in mali tablični 

računalniki preoblikovali izobraževanje. Učenci si bodo želeli učiti se in biti hkrati 

mobilni. Ključno vlogo bo v prihodnosti dobilo t. i. mobilno izobraževanje (Gaskell in 

Mills, 2009), ki bo povečalo možnosti dostopa do izobraževalnih vsebin (Bach idr., 

2007). Temu pritrjuje tudi Rosen (2008), ki pravi, da se bo učenje v prihodnosti 

premaknilo stran od predavalnic in klopi, študijskih sob in pisalnih miz k mobilnim 

napravam.  

 

Že sedaj je opazen premik na vse pogostejšo rabo različnih mobilnih naprav, od 

tablic do pametnih telefonov, ki mladim generacijam učencev omogočajo nenehen 

stik s svetom, pregled nad dogajanjem in komunikacijo z drugimi. Vedeti in 

sporočati, kaj se dogaja, kaj čutijo, počnejo in se hkrati odzivati na informacije je 

postala nuja in potreba sodobnih generacij. Zategadelj prednost pred računalniki, ki 

niso na razpolago vsak trenutek in povsod, in e-pošto, ki postaja zastarela in 

prepočasna, dobivajo preprosto prenosljive naprave (pametni telefoni, dlančniki) in 

orodja, ki so vedno pri roki in ki omogočajo hiter dostop do informacij, socialnih 

omrežij, sovrstnikov itd. Prehod v m-izobraževanje (Fee, 2009), opredeljeno kot 

izobraževanje prek mobilnih naprav, je tako le še vprašanje časa.   
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4.  RAZVOJ MODELA E-IZOBRAŽEVANJA 

ANGLEŠKEGA POSLOVNEGA JEZIKA  

E-izobraževanje predstavlja precejšen odmik od klasičnega načina izobraževanja. 

Oblikovanje in organizacija e-izobraževanja, ki se nanašata na strukturo in proces 

učnega procesa na makro ravni, sta v e-izobraževanju zahtevnejša kot v klasičnem 

učnem okolju predvsem zaradi spremenjenih pristopov pri poučevanju, ki jih prinaša 

IKT kot novi medij izobraževanja.  

 

Pri vzpostavitvi modela e-izobraževanja naj bi učitelj v kar največji meri izhajal iz 

učenčevih potreb in načrtovanih, hotenih učnih dosežkov (Davis, Little in Stewart, 

2008) ter čim bolj posnemal učne situacije in dogajanje v klasičnem učnem procesu 

ter z aktivnim sodelovanjem ves čas ohranjal učenčevo pozornost, zavzetost in 

koncentracijo (Bregar idr., 2010), obenem pa v polni meri izkoristil informacijsko-

komunikacijske tehnologije, ki so mu na voljo v učni platformi. Le tako bo, kot 

menijo Bach idr. (2007), ustvaril dodano vrednost izobraževanja. Podobnega 

mnenja je tudi Garrison (2011), ki pravi, da je treba ustvariti učno okolje, ki je čim 

bolj podobno klasičnemu. Vendar pa menimo, da model e-izobraževanja še ne bo 

uspešen, če bomo samo preoblikovali oz. prenesli tradicionalni sistem izobraževanja 

v e-učilnico ali pa vzeli nek drug obstoječi model. Res je, da je treba upoštevati 

didaktične in pedagoške principe poučevanja, ki veljajo za pedagoški proces na 

splošno, ne glede na to, kje in kako poteka. Kar pa zadeva prenos nekega že 

obstoječega modela v novi model, pa velja, da je zaradi specifičnosti kulturnega in 

izobraževalnega okolja ter vsebin iz enega v drug model mogoče deloma posneti 

zgolj strukturo, obliko in principe oblikovanja modela. 

 

Še več, ali se bo učenje zgodilo ali ne, ni odvisno od načina podajanja (e- ali 

klasično), temveč od uporabljenih metod, menita Clark in Mayer (2008). Kakovost 

modela e-izobraževanja je odvisna od učnega okolja, ki ga učitelj ustvari, in vsebin 

(virov, dejavnosti, nalog), ki jih ponudi. Vendar pa predstavitev učne vsebine ne 

zadošča, model mora vključevati še raznolike načine interakcij na več ravneh (učitelj 

– učenec, učenec – učenec, učenec – učno gradivo). 

 

Nadalje so za razvoj in izvedbo modela e-izobraževanja potrebna strokovna znanja s 

področja pedagogike in tehnologije (Oblinger in Hawkins, 2006). McTighe in Wiggins 

(1999) menita, da je v procesu razvoja modela treba začeti pri koncu, iz učnih ciljev 

in standardov in ne iz učnega načrta. Učitelj mora vedeti, kaj je cilj učenja in 

poučevanja, kaj želi doseči, določiti mora znanja in veščine, ki naj bi jih udeleženci 

usvojili in razvili, ter opredeliti, kako jih bo preverjal. Z drugim besedami, učitelj 

mora najprej vedeti, kako bo celoten model izgledal, preden se loti njegovega 

snovanja. Pri tem mora seveda upoštevati specifične zahteve učnega okolja, dobro 
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poznati in znati uporabljati pa tudi različna orodja, vire in dejavnosti, s katerimi bo 

zastavljene cilje uresničil. Cilj je ustvariti učno okolje, ki bo uporabniku prijazno, 

pregledno, spodbudno in preprosto za uporabo. Ker je e-izobraževanje vizualni 

medij, je dober videz (oblika, preglednost), kamor sodijo postavitev, barve, stili, 

animacije, slikovna podpora in grafični prikazi, dodana vrednost modela e-

izobraževanja (Bach idr., 2007).  

4.1. Izhodišča, merila in pogoji za razvoj modela  

Različni avtorji navajajo različna izhodišča in merila za izdelavo in uvedbo modela e-

izobraževanja. Tako Dempster (2007) in Powell (2009) menita, da je pred uvedbo 

modela v učni proces dobro opraviti analizo potreb udeležencev, saj ta predstavlja 

izhodišče za določanje kriterijev, na podlagi katerih lahko presojamo, kako uspešen 

je model v praksi.   

 

Kar zadeva merila, Fee (2009) daje učnim potrebam primat pred drugimi kriteriji, 

kamor prišteva še prednostni učni stil, stroške, čas in dodano vrednost. Ugotavlja, 

da ostali kriteriji niti niso tako pomembni, če lahko zadostimo večini pedagoškim 

potrebam, če uporabimo eno učno metodo ali kombinacijo metod. Kar zadeva ostale 

kriterije, ugotavlja, da:  

 različni modeli e-izobraževanja ponujajo nekaj za vsak učni stil oz. da je določen 

model lahko edina primerna oblika izobraževanja za določen učni stil;  

 so stroški povezani z dodano vrednostjo in da je prav od te odvisno, koliko bomo 

investirali v model;  

 je treba predvideti, koliko časa bomo potrebovali za vzpostavitev modela e-

izobraževanja;  

 je pri uvajanju modela treba oceniti dodano vrednost e-izobraževanja.  

 

Bregar idr. (2010) kot najpomembnejša pri razvoju modela e-izobraževanja navajajo 

naslednja merila: pedagoški vidik, stabilnost učnega okolja, število dosedanjih 

uporabnikov, tehnične pogoje, ekonomski vidik, medtem ko Gerlič idr. (2002) 

predlagajo, naj bi izvajalci e-izobraževanja upoštevali štiri izhodišča za izdelavo 

modela:  

 snovna,  

 pedagoško-psihološka,  

 metodična oz. specialno-didaktična in  

 organizacijsko-tehnična izhodišča.  

 

1. Snovna izhodišča temeljijo na tehtni presoji snovalca učnih gradiv, da določi, 

izbere in učečim se subjektom posreduje primerno študijsko snov; ta mora biti 

skladna izsledkom napredne znanosti, dovolj aktualna ter podana na pregleden 

in urejen način.  
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2. Pedagoško-psihološka izhodišča se nanašajo na izobrazbo udeležencev e-

izobraževanja ter njihove sposobnosti za samostojno delo, privajenost na 

uporabo medijev in komunikacijskih sistemov. Potreben je razmislek o možnih 

težavah in verjetnih reakcijah ter ukrepih za odpravo le-teh.  

3. Temelj za pripravo in analizo študijskih gradiv modela e-izobraževanja so tudi 

metodična izhodišča, v središču pozornosti pa didaktični principi poučevanja, 

doseganje in določitev operativnih izobraževalnih ciljev in smotrov, izbira 

študijskih pripomočkov (računalnik, mediji, strategije), primernost študijskih 

virov in gradiv.  

4. Bistvo organizacijsko-tehničnih izhodišč je upoštevanje elementov organizacijskih 

zakonitosti in zahtev za pripravo natančnega izvršitvenega načrta izvedbe 

programa e-izobraževanja. Tudi tu je potreben metodičen pristop dela, ki 

vključuje analizo vseh učnih situacij, opredelitev načinov za doseganje učnih 

ciljev, preučitev izkustvenega stanja udeležencev in predvidenje potencialnih 

odklonov v samostojnem študiju itd.   

 

Pri načrtovanju modela e-izobraževanja izvajalec izhaja iz učnega načrta, vsebine 

izobraževanja, značilnosti predmeta in zastavljenih ciljev učne ure pa tudi iz potreb, 

želja, pričakovanj in zmožnosti učencev. Izhodiščno načelo modela je, da prek 

organizirane oblike izobraževanja omogočimo učenje, ki ga v konstruktivizmu 

razumemo kot proces, ki spreminja vedenje, informiranost, razumevanje, znanje, 

stališča, spretnosti in zmožnosti (Marentič-Požarnik, 2000). To pomeni, da mora 

učitelj v procesu poučevanja vselej imeti pred očmi učenca, v središče učenja pa 

postaviti dejavnosti, ki učencu omogočijo čim bolj aktivno vlogo, ga za učenje 

motivirajo, spodbujajo k sodelovanju, razmišljanju in diskusiji. Zaželeno je prilaganje 

modela ciljni skupini, njenemu predznanju, učnim preferencam, stilom učenja. Pri 

pripravi gradiv je treba upoštevati tudi didaktična in psihološka merila, ki nam 

omogočajo boljše razumevanje učenca kot osebnosti, njegovih načinov razmišljanja 

in delovanja, socialnih odnosov ipd. Spogledovanje s področji, ki vključujejo osebno 

in socialno dimenzijo učenca, predstavlja še en korak stran od klasičnega načina 

poučevanja.  

 

Učni proces v e-izobraževanju mora temeljiti na enakih načelih kot v tradicionalnem 

učnem okolju: biti mora nameren in načrtovan proces, ki ob ustrezno vpeti učni 

vsebini omogoča spoznavanje le-te v mreži drugih vsebin in informacij ter obenem 

prispeva k višji stopnji razumevanja (Rebolj, 2008). Moos (1974) obravnava 

naslednje dimenzije učnega procesa, ki naj bi jih upoštevali tudi pri izdelavi modela 

e-izobraževanja: 

 odnos: narava in globina osebnih odnosov znotraj učnega okolja; 

 osebni razvoj: osnovne usmeritve, vzdolž katerih se pojavita osebnostna rast in 

samonapredovanje; 
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 ohranitev in prilagoditev sistema: potreben obseg urejenosti in razumljivosti 

sistema, da le-ta lahko ohranja nadzor in se odziva na spremembe. 

Navedene dimenzije morajo biti del učenčeve izkušnje e-izobraževanja. Model, ki 

olajša pripadnost, je tudi model, ki pripomore k temu, da se učeči lažje znajdejo v 

učnem okolju, kajti tudi najbolj motivirani udeleženci e-izobraževanja opustijo 

učenje po večkratnih neuspelih poskusih iskanja informacij ali nezadostne podpore. 

Določen model e-izobraževanja bo dosegel svoj namen le, če bomo v polnosti 

izrabili vse, kar omogoča sodobna tehnologija, ob poznavanju in upoštevanju teorij 

in procesov učenja, ki so podlaga za ustvarjanje modela.  

 

Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika temelji na 

usvajanju in razvijanju temeljnih jezikovnih dejavnosti. Po Garrisonu (2011) 

poznamo štiri osnovne učne dejavnosti: branje, poslušanje, govorno 

sporazumevanje in pisno sporočanje, prikazane v tabeli 5, z vidika sprejemanja, 

vsebine, organizacije in prenosa znanja.  

 

 
Raziskovalna dejavnost 

(pridobivanje informacij) 

Potrdilna dejavnost 

(gradnja znanja) 

Skupina poslušanje govorno sporazumevanje 

Posameznik branje pisno sporočanje 

Tabela 5: Tujejezikovna sporazumevalna zmožnost 

Čeprav je na splošno v e-izobraževanju poudarek bolj na branju in pisanju, ki sta 

tipično individualni dejavnosti, mora model vključevati tudi dejavnosti, ki spodbujajo 

učenčevo udejstvovanje z drugimi udeleženci, razprave, skupinske naloge, študije 

primerov, klepete idr. Vselej je središčno vprašanje, ki si ga mora učitelj zastaviti, 

kaj želi doseči in seveda kako.  

 

Izhodišče za snovanje našega modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika 

so narekovali sodobni trendi tujejezikovnega poučevanja, teoretična pedagoško-

didaktična izhodišča učenja in poučevanja angleškega poslovnega jezika, izsledki 

stroke in primeri dobre prakse. Pri zasnovi in razvoju modela smo upoštevali 

naslednje dejavnike: ciljno populacijo, raven znanja udeležencev, namen in učne 

cilje predmeta, možnosti učnega okolja za izpeljavo nalog in učnih aktivnosti, 

možnost nadzora nad napredovanjem udeležencev in pogoje za izvedbo 

interaktivnega dela udeležencev. Oblikovanje modela je bilo v veliki meri odvisno 

tudi od tehnične opremljenosti izobraževalne ustanove, vendar pa smo v našem 

primeru v ospredje postavili pedagoški proces in ne tehnološki vidik. Vseeno smo v 

polnosti skušali izkoristiti potencial, ki ga ponuja okolje, sistem oz. učna platforma 

za vzpostavitev modela e-izobraževanja.  
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Pred razvojem modela smo opravili natančen pregled podobnih modelov doma in v 

tujini ter s tem prispevali k pregledu stanja modelov e-izobraževanja poslovne 

angleščine v Sloveniji. Obenem smo raziskali umeščenost in razširjenost uporabe e-

izobraževanja poslovne angleščine na slovenskih visokošolskih izobraževalnih 

ustanovah. Model e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika smo razvili za 

študijske namene Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, ki izvaja 

dodiplomske in podiplomske študijske programe s področja managementa in 

organizacije. Model je bil zasnovan v treh korakih: načrtovanje, razvoj in testiranje 

(slika 12).  

 

Slika 12: Faze razvoja modela e-izobraževanja 

Posamezne faze bodo natančneje predstavljene v poglavju 4.3., pred tem pa 

pojasnimo, katere cilje smo z modelom želeli doseči.  

4.2. Opredelitev ciljev  

Pri načrtovanju modela e-izobraževanja moramo imeti v mislih učne rezultate, ki naj 

bi jih udeleženci dosegli. Rezultati naj bi bili skladni z učnim načrtom, metodami 

poučevanja in učnim okoljem, preverili pa naj bi jih z načrtovanimi metodami 

preverjanja in ocenjevanja znanja (Mayes in Freitas, 2010; Sulčič, 2008). 

Pomembno je, da načrtujemo cilje, dejavnosti udeležencev in izvajalca ter sproti 

preverjamo doseganje učnih rezultatov, poudarja Rosenberg (2007).  

 

Ena od prvih aktivnosti v razvoju modela e-izobraževanja je bila opredelitev namena 

in učnih ciljev, ki jih želimo doseči, kot sledi:   

 razviti jezikovno kompetenco, zmožnosti in učne strategije za bralno in slušno 

razumevanje; 

 izboljšati razumevanje govorjenih in zapisanih besedil in zmožnosti tvorbe pisnih 

besedil poslovne korespondence; 

 graditi in ustvarjati znanje prek individualnih in sodelovalnih dejavnosti (forum, 

wiki, klepetalnica, študija primera idr.);  

 prek vodenih nalog tvorjenja krajših in daljših pisnih sestavkov razviti in 

izboljšati veščine pisnega sporazumevanja; 

Načrtovanje

• priprava načrta

• zasnova modela

Razvoj

• vzpostavitev modela

• priprava gradiv

Testiranje

• uporaba modela

• ovrednotenje
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 razviti spretnosti poslovnega komuniciranja in spretnosti za kvalitetno in 

učinkovito medosebno poslovno komunikacijo; 

 poznati, razumeti, usvojiti in znati uporabljati temeljno angleško poslovno 

terminologijo in besedje; 

 spodbujati h kritičnemu razmišljanju, argumentiranju in razpravi o obravnavni 

tematiki; 

 razviti spretnosti iskanja in uporabe različnih internetnih virov;  

 razviti komunikacijske, socialne in sodelovalne veščine in digitalno kompetenco. 

 

Poudarek v razvoju modela e-izobraževanja je bil, ustvariti učno okolje, ki bo vodilo 

do zgoraj omenjenih ciljev, pa tudi na oblikovanju aktivne virtualne skupnosti in 

sodelovalnem učenju, ki omogoča, da udeleženci skupaj ustvarjajo in gradijo znanje 

prek načrtovanih nalog in dejavnosti, ki sprožijo skupinsko delo, diskusijo, dialog.  

4.3. Načrtovanje in zasnova modela  

V fazi načrtovanja je bil potreben razmislek o obliki in vrsti modela e-izobraževanja,  

gradivih, virih, metodah in oblikah poučevanja in učenja, strukturi, uporabnosti in 

učinkovitosti, upoštevajoč učni načrt, cilje predmeta in ciljno skupino ter njeno 

predznanje. V tej fazi smo pripravili načrt izvedbe e-izobraževanja in se seznanili z 

okoljem za izvedbo modela e-izobraževanja, določili pa smo tudi učne vsebine oz. 

teme e-izobraževanja.   

 

Omenimo še, da je pri doseganju ciljev jezikovnega pouka do teh mogoče priti po 

več različnih poteh, a ne smemo zanemariti dejstva, da na uspešnost učne ure in 

doseganje zastavljenih ciljev do neke mere vpliva tudi učna dejavnost. Pri izbiri in 

uporabi le-teh smo tako prvenstveno izhajali iz zastavljenih ciljev za določeno enoto 

modela e-izobraževanja, njene vsebine in dejavnosti pa tudi iz specifičnih značilnosti 

poučevanja jezika stroke in učnih potreb, želja, pričakovanj in zmožnosti učencev.  

4.3.1. Faze v izdelavi modela  

Stopnje v izdelavi in razvoju modela ter namen vsake od njih predstavlja tabela 6. 

Predstavitve in opisa vsake od faz se lotevamo v nadaljevanju. 
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 Faza Namen 

1. Analiza stanja 

Podati posnetek obstoječega stanja, narediti vpogled v 

različne modele e-izobraževanja v Sloveniji; analiza 

dejavnikov vzpostavitve. 

2. Načrtovanje 
Priprava izvršitvenega in terminskega načrta, zasnova 

modela. 

3. Razvoj modela 

Razvoj in vzpostavitev modela: priprava učnih vsebin, 

izdelava učnih gradiv in preizkusov znanja, prenos 

gradiv, postavitev in oblikovanje e-učnega okolja. 

4. Pilotno testiranje  
Pilotna uporaba, preizkus uporabnosti modela, 

odprava morebitnih težav.  

5. Uvedba v učni proces 
Začetek eksperimenta, implementacija modela, 

vpeljava v pedagoški proces, izvedba e-izobraževanja. 

6. Ovrednotenje modela 
Testiranje, ocenitev modela, ovrednotenje učnih 

dosežkov.  

Tabela 6: Pregled posameznih faz v modelu e-izobraževanja 

1. Analiza stanja je bila osredotočena na posnetek stanja obstoječih modelov, 

opredelitev dejavnikov za vzpostavitev in SPIN analizo. 

2. Priprava načrta – izdelava izvršitvenega načrta s časovnico; zasnova programa e-

izobraževanja, ki je vsebovala določitev ciljev in učnih dosežkov (z vidika vsebine in 

procesa), opredelitev učnih snovi/tem z različnih področij človekovega delovanja 

(vsebinske enote) in razčlenitvijo na podenote oz. poglavja.  

3. Razvoj modela je vseboval izbiro učnih aktivnosti, medijev z določitvijo virov, 

strukturiranje aktivnosti (skupinske in individualne), temu pa je sledila vsebinska, 

oblikovna in grafična zasnova.  

4. Pilotno testiranje je bila pomembna faza v razvoju modela, saj smo opravili 

natančen pregled modela z več vidikov: vsebinskega, pedagoškega, tehničnega in 

odpravili težave in pomanjkljivosti.  

5. Preizkus modela je bila najpomembnejša in najobsežnejša faza.  

6. Zaključna faza je zajemala testiranje in ovrednotenje modela e-izobraževanja.  

 

Analiza stanja  

 

Pred razvojem modela e-izobraževanja smo pregledali strokovno literaturo in opravili 

posnetek stanja obstoječih jezikovnih in drugih modelov e-izobraževanja doma in po 

svetu ter naredili analizo dejavnikov in možnosti za vzpostavitev in uspešno uvedbo 

e-izobraževanja s SPIN analizo stanja.  

 

Pri razvoju modela smo zabeležili tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešno vzpostavitev 

in izvedbo e-izobraževanja. Proučitev dejavnikov (Biggs, 2002; Mungania, 2004) z 

vidika izvajalca, udeleženca, sistema za vzpostavitev e-izobraževanja in 
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izobraževalne ustanove smo uporabili kot ogrodje za razvoj modela, upoštevaje 

pomembnost izdelave načrta izvedbe, jasna in natančna navodila, optimalen obseg 

učnih gradiv in primerno težavnost, visoko kakovost in interaktivnost gradiv, pomen 

podpore in spodbude, omogočeno spremljanje dela študenta, omogočanje 

spremljanja lastnega napredka, stalno spremljavo s strani izvajalca e-izobraževanja 

in pogostost dajanja povratne informacije, čim pogostejšo interakcijo, preprost 

dostop do gradiv in enostavno navigacijo, poznavanje ciljne skupine, prilagojenost 

gradiv ciljni skupini, raznolikost pričakovanj ob vstopu v e-izobraževanje, stopnjo 

zaupanja v e-izobraževanje (ki smo jo ugotovili na podlagi vprašalnika pred vstopom 

v e-izobraževanje), poznavanje ciljne skupine in upoštevanje učenčevih učnih stilov, 

zagotovitev intenzivne interakcije med udeleženci, vzgajanje občutka pripadnosti 

virtualni skupnosti, pozitiven odnos do IKT, kakovost tehnične podpore.  

 

Shema na sliki 13 prikazuje pogoje za uvedbo in razvoj modela e-izobraževanja – 

institucionalne, pedagoško-didaktične in organizacijsko-tehnične; ti naj bi vodili k 

razvoju takega modela, ki bi omogočal uresničitev ciljev, vezanih na razvoj 

izobraževalne ustanove, na izboljšanje učnih dosežkov ter razvijanje ključnih 

kompetenc. Postavitev modela podpira vrsto ključnih lastnosti, od ustvarjene 

dodane vrednosti znanja prek povečanja samostojnosti in samoiniciativnosti učenca 

do razvijanja jezikovnih zmožnosti. 
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Slika 13: Razvoj modela e-izobraževanja 

POSTAVITEV 
MODELA PODPIRA  

TE KLJUČNE 
LASTNOSTI: 

 
- ustvarjanje dodane 
  vrednosti znanja  

- spodbujanje aktivnega in  

  celostnega učenja  
- povečanje samostojnosti  

  in samoiniciativnosti  
  učenca 

- razvijanje jezikovnih  

  zmožnosti  
- vključevanje v aktivni  

  proces učenja z učnimi  
  izzivi  

CILJI RAZVOJA MODELA  

Razvoj izobraževalne 

ustanove  
- nova sistemska  

  usmerjenost 

- preoblikovanje programov  
  izobraževanja 

- razvoj izobraževalnih  
  procesov  

- uresničevanje načel učeče  
  se organizacije 

Izboljšani učni izidi  

Izboljšanje učenja se kaže 
kot dvig učnih dosežkov.  

Razvijanje zmožnosti in 
ključnih kompetenc: 

jezikovne, komunikacijske, 
digitalne, medosebne, 

medkulturne, učenje učenja, 
razvoj samoiniciativnosti idr.  

 

Organizacija 
pedagoškega procesa 

Preoblikovanje in 

prilagoditev, vpeljava e-
učnega okolja.  

Vpliv modela na 

izobraževalno okolje in 

izobraževalni proces 
Učinek modela se kaže prek e-

učnega okolja in procesa, ki sta 
oblikovana tako, da spodbujata 

večjo osredotočenost na učenca.  

 

Digitalna 
kompetenca  

Razvijanje  

e-zrelosti in 
računalniške 
pismenosti.  
 

 

POGOJI UVEDBE MODELA E-IZOBRAŽEVANJA 

Pedagoško-didaktični  

- usposobljen pedagoški  

  kader 

- poznavanje metodike  
  e-izobraževanja  

- novi pedagoški pristopi  

Organizacijsko-tehnični 

- ustrezna infrastruktura, 

ustrezna programska in 

strojna oprema 
- tehnično-administrativna 

  podpora uporabnikom in    
  izvajalcem 

  

Institucionalni  

- vizija e-izobraževanja  

- strateško načrtovanje in  

  vodenje 
- integracija in uporaba 

- povezanost e-izobraževanja z  
  neposrednim pedagoškim 
  procesom 
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Z opravljeno SPIN analizo stanja smo želeli pokazati na slabosti, prednosti, izzive in 

nevarnosti uvedbe modela, kot sledijo:  

 

Slabosti  

 pomanjkanje tradicije e-izobraževanja 

 nepoznavanje in nepripravljenost študentov na e-izobraževanje 

 privajanje študentov na nov način dela in študija  

 zahteven in dolgotrajen razvoj e-učnih gradiv in vsebin 

 e-izobraževanje je časovno dolgotrajno  

 odsotnost osebnega stika in socialne komponente učenja – socialna izključenost 

 prevelik poudarek na uporabi IKT 

 

Prednosti 

 dodatna ponudba v programu izobraževalne ustanove  

 izvedba dejavnosti, ki so lastne le e-učnemu okolju (npr. forum, blog) 

 več raznolikih načinov komunikacije s študenti 

 hitrejše posodabljanje učnih vsebin  

 boljši izkoristek študijskega časa  

 stalen dostop do učnih gradiv in vsebin 

 večja možnost individualne obravnave učenca   

 

Izzivi 

 spodbujanje k samostojnemu in neodvisnemu študiju 

 vključitev večjega števila študentov, tudi z drugih univerz (fakultet) 

 oblikovanje novih gradiv – razvoj stroke 

 učiteljev profesionalni razvoj  

 povečana fleksibilnost in kakovost izobraževanja 

 upoštevanje učenčevih raznolikih učnih potreb  

 

Nevarnosti  

 strah pred e-izobraževanjem 

 nepripravljenost in nepoznavanje e-izobraževanja 

 togost in vpetost institucije v tradicionalni sistem izobraževanja 

 nizka motivacija za e-izobraževanje 

 postopno opuščanje klasičnih oblik izobraževanja  

 

Načrtovanje  

 

V fazi načrtovanja smo izdelali izvršitveni načrt razvoja in uporabe modela e-

izobraževanja, v katerem smo:  

 postavili splošne in specifične učne cilje ter določili potrebna znanja in veščine; 

 opredelili učne vsebine (teme) in načine preverjanja znanja;  



 Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

 Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 113 

 

 določili vsebinske sklope in njihovo zaporedje (razdelitev na manjše enote – 

poglavja); 

 za vsako poglavje (sklop) opredelili vrste dejavnosti (npr. branje, pisanje itd.);  

 določili časovni okvir za vsako enoto in izdelali načrt učnih vsebin po dnevih; 

 določili število poglavij in njihovo notranjo strukturo;  

 opredelili obvezna in dodatna učna gradiva (zapisana in govorjena besedila); 

 izbrali vrste formativnih preverjanj; 

 izbrali vire znanja in IKT orodja za določeno učno dejavnost (npr. diskusija – 

forum, preverjanje znanja – kviz, seznanitev z novimi besedami – lekcija, 

slovar).  

S tem je bila narejena zasnova modela e-izobraževanja. V prilogi 1 je predstavljen 

del izvršitvenega načrta, in sicer teme, njihovo zaporedje in časovni okvir izdelave 

modela e-izobraževanja. 

 

Razvoj modela: priprava učnih vsebin, dejavnosti in gradiv  

 

Oblikovanje modela e-izobraževanja je trajalo več kot leto dni, od sredine februarja 

2011 do začetka oktobra 2012, vključevalo pa je vsebinsko in oblikovno pripravo 

gradiva, izbor medijev, oblikovno in grafično zasnovo poglavij, pisanje navodil, 

nalaganje različnih vrst gradiva (od slikovnega in tekstovnega do 

večpredstavnostnega gradiva), oblikovanje in urejanje. Pri vzpostavitvi učnega 

okolja in pripravi nalog smo sledili priporočilom in nasvetom številnih praktikov 

(Brandon, 2005, 2006; Bregar idr. 2010; Carliner in Shank, 2008; Hanna idr., 2000; 

Lockwood in Gooley, 2006; Nielsen in Loranger, 2006; Pitman, 2011; Shubhanna, 

2005).  

 

Vsebinska priprava gradiv je obsegala opredelitev namena in učnih ciljev, temeljnih 

vsebinskih sklopov ter izbiro učnih aktivnosti. Po opredelitvi vsebine in njeni 

razčlenitvi smo določili naloge in učne dejavnosti, ki bodo vodile k doseganju 

zastavljenih učnih ciljev. Pri izbiri smo upoštevali, da morajo posnemati dogajanje v 

tradicionalnem učnem okolju ter zagotoviti vzdrževanje aktivne pozornosti, 

zavzetosti in koncentracije, obenem pa biti čim bolj avtentične, torej oponašati 

situacije, v katerih bi se udeleženci e-izobraževanja morda znašli. Ključna vrednost 

in pomen modela sta, da smo upoštevali posebnosti ciljne skupine, njen nivo 

predznanja, različnost zaznavnih tipov udeležencev, usmerili smo se v spodbujanje 

aktivnega učenja, ki omogoča izbiro z nalogami na srednji in višji ravni zahtevnosti.   

 

Po določitvi vsebinskih sklopov in aktivnosti smo se lotili grafične zasnove besedil in 

oblikovne dovršenosti gradiva. Naše aktivnosti so vključevale: oblikovanje besedila, 

grafično podajanje snovi in slikovne predstavitve. Pri pripravi vsebin smo bili pozorni 

tudi na to, da bo pripravljeno gradivo študente dejansko spodbujalo k aktivnosti in 

da učeči ne bo zgolj prejemnik. Da bi dosegli ta cilj, smo uporabili kar največ 
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različnih zaznavnih kanalov: zvočne posnetke, video vsebine, hiperpovezave, 

preizkuse znanja, jezikovne igre in vrsto učnih aktivnosti, ki spodbujajo 

interaktivnost (forum, klepet, wiki). 

 

Učna vsebina naj bi bila po mnenju mnogih (npr. Bohman, 2004) razdeljena v 

vizualno organizirane strukture oz. manjše enote, uporabili naj bi tudi naslove, 

sezname in druge načine za lažji prehod med enim in drugim učnim gradivom, 

nalogo ali aktivnostjo. Pri vzpostavitvi modela smo sledili načelom dinamičnosti, 

doslednosti, nazornosti in preglednosti nad učnimi vsebinami. Študentom smo 

poskušali olajšati znajdenje in prehode med gradivi, tako da so se, na primer, vsi 

dodani viri (avdio in video posnetki, povezave) vselej odprli v novem zavihku, naloge 

pa v novem oknu. Preglednost učnih vsebin smo povečali s sistematiziranjem in 

razdelitvijo učnih vsebin v sklope, z uporabo glavnih naslovov in podnaslovov, 

uporabo slik za lažjo orientacijo znotraj gradiv, z zamiki besedila in virov, s krepko 

pisavo, z barvami idr. Študenti so na ta način lahko hitreje preleteli vsebino in našli 

določeno učno gradivo ali aktivnost.  

 

Kot rečeno, je bila učna vsebina razdeljena na manjše tematsko zaključene sklope 

(poglavja), vsak sklop je podpiral opravljanje določenih nalog in aktivnosti, pri 

čemer smo upoštevali notranjo in zunanjo vizualno konsistentnost sklopov. Sklopi so 

imeli enako oz. podobno notranjo strukturo, sestavljeno iz nalog, kvizov, iger, 

forumov, klepetalnice itd. Enaki gradniki znotraj sklopa (npr. tvorbne naloge) so bili 

predstavljeni na enak način (z grafično, animacijsko in slikovno podporo), enaka pa 

je bila tudi njihova uporaba. Vse to je študentom omogočilo večjo učinkovitost 

študija in dela. Kajti, ko se študent enkrat privadi na strategije reševanja, porabi 

manj časa za seznanjanje z določenim tipom aktivnosti, kvizom, nalogami in 

branjem navodil. Obenem smo pri zaporedju nalog in aktivnosti upoštevali 

učinkovito sosledje učnih korakov in v vsakem sklopu udeležencu ponudili uvodno 

nalogo, ki spodbuja k razmišljanju in izmenjavi mnenj, enoto pa zaključili z eno ali 

več nalogami za preverjanje in utrjevanje znanja.   

 

Po nasvetu praktikov v model e-izobraževanja ni dobro nalagati večje količine 

podatkov (gradiva), vključevati daljših zapisanih besedil in obsežnejših besedil, saj 

je potreben daljši čas odpiranja. Ko in Rossen (2004) svarita, da nalaganje pri 

počasnem računalniku traja preveč časa in učenec kaj hitro izgubi interes za učenje. 

Bach idr. (2007) svetujejo, naj besedilo ne bo pregosto napisano, vsebuje naj 

podnaslove in alineje. Omenjene napotke smo celovito upoštevali pri razvoju našega 

modela.  

 

Po Feeju (2009) je oblika modela e-izobraževanja povezana z emocionalnim 

doživljanjem učenja. Tako slaba oblika lahko učenca, kljub dobrim učnim vsebinam, 

odvrne od učenja. Učitelj mora zato dovolj časa in truda vložiti v vizualno podobo e-
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učnega okolja, ki naj jo odlikujejo očesu privlačen dizajn (uporaba slik, grafike, 

barv), usklajenost in skladnost posameznih delov, funkcionalnost, primeren vrstni 

red učnih vsebin, dobra preglednost nad gradivom ter omogočanje hitrega iskanja in 

znajdenja na strani (Chapnick in Meloy, 2005).  

 

Učne vsebine kot osrednji element e-učnega okolja morajo učence, kot subjekte 

izobraževalnega procesa, motivirati. Najpomembneje je ustvariti holistični učni 

proces, menijo Bach idr. (2007), medtem ko Draves (2007) poudarja raznolikost 

učnih vsebin in dodaja, da večja raznovrstnost vsebin in dejavnosti poveča možnosti 

za učenje. Več različnih poti do znanja učencu ponudimo, večja je intenziteta 

učenja. Tako so bile vodilo pri pripravi učnih vsebin, nalog in aktivnosti sodobne 

smernice poučevanja angleškega jezika, upoštevali pa smo tudi didaktična in 

psihološka merila učenja in poučevanja tujega jezika ter napotke strokovnjakov o 

predstavitvi tvarine na način, da si jo učeči se čim bolj zapomnijo (Sprenger, 2005). 

 

Da naj učitelj ocenjevanje omeji, naj ga ne bo vsepovprek, ne za vsako nalogo in 

vsako dejavnost, saj je ocenjevanje predvsem orodje, svetujeta Jiang in Ting 

(2000), ki sta v raziskavi o vključevanju študentov v e-učno okolje ugotovila, da 

obstaja povezava med sodelovanjem in doseženim odstotkom pri končni oceni – višji 

je odstotek pri končni oceni, večje je sodelovanje. V model smo sicer vključili 

naloge, teste in preverjanja, kjer so študenti bili ocenjeni na podlagi svojih 

prispevkov, a je ocena služila le kot povratna informacija študentu o njegovem 

napredku, dobrih in šibkih področjih z nasveti in priporočili za nadaljnje delo in 

študij.  

 

Zagotavljanje aktivne vloge udeležencev e-izobraževanja je bila ena prednostnih 

nalog pri razvoju modela e-izobraževanja. Aktivno udejstvovanje smo spodbujali z 

uporabo različnih sodelovalnih in interaktivnih dejavnosti (forum, klepetalnica, wiki, 

študija primera), prek katerih študent gradi svojo online identiteto, krepi medosebne 

odnose in razvija pripadnost učeči se virtualni skupnosti (Bach idr., 2007).  

 

Testiranje  

 

Ko govorimo o pripravi e-gradiv, Bregar idr. (2010) v ospredje postavljajo temeljito 

vsebinsko in oblikovno pripravo, ki mora slediti ustreznim pedagoško-didaktičnim 

teorijam, upoštevati načela priprave gradiv za samostojno učenje in značilnosti 

oblikovanja e-gradiv. Obenem naj bi pred uvedbo e-izobraževalnega modela v učni 

proces opravili več testov, s katerimi naj bi prepoznali in odpravili slabosti modela.  

 

Pred eksperimentalno uvedbo smo se odločili model testirati. Testiranje modela je 

trajalo od začetka oktobra 2012 do sredine januarja 2013. Namen in cilji so bili: 

prepoznati dobre strani in odpraviti slabosti modela, ugotoviti, kaj prinaša bolj/manj 
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želene rezultate, katere oblike so bolj/manj učinkovite, kaj so pomanjkljivosti 

posameznih dejavnosti. Na podlagi povratne informacije študentov FOV in kolegialne 

ocene (presoje) smo model na nekaterih mestih dopolnili in prestrukturirali.  

 

Vpeljava modela v pedagoški proces  

 

Model e-izobraževanja smo eksperimentalno v pedagoški proces na Univerzi v 

Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede uvedli 6. 5. 2013, eksperiment pa 

zaključili 27. 5. 2014. Študenti 1. letnika so bili razdeljeni v štiri skupine, od tega sta 

dve skupini imeli le klasično izobraževanje (v tabeli 7 označeni kot k-skupina 1 in k-

skupina 2), drugi dve pa le e-izobraževanje (v tabeli e-skupina 1 in e-skupina 2). 

Podatki o številu študentov v posamezni skupini, časovnem razporedu in trajanju 

izvedbe eksperimenta e-izobraževanja so razvidni iz tabele 7.  

 

Skupina Število študentov Čas izvedbe 

e-skupina 1 57 6. 5.–4. 6. 2013 

e-skupina 2 40 22. 4.–27. 5. 2014 

Skupaj  97  
k-skupina 1 46 6. 5.–4. 6. 2013 

k-skupina 2 40 11. 11.–19. 12. 2013 

Skupaj 86  
Skupaj e + k 183  

Tabela 7: Podatki o številu študentov in trajanju eksperimenta 

Pri tem dodajmo, da eksperiment uvajanja modela e-izobraževanja v pedagoški 

proces ni spremenil le načina izvedbe predmeta Angleški poslovni jezik in poti do 

razvijanja jezikovnih spretnosti in usvajanja leksikalnega znanja, temveč tudi način 

priprave na samo izvedbo pa tudi na komunikacijo med študenti in nosilcem 

predmeta ter načine preverjanja znanja. Uvedba e-modela je namreč tesno 

povezana z razvojem izobraževalnega procesa in fakultete kot izobraževalne 

organizacije. 

 

Na začetku eksperimenta smo naleteli tudi na nekaj nepričakovanih ovir in večje 

število vprašanj s strani študentov, nekatera od teh navajamo kot zglede v spodnjih 

petih primerih, pri čemer so študentski prispevki nespremenjeni in nelektorirani. 

Problemi študentov so se navezovali predvsem na težave tehnične narave (primera 

1 in 2), na dostop do Moodle okolja (primer 3), dobili smo tudi precej prošenj 

različnih vrst, denimo za oceno prepozno oddanih objav v forumu (primer 4) ali za 

menjavo oz. vključitev v skupino, ki se je izobraževala na klasičen način (primer 5). 

Vprašanja so nam bila večinoma poslana prek e-pošte, vse težave pa smo reševali 

sproti in individualno; smo pa se z reševanjem le-teh in odgovori na študentska 

vprašanja časovno precej zamudili.  
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Primer 1  

Odprla sem Moodle. Nisem opazila angleški poslovni jezik. Lahko prosim pogledate, 

zakaj meni to ni prikazano. 

 

Primer 2  

Pišem vam kar v slovenščini, ker bi rada opozorila na to, da članka, ki ga moramo 

prebrati ne moremo odpreti. Kaže nam napaka kot je prikazano iz slike po e-

mailom.  

 

Primer 3  

Nisem še vešča e-učilnice pa me zanima ali mi lahko pomagate. Ko se prijavim v e-

učilnico vidim tole. Ali morem počakati do 17h da bom lahko uporabljala e-učilnico 

za vaš predmet? 

 

Primer 4  

Pišem vam zato, ker včeraj nisem mogla oddati foruma On job satisfaction. Problem 

je bil v tem, da živim ven iz mesta in je internetna povezava pri nas bolj slaba. 

Tako, da sem bila včeraj, ko sem prišla domov s faksa brez interneta. Zato nisem 

mogla oddati objave na forumu. To pa sem storila danes, takoj ko sem dobila 

povezavo. Prosila bi vas, če mi lahko objavo vseeno ocenite. 

 

Primer 5  

Rada bi spremenila skupino, ker je zame lažje, da predavanja poslušam in 

sodelujem. Če bi bila v e-skupini, verjetno ne bi naredila vsega, saj je angleščina 

težek predmet. Raje vidim, da sem prisotna na vseh klasičnih vajah, kot pa da bi 

sama morala preštudirati predmet, saj sem tip človeka, ki se lažje uči, če posluša 

razlago učitelja. 

 

Ovrednotenje modela 

 

Khan in Joshi (2006) obravnavata naslednje vidike vrednotenja modelov e-

izobraževanja:  

 tehnični vidik, kjer ugotavljamo tehnično ustreznost gradiv, delovanje animacij, 

internetnih povezav, enostavnost navigacije;  

 jezikovni vidik, kjer ocenjujemo primernost uporabljenega jezika za ciljno 

skupino udeležencev e-izobraževanja (vsebine naj bi bile razumljive, dovolj 

strokovne in berljive); 

 ustreznost slikovnega gradiva, ki mora biti nazorno, poučno, nikakor pa ne 

žaljivo;  

 načini preverjanja in ocenjevanja znanja in doseganja učnih rezultatov; 

 sistem za uporabniški vmesnik, ki naj bo razumljiv, enostaven, pregleden in 

uporabniku prijazen;   



 Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

 Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 118 

 

 poučevanje in učenje, kjer presojamo ustreznost uporabljenih metod 

poučevanja.  

 

Kakovostno e-izobraževanje je izvedljivo le prek procesov stalnih izboljšav, ki so 

pomemben element procesov vrednotenja e-izobraževanja. Evalvacija naj bi bila 

sprotna in končna (Khan in Joshi, 2006). Mnenja smo, da je evalvacijo treba vgraditi 

ob učno pot in ovrednotiti različne vidike modela e-izobraževanja: tehničnega, 

organizacijskega, učnega, pedagoškega. Vrednotenje namreč predstavlja široko in 

kompleksno področje, ki poteka na različnih ravneh, formalni in neformalni, 

vključuje pa več kot le učenčevo izkušnjo in njegove dosežke. Pogosto so kriteriji za 

presojo kakovosti modela različni elementi, kot so učna vsebina, oblika gradiv, 

preglednost vsebin, jasnost navodil, uporabnost in koristnost nalog in učnih 

aktivnosti.  

 

Uspešnost in kakovost modela e-izobraževanja sta odvisni od mnogih dejavnikov, ki 

tako ali drugače pripomorejo k učinkovitemu učenju. Palloff in Pratt (2009) menita, 

da mora biti vrednotenje sistematično in navajata osem dejavnikov za vrednotenje 

e-izobraževanja: cilj in namen e-izobraževanja, odnos do e-izobraževanja, obseg 

diskusije in možnost interakcije, samopreverjanje, vrsta učnega okolja, tehnična 

podpora in dostop.  

4.4. Predstavitev modela  

Za razvoj in vzpostavitev modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika je 

bila uporabljena odprtokodna platforma za upravljanje učnih vsebin Moodle (angl. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). To je učna platforma, 

primerna za podporo, predstavitev in upravljanje raznovrstnih učnih vsebin, gradiv 

in virov (spletni viri, datoteke, knjige, sporočanje), udeležence pa angažira z 

dejavnostmi, kot so naloga, delavnica, forum, klepet, wiki, lekcija, slovar, kviz 

(Downes, 2005; Rice, 2006). Odprtost platforme omogoča vključevanje zunanjih 

SCORM paketov, s katerimi lahko popestrimo delo v spletni učilnici z dodatnimi 

aktivnostmi. Pomembna lastnost platforme je tudi, da je mogoče slediti obiskom in 

aktivnostim študentov in voditi e-redovalnico ocen študentov. Stabilnost delovanja 

platforme omogoča uporabo tudi več 10.000 uporabnikom. Platforma se nenehno 

dopolnjuje in nadgrajuje z novo funkcionalnostjo, novostim pa lahko sledimo na 

spletni strani https://moodle.org. 

Študenti so do predmeta Angleški poslovni jezik dostopali z uporabniškim imenom in 

geslom. Po prijavi v Moodle učno okolje so najprej videli seznam vseh predmetov 1. 

letnika, med njimi tudi Angleški poslovni jezik, kot prikazuje slika 14. 
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Slika 14: Delni seznam predmetov v Moodle učnem okolju 

Po kliku na predmet Angleški poslovni jezik (E) se prikaže stran predmeta (slika 15), 

kjer je na vrhu pozdravni nagovor, pod njim pa oglasna deska, kateri sledijo 

pogosto zastavljena vprašanja, forum za študentska vprašanja, predloge in 

pripombe ter predstavitveni video s kratkim opisom načina dela v e-učnem okolju.  

 

Na levi strani se nahajajo bloki: udeleženci, seznam aktivnosti, iz katerega je 

razvidno zaporedje in organizacijska shema predmeta, ki študentom omogoča večjo 

preglednost nad učnimi vsebinami ter lažjo navigacijo, saj so s klikom na naslov 

poglavja »skočili« direktno na izbrano poglavje. Pod kazalom se nahaja blok z 

aktivnostmi, študentova redovalnica, kjer se beležijo točke in ocene za opravljene 

naloge ali aktivnosti ter iskalnik po vsebinah. Na desni strani so bloki: koledar, 

zadnje novice, prihajajoči dogodki in seznam nedavnih dejavnosti.  

 

 

Slika 15: Primer glavne strani predmeta Angleški poslovni jezik v modelu e-
izobraževanja 
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Preden se lotimo opisa strukture modela in v njem uporabljenih aktivnosti, se 

posvetimo še eni pomembni temi pri razvoju modela e-izobraževanja, tj. pomenu 

ustvarjanja ustreznega e-učnega okolja. 

 

Ustvarjanje primernega e-učnega okolja 

 

Oblikovanje primernega e-učnega okolja zahteva posebno pozornost. Učitelj mora 

zagotoviti dostopno, dobro oblikovano in prilagodljivo učno okolje, z aktivnostmi, ki 

so osredotočene na učenca in od njega zahtevajo miselno aktivnost. Poleg ustrezne 

predstavitve učnih vsebin je treba poudariti predvsem socialno komponento e-

okolja, kjer naj tehnologija omogoča družabne prostore, kot so klepetalnica, e-

knjižnica, asinhrona podpora udeležencem (forumi) in prostor za obveščanje o 

tedenskih/mesečnih učnih dogodkih. Virtualni prostori imajo z vidika socialnega 

mreženja lahko enako težo kot dejanski učni prostor. 

 

Idealno učno okolje naj bi zagotovilo takojšnjo, prožno in potrebno podporo 

udeležencu e-izobraževanja, razvijalo njegovo samostojnost in podpiralo učni proces 

(Moisey in Hughes, 2008). Kolb (2000) poudarja potrebo po ustvarjanju primernega 

virtualnega učnega okolja, tj. po učnem in bivanjskem prostoru za kritično 

naseljevanje in samorefleksivno pripadnost. Predlaga oblikovanje razširjenega 

prostora, kjer je dojemanje razsežnosti povezano z normami in pričakovanji o 

učenju. Smatra, da lahko uporabimo ta pristop pri oblikovanju učne izkušnje v e-

izobraževanju. Občutek pripadnosti se lahko ustvari na bolj zaznavnem prizorišču, ki 

ga učitelj lahko oblikuje z dizajniranjem ozadja, izbiro barv in dodajanjem grafičnih 

elementov, ki znatno okrepijo kulturološko noto e-izobraževanja. 

 

Tudi Standish (2000) govori temu v prid, ko opisuje, da učno okolje e-izobraževanja 

predstavlja lupino, znotraj katere lahko predstavimo neomejene količine 

najrazličnejših učnih gradiv. E-učno okolje je točka v virtualnem prostoru, ki postane 

prizorišče aktivnosti šele, ko mu dodamo spletne povezave in konkretno učno 

vsebino. Mnoga virtualna učna okolja – poleg učnih vsebin in predmetov – vsebujejo 

tudi t. i. družabna območja (forume in klepetalnice). Te točke predstavljajo družabni 

moment, kjer se sklepajo prijateljstva med učenci, objavljajo diskusije, izmenjujejo 

mnenja idr. Vse to poveča zanimanje in pripadnost virtualni skupnosti, kar 

posledično vpliva na verjetnost, da bodo tudi učna gradiva pogosteje uporabljena. 

Vsled tega mora učitelj neobhodno ustvariti občutek spletnega druženja s celovitim 

vključevanjem učencev v vse pomembne družabne segmente, ki igrajo pomembno 

vlogo v njihovem učnem razvoju.  

 

Da uspešno učenje ne temelji le na učnem gradivu, poudarja Rowntree (1992). Ker 

je v e-izobraževanju učenje docela v rokah učenca oz. ta zavzame t. i. »naredi si 

sam« odnos do učenja in gradiva, mora biti pripravljen prevzeti tudi odgovornost za 



 Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

 Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 121 

 

svoj napredek. Pri e-izobraževanju tako do večjega izraza prideta učenčeva 

samomotiviranost in samozadostnost. Rowntree (1992) meni tudi, da je za 

kakovostno učenje nujna učiteljeva podpora.  

 

Resda je pri doseganju ciljev v izobraževalnem procesu do istega cilja mogoče priti 

po več in po različnih poteh. Po drugi strani pa ne smemo zanemariti dejstva, da na 

uspešnost učne ure in doseganje zastavljenih ciljev do neke mere vplivata kontekst 

oz. okolje izobraževalnega procesa in izbira učnih aktivnosti. Pri izbiri le-teh naj 

učitelj izhaja prvenstveno iz ciljev in vsebine izobraževanja oz. učnega načrta, 

značilnosti predmeta in zastavljenih ciljev učne ure pa tudi iz potreb, želja, 

pričakovanj in zmožnosti študentov. Učna ura, ki razvija študentovo kompetenco v 

rabi jezika in besedja, se po načinu in oblikah dela (uporaba učnih listov, 

samostojno delo, delo v skupini ali delo v parih) razlikuje od ure, katere cilj je 

razvijanje govornega sporazumevanja (metoda razgovora, igra vlog, simulacija, delo 

v parih).  

 

Učitelj mora pri načrtovanju učnega okolja upoštevati tudi razpoložljivost orodij in 

nabor možnih učnih aktivnosti. Pri odločanju za eno ali drugo aktivnost so učitelju 

brez dvoma dobrodošle njegove predhodne izkušnje, na osnovi katerih presoja ne 

le, kaj prinaša bolj ali manj želene rezultate, katere so bolj in katere manj 

učinkovite, temveč tudi, kakšne so njihove pomanjkljivosti in prednosti pa tudi, 

katere so študentom bolj všečne in njim bližje.  

 

Struktura modela e-izobraževanja 

 

Modeli e-izobraževanja so si po obliki in zgradbi precej različni. Struktura z 

ustreznimi vsebinami je ključnega pomena, model e-izobraževanja pa mora 

vsebovati predstavitev, podporo pri motiviranju učencev za učenje (možnost 

povratne informacije, svetovanje, nasvete), smernice in navodila za uporabo gradiva 

in za učenje, vaje za preverjanje in utrjevanje, pisne naloge, spodbujati mora 

analizo in kritično mišljenje kot višja spoznavna procesa (Moore, 1993). 

Udeležencem, ki se prvič srečajo z e-izobraževanjem, velja uvodoma ponuditi neke 

vrste spoznavno enoto, prek katere se lahko seznanijo z različnimi učnimi 

aktivnostmi, strukturo in načinom dela v virtualnem učnem okolju. Clarke (2004) 

omenja, da je uvodna seznanitev pomembna priprava na učenje, sorodna fizičnemu 

ogledu izobraževalne ustanove prvi dan pouka. Dodajmo še, da Garrison (2011) za 

premostitev težav, ki zahtevajo pedagoško ali nepedagoško podporo udeležencem 

e-izobraževanja, predlaga izdelavo pogosto zastavljenih vprašanj.  

 

Model e-izobraževanja smo izdelali in strukturirali, upoštevajoč zgoraj zapisane in v 

tem poglavju že navedene smernice, napotila in priporočila pa tudi na osnovi lastnih 

izkušenj. Sestoji iz uvoda v predmet in 20 poglavij. Poudarimo še, da model za 
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razliko od drugih modelov doma in v tujini ne ponuja zgolj nalog rabe besedja in 

slovnice, temveč je usmerjen v razvijanje vseh jezikovnih zmožnosti, od poslušanja, 

branja, pisanja, funkcijske rabe jezika in rabe besedišča kakor tudi govorne 

produkcije. Ker je učni jezik angleščina, smo tudi Moodle e-učilnico nastavili v 

angleškem jeziku. Aktivnosti in naloge v modelu so podrobneje predstavljene v 

nadaljevanju.  

 

Uvod v predmet vsebuje pozdravni nagovor s kratko dobrodošlico, predstavitveni 

video o poteku e-vaj, s poudarkom na vsebini modela e-izobraževanja in načinu 

dela; sledi oglasna deska, forum študentskih vprašanj, predlogov in pripomb ter 

pogosto zastavljena vprašanja Ask – Answer – Discover, slovar in študijsko gradivo. 

Študentski forum in pogosto zastavljena vprašanja omogočata dejavno vključevanje 

študentov z vprašanji, komentarji in novimi objavami (dodajanje podtem). Omenimo 

še, da smo za izdelavo predstavitvenega videa uporabili PowToon animirano 

aplikacijo (http://www.powtoon.com), za oglasno desko aplikacijo Linoit 

(http://linoit.com/home), za forum študentskih vprašanj Padlet (https://padlet.com), 

za pogosto zastavljena vprašanja pa Moodle forum vprašanj in odgovorov; vse 

omenjene aplikacije smo v e-učilnico vnesli prek URL povezav. 

 

Za sporočilom dobrodošlice in omenjenimi enotami se zvrsti 20 poglavij (tematskih 

enot), od katerih je prvo uvodno ali seznanitveno (An interactive first meeting), 

namenjeno predstavitvi in spoznavanju udeležencev ter privajanju na Moodle učno 

okolje prek konkretnih nalog in aktivnosti (glej sliko 16).  

 

 

Slika 16: Delni prikaz prvega poglavja modela e-izobraževanja 
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Študenti so v 1. poglavju modela e-izobraževanja imeli nalogo, izpolniti svoj 

uporabniški profil ter po želji naložiti svojo sliko, sodelovati v klepetu ali forumu, kjer 

so se na kratko predstavili drug drugemu, se medsebojno spoznavali, zastavljali 

vprašanja in se obenem privajali na novo učno okolje. Prvo poglavje je vsebovalo še 

krajši začetni preizkus iz znanja poslovnega besedja, namenjen igrivemu in 

zabavnemu načinu spoznavanja novih besed. Če povzamemo, so dejavnosti in 

naloge prvega poglavja modela e-izobraževanja:  

 uvodni pozdrav;  

 naloga, katere namen je, da študenti izpolnijo ali posodobijo svoj osebni profil in 

po želji objavijo svojo fotografijo; 

 klepetalnica (za sočasno prisotne študente) in/ali seznanitveni forum (za vse 

študente, ki so se v model vključili izven urnika vaj angleškega poslovnega 

jezika). Študenti so lahko sodelovali v eni ali obeh aktivnostih, obe pa sta bili 

namenjeni »prebijanju ledu« in medsebojnemu spoznavanju, v katerih so se 

študenti na osnovi navodil učitelja predstavili, napisali nekaj o sebi, svojih 

interesih, preživljanju prostega časa in opisali svoje izkušnje ter pričakovanja, 

vezana na e-izobraževanje;  

 kviz – My first mini business English quiz, s katerim so se na zabaven način 

preizkusili v poznavanju in rabi nekaterih ključnih besed iz poslovnega sveta.  

 

Prvemu poglavju sledi sedem tematskih poglavij – 1. Brands, 2. Travel, 3. 

Organisation, 4. Change, 5. Money, 6. Advertising, 7. Culture –, tem poglavje 

Revision A, namenjeno ponovitvi dotlej usvojenega znanja in 10. poglavje, 

predvideno za pripravo študije primera, ki so jo študenti reševali v skupini z do 

največ štirimi člani. Študija primera je od študentov zahtevala, da so za izbrano 

poslovno situacijo/problem predlagali eno ali več možnih rešitev in jih predstavili 

svojim kolegom z uporabo avdio in video tehnologije. Razlago študije primera, 

navodila in nasvete za delo, navodila glede dolžine posnetka, uporabe tehnologije 

idr. so študenti dobili v e-učilnici. Na voljo pa so jim bile tudi e-govorilne ure, v času 

katerih so imeli možnost postaviti različna vprašanja na temo študije primera in 

izdelave video posnetka zanjo.  

 

Z enoto, osredinjeno na pripravo študije primera, se zaključi prvi del modela e-

izobraževanja; sledi sklop nadaljnjih sedmih poglavij na različne teme – 8. 

Employment, 9. Trade, 10. Quality, 11. Ethics, 12. Leadership, 13. Innovation, 14. 

Competition –, zaključno Revision B poglavje, ki je enako kot Revision A orientirano 

na ponavljanje, razvijanje jezikovnih spretnosti in na diagnostično preverjanje 

znanja. V obeh poglavjih, fokusiranih na ponavljanje, smo med vajami izvedli tudi 

virtualne govorilne ure, v času katerih so študenti lahko zastavili vprašanja, 

povezana z obravnavano snovjo, nalogami, preverjanjem ali s predmetom na 

splošno. Podobno kot 10. poglavje je bilo tudi 19. namenjeno študiji primera, tokrat 

oddaji, predstavitvi in ogledu študentskih video posnetkov izdelanih študij primera in 
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razpravi o njih (prek foruma). Študenti so nato glasovali za najboljši video, izvirno 

idejo (rešitev) in ustvarjalno predstavitev. Zadnje poglavje v modelu e-izobraževanja 

je bilo posvečeno zaključnemu (sumativnemu) preverjanju in ocenjevanju znanja, 

pripravi na izpit, seznanitvi s kriteriji, merili in opisniki ocenjevanja za pisno in 

govorno sporazumevanje. Drevesna struktura modela e-izobraževanja je prikazana 

na sliki 17. 

 

 

Slika 17: Drevesni prikaz modela e-izobraževanja 

Vsa tematska poglavja (1.–7. in 8.–14.) so si po strukturi med seboj podobna in 

predstavljajo samostojno tematsko oz. zaključeno učno enoto z naslovom, 

predstavitvijo teme (oz. napovednikom učne snovi), pregovorom ali mislijo na 

obravnavano temo, učnim gradivom, vrsto nalog za vajo in oddajo ter širokim 

naborom različnih učnih aktivnosti. Vsako poglavje vključuje uvodno motivacijsko 

aktivnost, s katero se udeleženci uvedejo v temo in orazpoložijo za učenje – 

tovrstne naloge so dražljaji, spodbude za razpravo, ki je lahko video posnetek, slika, 

provokativno vprašanje, izhodiščno besedilo, avdio iztočnica ipd. V nadaljevanju si 

sledijo različne naloge in aktivnosti za razvijanje jezikovnih zmožnosti, poslušanja, 

branja, pisanja, tu so še naloge rabe jezika, diskusijski forum ali vodeni klepet, 

naloge za usvajanje in utrjevanje besedja, preizkusi znanja v obliki kvizov, igre vlog, 

križanke, besedne in jezikovne igre, različne aktivnosti za povečanje motivacije pri 

učenju, kvizi za sprostitev in igre za premor med učenjem. Študenti razvijajo svoje 
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komunikacijske zmožnosti prek avtentičnih avdio in video posnetkov, različnih vrst 

zapisanih besedil (članki, poročila, študije primerov), urijo svoje pisne zmožnosti, 

tako da sami ali v paru tvorijo različne vrste besedilnih zvrsti (objava za javnost, e-

sporočilo, zapisnik, vloga za službo, pritožba, akcijski načrt in podobno), v skupinah 

ali v paru se lotijo študije primera in o tem posnamejo video.  

 

Strnjen kronološki pregled nalog in aktivnosti, ki jih vključuje vsako od poglavij v 

modelu e-izobraževanja: 

 naloga za ponavljanje že usvojene snovi,  

 uvodna motivacijska naloga za obravnavo nove teme,  

 diskusijski forum na obravnavano temo z izhodiščnim primerom in navodili,  

 klepet na določeno temo, 

 naloge za usvajanje novega besedja s preverjanjem v obliki kviza ali križanke in 

slovarjem,  

 naloge za razvijanje slušnega razumevanja,  

 naloge za razumevanje zapisanega besedila,  

 igra, križanka ali zabaven kviz za premor med učenjem s poudarkom na 

jezikovnem vnosu, npr. vislice, ugani besedo idr.,  

 naloge za rabo jezika,  

 naloge preverjanja in testne naloge za utrditev in ponavljanje usvojenega 

besedja,  

 naloge za razvijanje govornega sporazumevanja ob dani iztočnici in seznam fraz 

za različne okoliščine govornega sporazumevanja,  

 naloge za pisno sporočanje.  

 

Sosledje navedenih aktivnosti je lahko včasih tudi rahlo drugačno, odvisno od teme, 

dolžine in števila posameznih nalog za razvijanje zmožnosti in vrste naloge. Tako se 

je pri določeni tematski enoti naloga (igra ali kviz) za oddih med študijem lahko 

pojavila prej ali kasneje (npr. za nalogami za rabo jezika), podobno je klepetalnica 

pri nekaterih poglavjih bila dana na začetku, kadar smo želeli vprašanja iz uvodne 

motivacijske naloge vključiti v pogovor in razviti debato o obravnavani temi ter tako 

študente spodbuditi k izražanju in izmenjavi mnenj. Nekatera poglavja so vsebovala 

po več kvizov za preverjanje usvojenega besedja, spet druga pa kviz in križanko. V 

modelu e-izobraževanja smo študentom ponudili 65 avdio posnetkov za razvijanje 

slušnega razumevanja in govornega sporočanja, 9 video posnetkov, 30 obveznih 

nalog za razvijanje bralnega razumevanja in 14 izbirnih besedil za branje kot 

zadovoljstvo in užitek, 46 nalog za rabo jezika, 67 nalog za rabo besedja, besednih 

zvez in frazemov, 14 forumov, 18 klepetov, 26 kvizov, 9 križank, 2 wikija, 14 študij 

primera ter 21 nalog za pisno produkcijo. Vse naloge so bile na ravni samostojnega 

uporabnika (B1/B2 glede na SEJO ravni). Omenimo še, da smo za izdelavo izvirnih 

govorjenih besedil uporabili spletno aplikacijo Vocaroo (http://vocaroo.com), 
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križanke pa naredili z uporabo aplikacije Hot potatoes (https://hotpot.uvic.ca), v 

model smo jih vnesli s paketom SCORM.  

 

Pri strukturi modela e-izobraževanja smo bili posebej pozorni na preglednost, 

doslednost in usklajenost med poglavji. Z uporabo naslovov in podnaslovov različnih 

barv, z označevanjem besedila, s slikovno podporo (npr. klepetalnica je v vseh 

poglavjih imela dodano sliko chat room; naloga tvorjenja besedilnih vrst pa sliko 

dečka ob knjigah itd.), s presledki med učnimi sklopi in deli poglavja smo želeli 

doseči, da je model e-izobraževanja strukturiran in oblikovan pregledno in nazorno, 

kot kaže slika 18, ki prikazuje zadnjo pisno nalogo 15. poglavja na temo Leadership 

in začetek 16. poglavja (Innovation) z uvodom v temo in klepetalnico.   

 

 

Slika 18: Slikovna in grafična podoba modela e-izobraževanja 

 

Študentom smo nudili stalno študijsko podporo, medtem ko smo stike z njimi 

najpogosteje vzdrževali prek e-pošte, uporabili pa smo tudi druge, raznolike načine 

komuniciranja s študenti, kot kaže slika 19.  
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Slika 19: Načini komuniciranja in vzdrževanja stikov s študenti 

 

Pregled učnih dejavnosti  

 

V pričujočem poglavju se osredotočamo na opis učnih dejavnosti modela e-

izobraževanja. Predstavljene so poglavitne značilnosti, namen in cilji uporabe 

posameznih dejavnosti, pri tem je podana tudi kritična presoja učinkovitosti uporabe 

le-teh. Splošni opisi dejavnosti so povzeti po učnem okolju Moodle 1.9, 2.5 in 2.7, 

Univerze v Mariboru (glej https://estudij.um.si), namen, način uporabe, prednosti in 

slabosti posameznih dejavnosti pa so predstavljene na podlagi naših izkušenj.  

 

Pred predstavitvijo posameznih dejavnosti v modelu e-izobraževanja osvetlimo 

splošne značilnosti tega pojma. Izraz učna dejavnost ali kratko dejavnost je 

opredeljen kot interakcija udeleženca v izobraževalnem procesu z uporabo različnih 

virov, usmerjena v doseganje določenih učnih ciljev (Beetham in Sharpe, 2007). V 

strokovni literaturi se za pojem dejavnost pogosto uporabljata še izraza on-line 

aktivnost in učna aktivnost. Ker gre za okvir, s katerim spodbujamo aktivno učenje v 

e-učnem okolju, je primeren tudi termin e-aktivnost (angl. e-tivity), ki ga je skovala 

Salmon (2002). E-aktivnost, po njeni razlagi, vključuje medsebojno sodelovanje 

udeležencev ter interakcijo z e-moderatorjem (kot učitelja v e-izobraževanju 

poimenuje avtorica), kjer je komunikacijsko orodje lahko klepetalnica ali forum, cilj 

pa uspešno zaključiti neko nalogo. Kember in Murphy (1994) menita, da so prav 

aktivnosti tiste, ki spodbudijo dialog med učiteljem in učencem, ter učenca iz 

pasivnega prejemnika spremenijo v aktivnega udeleženca e-izobraževanja.  

 

Učiteljeva naloga v izvajanju e-aktivnosti je v splošnem ta, da učencem sugerira 

»navdih«, kot to poimenuje Salmon (2002, str. 14), v obliki skromnejše informacije, 

ki predstavlja stimulus, izziv za učence in jih spodbudi k ustvarjalnemu delu v e-

aktivnostih. To poteka na način, da vsak učenec na učiteljevo pobudo (stimulus) 

poda individualni odgovor, nato pa se odziva in podaja utemeljitve na prispevke 

ostalih udeležencev. Povzetek, povratno informacijo ali oceno na to poda e-

moderator, v nekaterih primerih pa se udeleženci lahko tudi medsebojno ocenjujejo. 

Ena ključnih lastnosti e-aktivnosti, ki jo Salmon (2002) osvetli v svoji definiciji, je ta, 

da potekajo asinhrono.  

Načini

komunikacije

s študenti

• e-pošta

• Moodle sporočila

• e-oglasna deska

• klepetalnica

• forum

• pogosto zastavljena vprašanja



 Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

 Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 128 

 

Učne cilje je mogoče doseči z uporabo različnih aktivnosti. Horton (2011) navaja tri 

vrste aktivnosti: absorbcijske, storilnostne in povezovalne. Prve vključujejo naloge 

poslušanja, branja in opazovanja, izpeljemo pa jih s predstavitvami in prikazi. 

Namen storilnostnih dejavnosti, kot so praktične vaje in eksperiment, je izvajanje 

neke naloge, ki se nanaša na predelano učno snov. Te dejavnosti vodijo k 

nastajanju novega znanja in omogočajo prenos in uporabo znanja v prakso, obenem 

pa izboljšajo motiviranost udeležencev e-izobraževanja. Cilj povezovalnih dejavnosti 

je povezati naučeno s predhodnim znanjem in izkušnjami, ki jih ima udeleženec pri 

svojem delu in življenju. S povezovalnimi dejavnostmi razvijamo kompetence in 

zahtevnejše znanje, primeri le-teh pa so diskusije, spletni dnevniki, raziskovalne 

naloge, poglobljena vprašanja idr. 

 

Aktivnosti izbiramo glede na učne cilje, izpeljemo jih lahko na različnih ravneh 

zahtevnosti in jih med seboj poljubno kombiniramo. Pri izbiri dejavnosti v modelu e-

izobraževanja smo sledili načelom komunikacijskega pristopa. Vse dejavnosti so 

ciljno usmerjene, osredotočene na učenca, spodbujajo sodelovalno učenje in visoko 

raven interakcije. Zagotovili smo, da model spodbuja aktivno učenje, da je učenec 

aktivno udeležen v proces učenja pa tudi, da ima možnost kontrole nad svojim 

učenjem, saj lahko prosto izbira zaporedje učnih dejavnosti.  

 

Upoštevali smo tudi priporočila dobre prakse, naj se izvajalec e-izobraževanja 

najprej dobro seznani z učno platformo, preden uporabi bolj napredne in 

kompleksne dejavnosti (Brandon, 2006), naj bodo aktivnosti čim bolj realne, skladne 

z učnim načrtom predmeta in s pričakovanji udeležencev in naj učencem ne 

vzamejo preveč časa (Kember in Murphy, 1994). V nadaljevanju so opisane 

dejavnosti, ki smo jih uporabili v modelu e-izobraževanja, in načini uporabe le-teh. 

 

Forum 

 

Je asinhrona dejavnost, kjer udeleženci sodelujejo v organizirani razpravi na neko 

temo ali vprašanje v obliki krajših ali daljših sporočil, prispevkov oz. objav. Forumi 

so strukturirani na različne načine, platforma Moodle omogoča naslednje:  

 standardni forum za splošno rabo,  

 standardni forum za prikaz v obliki bloga,  

 forum vprašanj in odgovorov,  

 ena sama preprosta razprava, kjer vsaka oseba objavi eno razpravo.  

 

Forumi lahko vključujejo ocenjevanje vsake objave, možno je dodati tudi različne 

datoteke (priloge). Objave je mogoče pregledovati v različnih oblikah (ravni, 

ugnezdeni ali razpredeni obliki) in se nanje tudi naročiti. Z naročanjem na forum 

udeleženci prejmejo kopijo vsake nove objave po elektronski pošti. Izvajalec lahko 

določi, da je naročanje na forum nujno za vse udeležence.  
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Forum je po naših izkušnjah ena bolj priljubljenih učnih aktivnosti, saj spodbuja 

asinhrono razpravo med udeleženci in zvišuje raven interakcije med njimi. Za objave 

v forumu imajo udeleženci na voljo več virov in časa, zato so ti lahko bolj kakovostni 

kot razprava v živo (Bregar idr., 2010). Po naših izkušnjah je skoraj tretjina 

študentov besedila pred objavo na forumu najprej napisala v Word obliki na svojem 

računalniku. Za uspešno diskusijo na forumih je priporočljivo vzpostaviti določena 

pravila komuniciranja (Jereb in Ferjan, 2007) in udeležence z njimi seznaniti že na 

začetku e-izobraževanja, enako kot jim je dobro dati jasna navodila o sodelovanju 

na forumu, pojasniti, kaj se od njih pričakuje, povedati, kakšne so kakovostne 

objave in dati nekaj primerov takšnih objav (Levine, 2002).  

 

Namen foruma je, da udeleženci razpravljajo na določeno temo, se odzivajo na 

objave, jih komentirajo, zastavljajo lahko dodatna vprašanja, odpirajo nove teme in 

si tako izmenjujejo mnenja, izkušnje. Če zastavimo diskusijo tako, da omogoča 

izražanje različnih pogledov, po mnenju Lehmanna in Chamberlina (2009) 

spodbujamo kritično razmišljanje. Učitelj mora za vsak forum določiti temo razprave 

oz. zastaviti eno ali več vprašanj; ta ne smejo biti presplošna (npr. What do you 

think of fair trade?) ali faktografska (npr. When was Apple, consumer electronics 

company, established?), saj se ob vprašanjih te vrste ne bo razvila ustvarjalna 

diskusija. Izogibati se je treba tudi vprašanj alternativnega tipa, ki ne izzovejo več 

kot odgovora drži/ne drži oz. da/ne. Forum lahko uporabimo tudi za razpravo o 

prebranem članku, za viharjenje možganov, diskusijo o aktualnih dogodkih idr.  

 

Forum zahteva aktivnega učitelja, ki prevzema dvojno vlogo, moderatorja in 

aktivnega udeleženca foruma. Kot moderator vodi razpravo, jo moderira, zastavlja 

vprašanja, ureja in briše objave, dodaja nove teme, usmerja potek diskusije, jo 

spodbuja z dodatnimi vprašanji, sočasno pa se v forum aktivno vključuje kot 

sogovornik, tako da se odziva na objave udeležencev. To lahko naredi na več 

načinov (povzeto po Lehmann in Chamberlin, 2009): zastavi vprašanja, ki 

spodbujajo k razmisleku; naredi povzetek dotlej podanih objav in spodbudi ostale 

udeležence k vključitvi v diskusijo; poda skupinsko povratno informacijo o poteku 

diskusije. Avtorja na tem mestu opozarjata, da mora vsak udeleženec dobiti odgovor 

na svojo objavo, s strani učitelja ali s strani udeleženca e-izobraževanja. Za 

izvajanje razprav v forumih pa je priporočljivo sestaviti pravila, ki določajo načine 

izvedbe diskusij in komunikacije med udeleženci (Karran, 2006); to se je kot 

bistveno izkazalo tudi v našem primeru, saj so študenti že v prvem forumu, namesto 

da bi se odzvali na objave svojih kolegov, dodajali odgovore v obliki nove podteme, 

kar je onemogočalo nadaljevanje prve razprave in zmanjšalo samo preglednost 

foruma. Ker vnaprejšnjih navodil za sodelovanje na forumu nismo imeli, smo 

študente o načinu komunikacije seznanili prek e-pošte.  
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Na začetku modela e-izobraževanja prvo diskusijo po navadi namenimo predstavitvi 

in spoznavanju udeležencev, pri čemer naj bi učitelj nagovoril oz. pozdravil vsakega 

učenca posebej, medtem ko naj bi se v nadaljnjih forumih aktivno odzval, odvisno 

od teme in cilja diskusije, na vsake 4–5 objav. Lehmann in Chamberlin (2009) sicer 

svetujeta, naj bo učiteljevih objav okoli 10–15 odstotkov, vendar naše izkušnje 

kažejo, da so udeleženci manj odzivni, če vidijo, da je učitelj manj aktiven 

udeleženec foruma. Z rednimi objavami po eni strani spodbujamo razpravo med 

udeleženci, po drugi strani pa jim sporočamo, da smo vseskozi prisotni in da v 

razpravi aktivno sodelujemo. Po našem mnenju ni treba, da so odgovori zelo dolgi; 

dovolj je, da se – lahko tudi na več objav hkrati, kratko odzovemo, kot naprimer v 

spodnjih dveh primerih, pri čemer je zaželeno tudi, da odziv vsebuje neko spodbudo 

oz. vprašanje za nadaljnjo diskusijo, kot v 1. primeru.  

 

Primer 1:  

You've all done a wonderful and thoughtful job on your posts to this discussion. I'm 

curious to know if you could suggest any other places to visit. 

 

Primer 2:  

Hello to the early posters! You are doing an excellent job with this discussion, and 

I’ve read your posts with great interest.  

 

Diskusijski forum je bil vključen v vsa poglavja modela e-izobraževanja, izbran je bil 

tip standardnega foruma za splošno rabo. Forum je bil odprt od 24 ur do nekaj dni 

in voden, tako da je bil uvodoma določen nek tematski okvir, podana trditev ali 

vprašanja na določeno temo, morda zastavljen problem, video stimulus, povezava 

na članek idr. Slika 20 prikazuje primer foruma na temo zagotavljanja kakovosti in 

zmanjševanja tveganj (13. poglavje), kjer so se študenti morali vživeti v vlogo 

podjetnika in ustvarjalno odzvati na dano situacijo. 

 

 

Slika 20: Primer problemsko zastavljene iztočnice za forum na temo kakovosti 
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Študenti so se na neko iztočnico za razpravo morali odzvati do določenega roka in 

sodelovati v najmanj enem diskusijskem forumu na teden. Za prvo objavo, oddano 

do roka za oddajo (do največ en teden), so prejeli 5 točk, za utemeljen in ustrezen 

odziv na sošolčevo objavo pa 2,5 točke. Na ta način smo spodbujali aktivno 

udeležbo ter ustvarjalno in aktivno razpravo med študenti, jih navajali k izmenjavi 

mnenj, komentiranju in kritičnemu razmišljanju. Po prvi objavi so študenti morali 

slediti objavam svojih sošolcev, jih prebrati in se nato po želji odzvati na enega ali 

več dotlej objavljenih prispevkov. Študenti so rade volje sodelovali v razpravah, 

nekateri so se odzvali celo večkrat, je pa res tudi, da so se na forumih odzivali 

vedno eni in isti študenti, večinoma tisti, katerih znanje in jezikovne sposobnosti so 

na višji ravni. Na vprašanje o neodzivnosti ostalih študentov smo v neformalnih  

razgovorih z njimi zaznali, da jih je strah, da bi se osmešili pred sošolci in da jih je 

strah napak, ki jih delajo pri rabi jezika, v objavi svojih prispevkov. Izkazalo se je 

tudi, da je bilo treba študente k dialogu v e-učnem okolju spodbujati veliko bolj kot 

pri razpravah v živo, kar smo poskusili udejaniti tako, da smo se pogosteje odzivali 

na objave študentov, jih komentirali, izrekali pohvalo, podali povratno informacijo in 

zastavljali številna dodatna vprašanja. Primer na sliki 21 je dober pokazatelj 

aktivnega sodelovanja študentov na predhodno podani primer foruma o kakovosti 

(glej sliko 20), kjer objavi prvega študenta (If I had my own fast food …) sledi odziv 

na njegovo rešitev (This is not honest. Would you like …). Imena študentov, ki so 

sicer vidna ob objavi, so zaradi zagotavljanja tajnosti osebnih podatkov izbrisana.  

 

 

Slika 21: Primer sodelovanja študentov v forumu 

Nadalje, vsi forumi so bili moderirani. Prvi forum smo za zgled moderirali sami, 

večino ostalih pa so po vnaprejšnjih navodilih moderirali študenti, pri čemer so se 

lahko odločili, kateri forum (temo) bi želeli moderirati oz. kdaj želijo priti na vrsto. 
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Moderiranje foruma je študentom prineslo dodatne točke, ki so se upoštevale pri 

končni oceni predmeta. Dobra plat študentskega moderiranja je bila razvijanje 

zmožnosti vodenja razprave, ustreznega odzivanja, presojanja in komentiranja.  

 

Pokazala pa se je še ena dobra stran foruma kot učne dejavnosti. Kljub temu, da je 

bila skupina sodelujočih precej velika (40–50 študentov) so se v razpravo lahko 

vključili vsi udeleženci. V primerjavi s klasičnim učnim okoljem, kjer je to iz več 

razlogov bolj redkost, saj se na zastavljeno vprašanje po navadi odzove le nekaj, 

večinoma vedno istih učencev. Po drugi strani pa ugotavljamo, da je bilo za izvajalca 

e-izobraževanja sodelovanje v forumih časovno izredno obremenjujoče, poleg 

vzpostavitve foruma in določitve smernic za razpravo je bilo v nadaljevanju treba 

vsaj enkrat na dan prebrati nove objave, se nanje ustrezno odzvati, jih 

pokomentirati, postavljati zanimiva vprašanja, odpirati nove teme, opozarjati na 

nepravilno razumevanje vprašanj, povzemati razpravo in študente spodbujati k 

nadaljnjemu sodelovanju v le-tej. 

 

Klepet 

 

Klepet je sinhrona aktivnost, ki udeležencem omogoča realno-časovno dvosmerno 

razpravo. Način uporabe klepeta je precej drugačen od razprav prek asinhronih 

forumov. Ker klepet poteka sinhrono, se morajo vsi, ki želijo v njem sodelovati, vanj 

registrirati znotraj časa (seje), določenega za diskusijo. Ta oblika je bolj spontana 

od foruma, podobna je metodi razgovora v klasičnem učnem okolju. Ker udeleženci 

nimajo časa za dodatno iskanje in preverjanje informacij, virov idr., klepet od njih 

zahteva hitro razmišljanje in reagiranje (Lehmann in Chamberlin, 2009). Zapis 

klepeta se ohrani in je na voljo za analizo tudi po koncu klepeta, kar je ena od 

prednosti v primerjavi z razpravo v živo. Glede na nastavitve je mogoče določiti 

dostop do klepeta, trajanje, morebitne ponovitve (vsak dan ob istem času, vsak 

teden ob istem času) in udeležencem omejiti dostop do klepetalnice. Možno je 

opredeliti tudi, kdo lahko vidi minule seje.  

 

Vsaka klepetalnica ima lahko ime, ki je ali enako za vse klepete (npr. Cyber cafe) ali 

vsakič drugačno, odvisno od teme pogovora. V našem primeru so vsi klepeti zaradi 

namena, vsebine in ciljev klepetov dobili vsakokrat drugo poimenovanje. Študenti so 

tako že po naslovu lahko prepoznali tudi temo, ki pa je bila že vnaprej napovedana. 

Na primer, klepetalnica On brand management se je osredotočila na tuje in domače 

blagovne znamke, njihovo razširjenost, priljubljenost, prepoznavnost, promocijo itd. 

Del klepeta na to temo objavljamo v nelektorirani obliki:  

 

A: so, do u buy brands?  

B: well some of brands are nice but i dont realy prefer to wear a lot of brands in 

terms of clothes 
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A: any particular reason 

B: well by wearing brands you can give an impression to other people and they 

treat you difrently just cause you wearing one brand 

A: good, point … making impressions is why some people buy brands, they wanna 

stand out 

B: exactly 

A: what in your opinion makes a brand? advertising? quality? anything else? 

B: in my opinion qualty is the best thing that some brand has but nothing is good at 

start so advertising also helps brand to make its presence known 

 

Kot vidimo, je klepet izrazito neformalna oblika pogovora, zapisan v celoti z malimi 

črkami, s pogosto rabo pogovornih besed, okrajšav (u – you, wanna – want to) in 

napakami v zapisu besed, ki pa ne vplivajo na sporočilnost ali ovirajo razumevanja 

sporočila.  

 

Takoj za forumom so bile klepetalnice druga najpogosteje uporabljena interaktivna 

učna dejavnost, študenti pa naj bi se vanjo vključili vsaj enkrat na teden. Za vstop v 

klepetalnico so imeli na voljo 15 minut časa, po tem času se v klepet niso več mogli 

prijaviti. Omejitev se je izkazala kot potrebna, saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi 

udeleženci v klepet želeli vstopiti po lastni presoji, tudi izven časa, določenega za 

klepet. Tema in čas trajanja klepeta sta bili objavljeni in vnaprej napovedani prek 

oglasne deske in e-pošte. Časovno omejen pa ni bil le dostop do tematske 

klepetalnice, temveč tudi sama dolžina klepeta, in sicer na 12–30 minut, medtem ko 

so bile virtualne govorilne ure študentom na voljo ves čas trajanja e-vaj (2,5 ure). 

Tako kot v forumih so tudi v klepetih po tretjem poglavju vlogo moderatorja prevzeli 

študenti (razen v primeru virtualnih govorilnih ur). Za vlogo moderatorja so se 

študenti javili prostovoljno na povabilo izvajalca predmeta; ta jim je dal podrobna 

navodila in na primerih pojasnil, kaj se od njih pričakuje. Študent – moderator je za 

moderiranje klepeta (ali foruma) dobil dodatne točke, ki so se mu, skupaj z ostalimi 

kreditnimi točkami, upoštevale pri zaključni oceni predmeta. Slika 22 prikazuje 

primer klepeta med študenti, kjer je vlogo moderatorja prevzel eden od študentov 

(Gregor). 
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Slika 22: Primer klepeta z moderatorjem – študentom 

Slika prikazuje klepet med zgolj dvema udeležencema. Horton (2011) ugotavlja, da 

je ob udeležbi dveh učencev klepetalnica premalo dinamična, če pa je udeležencev 

več kot pet, postane komunikacija težje sledljiva, sploh če v tipkanju nismo dovolj 

spretni. Palloff in Pratt (1999) celo odsvetujeta rabo klepetov v e-izobraževanju, 

medtem ko jih Horton (2011) priporoča za kratke osredotočene pogovore, kjer 

želimo dobiti čim več idej in zamisli, kot pomoč pri reševanju problemov ali učnih 

težavah pa tudi za intervjuje s strokovnjaki, za skupinska študijska srečanja in ustno 

preverjanje znanja. Avtor ocenjuje, da klepetalnice predstavljajo dodatno orodje 

komunikacije, uporabno med uvodno predstavitvijo za preverjanje razumevanja ali 

ko v klepetalnici lahko sodelujoči zastavljajo vprašanja na podano učno vsebino.  

 

Naše izkušnje kažejo, da so bili študenti v klepetih manj odzivni kot v forumih, saj je 

čas klepeta ozko odmerjen in zahteva istočasno prisotnost vseh sodelujočih. Tako se 

nam je večkrat zgodilo, da smo ob odprtju klepetalnice ob točno določeni uri kar 

nekaj časa čakali na prvi odziv, čeprav je bil čas klepeta vnaprej objavljen. Tako kot 

v forumih so tudi v klepetih večinoma sodelovali eni in isti, bolj komunikativni in 

jezikovno podkovani študenti. Ugotavljamo tudi, da je klepetalnica veliko bolj 

primerna za kratke pogovore o vsebinsko jasno definiranih temah, za dajanje 

predlogov in zbiranje idej na določeno temo, za igro vlog ali simulacijo, manj 

ustrezna pa je za daljše razprave, ki zahtevajo več pojasnjevanja, opredeljevanja in 

izmenjavo mnenj. Dostikrat sem nam je zgodilo, da smo načrtovali 30-minutno 

razpravo na določeno temo, ki pa se je zaradi večjega števila študentov (5–8) in 
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njihovega zanimanja za klepet, podaljšala tudi na do 1,5 ure. Razlogi za uporabo 

klepetalnice za kratke aktivnosti (»brainstorming«, igra vlog, intervju) so še:  

 zahteva veliko tipkanja, ki je veliko bolj zamudno kot govorjenje – po izkušnjah 

klepet traja dvakrat, celo trikrat dlje kakor pogovor v živo;  

 vsi študenti pri tipkanju niso enako hitri, posledica so zamude oz. čakanje na 

odziv; tipkanje daljših odgovorov je zamudno, čeprav odgovor lahko razdelimo 

in pošljemo v več delih;  

 zapisi mnogokrat vsebujejo veliko tipkarskih napak, ki jih udeleženci največkrat 

popravijo; to pa še podaljša čas trajanja klepeta;  

 zaradi odsotnosti telesne govorice so možni komunikacijski nesporazumi;  

 klepeti ne morejo trajati v nedogled; dobro je, da jih časovno omejimo; 

 pogovori med več kot 10–12 udeleženci po naših izkušnjah postanejo 

nepregledni in jim je težje slediti. Zaradi večsmerne komunikacije med več 

govorci hkrati, neredko prihaja do zamud in časovnih zamikov pri odzivih, ko se 

želimo odzvati na eno misel, se nam na zaslonu že pokažejo številni novi zapisi, 

tako da zelo hitro lahko izgubimo nit pogovora in ne vemo več, komu naj 

odgovorimo.  

 

Če povzamemo, čeprav naj bi bil klepet v e-izobraževanju nekakšna vzporednica 

govorne interakcije ali metode razgovora v klasični učilnici, z njim ne moremo doseči 

enakih učnih rezultatov. Pogovor v živo je vselej dvosmerna komunikacija med 

dvema udeležencema (največkrat na relaciji učitelj – učenec ali učenec – učenec), 

medtem ko je klepet pravzaprav pisno sporazumevanje, ki obenem zahteva še 

razumevanje zapisanega besedila. Ti dve spretnosti pa od učenca zahtevata povsem 

druge zmožnosti kot ustna komunikacija. Veliko primernejši in bližji govornemu 

sporazumevanju bi bil npr. Skype, Google Hangouts oz. video klepet, kjer 

sogovornika slišimo in vidimo.  

 

Kviz 

 

Je dejavnost, ki izvajalcu e-izobraževanja omogoča ustvarjati naloge, diagnostične 

preizkuse znanja ali teste z namenom:  

 formativnega preverjanja in ocenjevanja znanja,  

 preverjanja razumevanja ob nekem besedilu (zapisanem, govorjenem),  

 usvajanja ali utrjevanja besedišča, 

 preverjanja ob koncu učne teme, 

 posredovanja takojšnje povratne informacije o dosežkih (po končanem kvizu), 

 samoocenjevanja. 

 

Kviz omogoča naloge, sestavljene iz različnih tipov vprašanj: z več možnimi 

odgovori, vprašanja povezovanja, kratkih odgovorov, z vstavljanjem in številčnimi 

odgovori. Možno je določiti časovno omejitev reševanja kviza in dovoliti več 
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poskusov reševanja kviza z vprašanji, ki se vsakokrat samodejno premešajo in 

naključno izberejo iz zbirke vprašanj. Vsak poskus je samodejno ocenjen, razen 

esejskih vprašanj, skupna ocena pa se zapiše v redovalnici. Vsi testi (kvizi) se 

ocenijo samodejno, izvajalec pa lahko izbira, če, kdaj in kako se učencu prikažejo 

namigi, povratni odzivi in pravilni odgovori. Na sliki 23 je podan primer kviza za 

utrjevanje in preverjanje strokovnega besedišča, kot ga vidi študent. Zgoraj vidimo 

naslov kviza (Word quiz) in zaporedno število reševanj (Attempt 1 – prvo 

reševanje). V tem kvizu mora študent povedi dopolniti z ustrezno besedo, pri čemer 

mu je v pomoč prva črka manjkajoče besede. Na levi strani pod zaporedno številko 

odgovora vidimo, da je vsak odgovor vreden 1 točko (Marks 1). 

 

 

Slika 23: Primer kviza 

Da bi zagotovili sprotno preverjanje in utrjevanje, poleg tega pa študentu omogočili 

vpogled v njegov učni napredek, smo kvize vključili v vsa poglavja modela e-

izobraževanja. Vsaka učna enota (poglavje) je tako vsebovala minimalno en kviz do 

največ tri kvize, ki so vsebovali niz vprašanj na določeno temo, namenjeni pa so bili 

povratni informaciji o študentovem znanju oz. sprotnemu preverjanju 

strokovnega/poslovnega besedja. Kvizi so obsegali različne tipe vprašanj od 

povezovanja, dopolnjevanja, vstavljanja besed v vrzeli, vprašanja z več možnimi 

odgovori, slikovno gradivo itd. Pravilni odgovori so bili točkovani z eno točko, 

študent pa je po oddaji odgovorov dobil povratno informacijo o pravilnosti svojega 

reševanja (Correct/Incorrect), poleg tega pa tudi informacijo o rabi preverjane 

besede s komentarjem, razlago, definicijo, prevodom, sopomenko in/ali 

protipomenko, obrazložitvijo in dodatnim primerom rabe v povedi, kot kaže zgled na 

sliki 24.  
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Slika 24: Primer povratne informacije v kvizu 

Poleg informacije o pravilnosti odgovorov je študent dobil tudi povzetek o reševanju 

kviza (Summary of your previous attempts), ki je vseboval, kot kaže primer na sliki 

25, naslednje elemente: metodo ocenjevanja (Grading method); zaporedno število 

poizkusov reševanja preizkusa/kviza (Attempt 1); datum reševanja, pri čemer se v 

našem primeru datum ne ujema z izvedbo e-izobraževanja, saj smo zgolj za namen 

ponazoritve o vrsti povratne informacije v aktivnosti kviz, le-tega rešili sami v času 

pisanja doktorske disertacije; doseženo število točk 3/10 (Grade) in povratno 

informacijo z opisnim komentarjem (Feedback). 

 

 

Slika 25: Primer povratne informacije o reševanju kviza 

Omenimo, da so bili kvizi ena najbolj priljubljenih in zaželenih aktivnosti, študenti pa 

so isti kviz rešili tudi večkrat, kar je omogočala nastavitev pomešanja vprašanj. 

Poleg kvizov za samoocenjevanje so posamezna poglavja vsebovala še druge kvize z 

namenom izkušenjskega učenja. Tako smo npr. v poglavju na temo vodenja (15. 

poglavje Leadership) vključili kviz Would You Make a Good Leader? (dosegljiv na 

spletni strani http://www.allthetests.com/quiz26/quiz/1245775173/Would-You-Make 

-a-GoodLeader), ki je raziskoval študentove sposobnosti vodenja in upravljanja 

podjetij, njihove organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja s časom. S 

tovrstnimi kvizi so študenti pridobili vrsto informacij o sebi, svojih sposobnostih, 

znanjih idr. Poleg omenjenega kviza smo študentom v reševanje ponudili še kviz za 

ugotavljanje stilov vodenja, komunikacijskih zmožnosti, ravni etičnosti, kviz o 

študentovem odnosu do denarja, o upravljanju s financami in odkrivanju njihove 

stopnje ekonomičnosti. Na podlagi odgovorov so študenti dobili rezultate in naredili 

samoanalizo, ki so jo po želji delili s sošolci na forumu.  
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Slovar 

 

Aktivnost Slovar udeležencem omogoča ustvarjanje in vzdrževanje seznama po 

abecedi razvrščenih besed in pripadajočih definicij. Vnosi v slovarju so lahko 

avtomatično povezani kjerkoli se pojmi in fraze pojavijo skozi celoten predmet. Ker 

je znanje poslovne angleščine tesno povezano s poznavanjem ustrezne 

terminologije in strokovnih izrazov, smo z uporabo te dejavnosti študente spodbujali 

k iskanju ustreznih sinonimov, pisanju definicij in podajanju primerov rabe določene 

besede. Skratka, s slovarjem smo prispevali k razvoju strokovnega izrazja. Vsak 

študent je v slovar moral prispevati, dodati do deset strokovnih besed, stalnih 

besednih zvez ali fraz, zapisati definicijo ali sopomenko, prevod ter vključiti primer 

ustrezne rabe izraza v povedi. Študenti so si pri tem lahko pomagali z dvojezičnim 

angleško-slovenskim slovarjem, slovarjem sopomenk in drugimi priročniki in 

strokovno literaturo v tiskani ali e-obliki. Na ta način so obenem razvijali tudi 

spretnosti uporabe različnih jezikovnih priročnikov. Primer rabe slovarja prikazuje 

slika 26. 

 

 

Slika 26: Primer uporabe slovarja 

Naloga 

 

Ta dejavnost izvajalcu omogoča, da udeležencem dodeli neke zadolžitve/naloge, ki 

jih udeleženci pošljejo v ocenitev in pridobitev povratne informacije. Udeleženci 

lahko oddajo nalogo v katerikoli elektronski obliki, kot besedilno datoteko, 

preglednico, sliko, avdio ali video posnetek. Naloga od udeleženca lahko zahteva 

tudi, da le-ta vnese besedilo neposredno v obrazec za oddajo. Nalogo lahko 

udeleženci e-izobraževanja oddajo skupinsko ali samostojno. 
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Pri pregledovanju in ocenjevanju naloge lahko izvajalec poda komentarje, tako da 

naloži popravljeno nalogo kot dokument, avdio posnetek s komentarji ipd. Ocena 

naloge je lahko v številčni ali drugi določeni obliki (npr. opisno). Končna ocena je 

zabeležena v redovalnici. 

 

V modelu e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika smo dejavnost naloge 

uporabili za razvijanje spretnosti pisnega sporočanja. Študentom so bile ob vsaki 

nalogi podane iztočnice in navodila za pisanje krajšega (50–80 besed) ali daljšega 

pisnega sestavka (150–220 besed). Sestavke so študenti tvorili in oddali v paru, 

skupini ali posamično. Napisani pisni sestavek so v pregled, popravljanje in ocenitev 

oddali do roka, določenega za oddajo; študenti so za tvorbo pisnega besedila imeli 

na razpolago 3–7 dni.  

 

Vsako poglavje je vključevalo nalogo za pisno produkcijo, vselej druge besedilne 

zvrsti (od prošnje, eseja, uvodnika, poročila, opomnika do zapisnika sestanka, 

obvestila za javnost idr.). Naloga je bila vedno vezana na temo in učno snov 

poglavja, tako so npr. pri temi Finance študenti sestavili vlogo za odobritev kredita 

za ustanovitev start-upa, pri učni enoti Zaposlovanje svoj življenjepis in prošnjo za 

delovno mesto, pri lekciji na temo Oglaševanja pa predlog marketinške kampanje. 

Naloga je bila ovrednotena po enakih kriterijih kot na pisnem izpitu, za vsak element 

(vsebina, jezikovna pravilnost, besedje in zgradba) so lahko dobili največ 5 točk, 

skupaj 20 točk. 

 

Wiki 

 

Wiki aktivnost sodelujočim omogoča, da dodajajo in urejajo spletne strani. Wiki je 

lahko sodelovalni, kjer imajo vsi možnost dodajanja in urejanja, ali individualni, kjer 

ima vsak posameznik svoj wiki.  

 

Zgodovina predhodnih različic vsake strani se v wikiju hrani ves čas in je na voljo v 

obliki seznama različic vsem udeležencem. Wiki se lahko uporablja za različne 

namene, na primer za:  

 skupinske zapiske udeležencev;  

 skupno načrtovanje aktivnosti, sestankov …;  

 študente, ki skupaj ustvarijo online knjigo ali učbenik na podlagi tem, ki jih 

določi učitelj;  

 skupinsko pripovedovanje zgodb ali poezije, kjer vsak udeleženec dopiše en nov 

poved ali nov verz; 

 kot osebni zvezek za zapiske (individualni wiki). 

 

V modelu e-izobraževanja smo wiki uporabili dvakrat, obakrat so študenti morali 

pripraviti poročilo o raziskavi in o njej podati dobljene rezultate. Raziskavo so 
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izpeljali v skupini, prva se je navezovala na zadovoljstvo anketirancev s službo, 

druga pa na poljubno izbrano temo. V obeh primerih so študenti morali najprej 

sestaviti kratek anketni vprašalnik, nato izpeljati raziskavo ter dobljene rezultate 

predstaviti v wikiju v obliki poročila, kot kaže primer na sliki 27. S to kompleksno 

nalogo nismo razvijali le jezikovnih spretnosti, temveč tudi vrsto drugih 

podspretnosti: sodelovanje z drugimi, argumentiranje, navajanje na timsko delo, 

razvijanje medosebnih odnosov, kritičnega mišljenja, sodelovalnega učenja idr.  

 

 

Slika 27: Primer wikija s poročilom o raziskavi  

Jezikovne igre 

 

V model e-izobraževanja smo vključili tudi vrsto iger za spodbujanje leksikalnih 

zmožnosti: »vislice«, križanke, prevajalno spominsko igro idr. Besedne igre ponujajo 

možnost, da študent spozna in uporabi določeno besedo v kontekstu, ki ni strogo 

tradicionalno (govorjeno ali zapisano besedilo), kot je na primer igra »vislice«, kjer z 

ugibanjem črk sestavimo besedo (slika 28).  
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Slika 28: Primer jezikovne igre »vislice«  
(http://www.better-englishtest.com/bushangman.html) 

 

Jezikovno igro lahko povežemo tudi z zahtevo, da mora učeči se subjekt najprej 

prebrati določeno besedilo (članek), nato pa se nanj ustrezno odzvati z odgovori na 

vprašanja, ki so del, na primer, križanke. Lahko pa so križanke tudi samostojna 

aktivnost, namenjena utrjevanju in ponavljanju besedja, kot kaže slika 29. 

Reševanje križanke je – tako kot v našem primeru –, lahko časovno omejeno (na 10 

minut), kar še dodatno spodbudi študentovo razmišljanje, raziskovalnost, 

radovednost in tekmovalni duh. 

 

 

Slika 29: Primer križanke 
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V modelu e-izobraževanja so študenti prek interaktivnih in dinamičnih jezikovnih iger 

usvajali, utrjevali in se urili v rabi besedja na drugačen, bolj zabaven in igriv način. 

Odzivi študentov kažejo, da so bile jezikovne igre poleg kvizov zelo priljubljen način 

učenja, saj so se jih študenti lotili v 80–89 % primerih. 

 

Po drugi strani pa jezikovna igra lahko služi tudi kot vložek oz. neke vrste »premor« 

med deli učnih vsebin ali nalogami, ki od učenca zahtevajo več napora, pisanja, 

branja ali poslušanja. Tako aktivnost Kember in Murphy (1994) imenujeta »odmor 

za čaj« in menita, da jo ustrezno delovnemu ritmu lahko dodamo v učno enoto kot 

nujno potrebni odmor med študijem. 

 

Elektronska oglasna deska  

 

Ima podobno vlogo kot oglasna deska v klasičnem izobraževalnem okolju, 

namenjena je komunikaciji z udeleženci e-izobraževanja. Bregar idr. (2010) 

omenjajo tudi, da služi kot opomnik; Karran (2006) pa, da na oglasni deski lahko 

objavljamo dodatne informacije o učni snovi (lekcijah).  

 

Za oglasno desko v našem modelu e-izobraževanja smo izbrali spletno orodje Linoit 

(http://en.linoit.com), ki omogoča objavo sporočil prek raznobarvnih listkov, 

vključevanje slik in video posnetkov na tabli (platnu). Oglasna deska je bila v prvi 

vrsti namenjena ohranjanju stikov s študenti, njihovemu seznanjanju z dnevnimi 

dogodki v e-učilnici, obveščanju o učnih aktivnostih, vsebinah, obravnavanih temah 

na določen dan. Na njej smo objavljali obvestila o časovnem razporedu sinhronih 

aktivnostih in druga sporočila, vezana na aktualne in prihajajoče teme klepetov in 

forumov, na napovedane izpitne roke pa tudi za napovedi o dogodkih, povezanih s 

poslovno angleščino in izobraževalno ustanovo (vabila na dogodke) ter podobno. 

Oglasno desko smo uporabili tudi za opomnike o rokih za oddajo nalog in za 

dejavnosti, povezane s študijami primerov. Objavljali pa nismo le sporočil, povezanih 

z izvedbo predmeta, temveč tudi dobre želje za npr. konec tedna, pregovore in 

čestitke ob praznikih in drugih priložnostih idr. Primer uporabe e-oglasne deske 

prikazuje slika 30. 
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Slika 30: E-oglasna deska 

Ker so bila sporočila na oglasni deski podpora pedagoškemu procesu in smo jih 

dodajali glede na izvedene aktivnosti (vselej pa na dan, ko so bile izvedene e-vaje), 

smo študentom svetovali, naj redno spremljajo e-oglasno desko oz. naj ob vstopu v 

Moodle okolje, še preden se lotijo študija, najprej obiščejo oglasno desko, preberejo 

nova sporočila in druga obvestila na njej, saj so tam objavljene tudi teme in 

pomembne usmeritve za delo tistega dne. Oglasna deska pa ni bila namenjena le 

obveščanju s strani učitelja, tudi študenti so imeli možnosti komentirati, zastaviti 

vprašanje učitelju ali svojim sošolcem, izraziti svoje mnenje, podati predlog ali kaj 

dodati. Na ta način je e-oglasna deska postala prostor za informacije, kraj za e-

srečanja med učiteljem in študenti ter stičišče njihovih idej. 
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5.  TESTIRANJE MODELA  

5.1. Cilji in namen testiranja  

Z raziskavo smo želeli oceniti kakovost modela e-izobraževanja in ugotoviti, kako 

zadovoljni so študenti z izvedbo izobraževanja prek modela, z njegovo vsebino, 

učnimi gradivi in aktivnostmi. Prav tako nas je zanimalo, kateri dejavniki in v kakšni 

meri vplivajo na motivacijo za učenje ter kakšen je odnos študentov do učenja 

poslovne angleščine. Model smo testirali na študentih 1. letnika Fakultete za 

organizacijske vede, Univerze v Mariboru, stopnjo zadovoljstva, motivacije za učenje 

in odnosa do predmeta študentov, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja 

(e-skupina), pa smo primerjali s skupino študentov, ki je imela samo klasično 

izobraževanje v učilnici (k-skupina). Pri tem smo iskali tudi odgovore na vprašanje, 

ali obstajajo razlike v učnem dosežku, tj. v doseženi povprečni oceni na preverjanju 

znanja, med obema skupinama.  

5.2. Raziskovalna metodologija 

5.2.1. Opis vzorca  

V raziskavo so bili zajeti študenti Fakultete za organizacijske vede, Univerze v 

Mariboru, ki so bili v času eksperimenta od 6. 5. 2013 do 27. 5. 2014 vpisani v 1. 

letnik. Od skupaj 183 študentov jih je 86 (47 %) imelo samo klasično izobraževanje 

(k-študenti), 97 študentov (53 %) pa le e-izobraževanje (e-študenti).  

 

Na vprašalnik je od 183 odgovorilo 110 študentov ali 60 %, in sicer več moških (63 

ali 57 %) kot žensk (47 ali 43 %). Od k-študentov smo prejeli 56 izpolnjenih 

vprašalnikov (51 %), e-študenti so na vprašalnik odgovorili v 54 primerih (49 %). 

Med anketiranimi študenti je bilo največ študentov (46 oz. 42 %) smeri Organizacija 

in management informacijskih sistemov, 40 študentov (36 %) je bilo vpisanih na 

Organizacijo in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, najmanj 

študentov (24 ali 22 %) pa na Organizacijo in management poslovnih in delovnih 

sistemov.  

 

Študente smo spraševali tudi po letniku vpisa in dobili 86 % izpolnjenih vprašalnikov 

ter 14 % odgovorov, kjer ta podatek ni bil izpolnjen. Čeprav je angleški poslovni 

jezik obvezni predmet v 1. letniku, se študenti višjih letnikov, ki še niso opravili 

izpita, pogosto udeležijo vaj vnovič, kar kažejo tudi podatki o številu študentov po 

letniku vpisa: 73 študentov ali 77 % jih je bilo vpisanih v 1. letnik, 12 (oz. 13 %) v 

2. letnik, 5 študentov (5 %) v 3. letnik, 5 študentov oz. 5 % pa jih je označilo 

odgovor drugo (ponavljanje letnika, študent brez statusa, evidenčni vpis).  
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5.2.2. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Za zbiranje podatkov, ki je potekalo od konca maja 2013 do konca oktobra 2014, 

smo uporabili anketni vprašalnik. K-študenti so vprašalnik (priloga 3) izpolnjevali v 

tiskani obliki, e-študenti pa prek spletne učilnice Moodle. Slednje smo k raziskavi 

osebno povabili nekaj dni pred zaključkom izvedbe izobraževanja, vprašalnik 

(priloga 2) pa je zaradi vključenosti anketirancev v model e-izobraževanja vseboval 

tudi vprašanja o uporabi in zadovoljstvu študentov z e-učilnico, zato je bil nekoliko 

daljši od vprašalnika za k-skupino.  

 

Oba vprašalnika sta vsebovala šest sklopov: prvi sklop se je nanašal na podatke o 

anketirancu, drugi je obsegal vprašanja o stopnji zadovoljstva z izobraževanjem, 

tretji vprašanja, vezana na vsebino in kakovost izvedbe, četrti na zadovoljstvo z 

učnimi aktivnostmi, peti na motivacijo za učenje in šesti na študentov odnos do 

predmeta. Vsak sklop je vseboval 7–26 vprašanj, za merjenje stališč študentov smo 

uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico z naslednjimi stopnjami soglašanja s 

trditvami: sploh se ne strinjam; se ne strinjam; delno se strinjam, delno ne; se 

strinjam; povsem se strinjam. Vprašanja, s katerimi smo ugotavljali uporabo e-

učilnice, so bila alternativnega tipa ali z več možnimi odgovori, odprtega tipa pa so 

bila vprašanja, kjer smo želeli izvedeti, kaj je bilo študentom pri izvedbi 

izobraževanja všeč, kaj jim ni bilo všeč oz. jih je motilo in bi spremenili, če bi imeli 

možnost.   

 

Nekoliko drugače in prek daljšega časovnega obdobja je potekalo zbiranje ocen 

študentov na preverjanju znanja (1. izpitni pristop), kjer smo naleteli na več težav. 

Čeprav se je izobraževanje prek modela e-izobraževanja zaključilo konec meseca 

maja 2014, smo v tem obdobju zbrali le 63 ocen (34 %). Zbiranje ocen smo zato 

podaljšali vse do junija 2015, saj smo ugotovili, da veliko študentov k izpitu iz 

poslovne angleščine ni pristopilo takoj pa zaključku vaj, temveč ga je preložilo na 

kasneje. Vendar pa nam tudi po tem obdobju ni uspelo dobiti toliko ocen, kot je bilo 

po koncu izobraževanja vrnjenih vprašalnikov (N = 110). Prvo hipotezo smo tako 

testirali na osnovi 89 ocen (49 % študentov), od teh je 42 ocen študentov, ki so se 

izobraževali prek modela e-izobraževanja, in 47 ocen študentov, ki so imeli klasično 

izobraževanje. Smo pa na osnovi preverbe v Akademskem informacijskem 

podsistemu Univerze v Mariboru (Aips) ugotovili, da od skupaj 183 študentov, ki so 

bili udeleženi v eksperimentu, 23 (12 %) ni nikoli pristopilo k izpitu iz poslovne 

angleščine, čeprav so opravljali izpite pri drugih predmetih. Pridobljeni podatki pa 

kažejo tudi druge razloge za nižje število zbranih ocen, tj. da je študent neaktiven in 

ni pristopil niti k izpitu iz poslovne angleščine niti ni opravljal kateregakoli drugega 

izpita, takih študentov je bilo kar 55 (30 %). Razloge za to lahko iščemo v 

največkrat začasni ali trajni opustitvi študija, pavziranju, ponavljanju letnika, 

evidenčnem vpisu idr., so pa to le naša predvidevanja, saj raziskav za to področje 
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skorajda ni. Zabeležili pa smo še eno skupino študentov, to so tisti, ki so se sicer 

prijavili na izpit, a so se od njega tudi odjavili, teh je najmanj, in sicer 16 (9 %).  

 

Podatki so bili obdelani s programom za statistične obdelave SPSS 20.0. Pri analizi 

smo uporabili naslednje statistične metode: opisne (frekvence, odstotki, minimum, 

maksimum, mere razpršenosti) in bivariantne metode za ugotavljanje povezanosti 

ali razlik (t-test za neodvisna vzorca). Za prikaz dobljenih rezultatov so bili 

uporabljeni frekvenčna distribucija in grafični prikazi. Pri vprašanjih odprtega tipa 

smo uporabili eksplikativno metodo raziskovanja.  

5.3. Analiza in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate in analizo rezultatov za posamezne sklope 

vprašalnika.  

  

Uporaba e-učilnice angleškega poslovnega jezika  

 

Na prvi sklop vprašanj o uporabi e-učilnice angleškega poslovnega jezika so 

odgovarjali le študenti, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja (N = 54). 

Najprej bomo predstavili frekvenčne analize odgovorov študentov na prvi dve 

vprašanji o vključenosti v e-izobraževanje in uporabi e-učnega okolja Moodle. 

Analiza odgovorov je pokazala, da je 48 % študentov že sodelovalo v e-

izobraževalni obliki, 52 % študentov pa v tovrstno izobraževanje še ni bilo 

vključenih. Enake rezultate smo dobili tudi na vprašanje o uporabi učnega okolja 

Moodle, kjer je 48 % študentov to okolje že uporabljajo, 52 % študentov pa še 

nikoli dotlej.  

 

Kar zadeva lokacijo dostopa do e-učilnice angleškega poslovnega jezika, so študenti 

do nje dostopali ali od doma (76 %) ali iz študentskega doma (24 %), medtem ko 

drugih lokacij (fakulteta, pri prijateljih ali kje drugod) niso uporabljali.  

 

Kot je prikazano na sliki 31, so se učenju v e-učilnici študenti najbolj posvečali 

zvečer (46 % študentov), manj po urniku predmeta (24 % študentov) ali popoldne 

(21 % študentov), medtem ko je samo ob vikendih e-učilnico obiskalo le 9 % 

študentov. 
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Slika 31: Čas dostopanja do e-učilnice 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – po urniku predmeta 

2 – popoldne 

3 – zvečer 

4 – samo ob koncu tedna 

Ko so enkrat vstopili v e-učilnico, so študenti učenju v povprečju posvetili 2,6 ure. 

Največ študentov (42 %) je učenju v e-učnem okolju posvetilo 1–2 uri, 37 % jih je v 

e-učilnici ostalo od 15 min do 1 ure, 9 % študentov pa do 15 minut. Najmanj 

študentov (6 %) se je v e-učilnici zadržalo 2–4 ure oz. 4 ure in več. Število 

študentov in čas učenja v e-učilnici prikazuje slika 32. 

 

 

Slika 32: Trajanje učenja v e-učilnici 

 
 
 
 
Legenda: 

1 – do 15 min  

2 – 15 min–1 ure  

3 – 1–2 uri  

4 – 2–4 ure  

5 – 4 ure in več 

Na vprašanje, koliko časa na teden so v povprečju posvetili učenju poslovne 

angleščine, so odgovarjali tako študenti, ki so imeli klasično izobraževanje, kakor 

tisti, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja (N = 110). Rezultati, 

prikazani na sliki 33, kažejo, da so študenti v povprečju študiju poslovne angleščine 

odmerili 1,7 ure. Največ študentov (50 %) je učenju posvetilo do 3 ure na teden, 

sledi 31 % študentov, ki so se v povprečju učili 3–6 ur, 17 % je za učenje porabilo 

6–9 ur, medtem ko je 9 ur in več na teden študiralo najmanj študentov (2 %).  
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Slika 33: Trajanje učenja na teden 

 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
1 – do 3 ure  
2 – 3–6 ur  
3 – 6–9 ur  
4 – 9 ur in več  
 

 

Zadovoljstvo z e-učilnico angleškega poslovnega jezika  

 

Tako kot na prvi sklop vprašanj o uporabi e-učilnice so tudi na naslednjih šest 

trditev o zadovoljstvu z e-učnim okoljem odgovarjali le študenti, ki so se izobraževali 

prek modela e-izobraževanja (N = 54). Želeli smo izvedeti, kako ocenjujejo 

preglednost, uporabljivost, uporabniško prijaznost in strukturo učnega okolja, 

jasnost in razumljivost navodil za delo v e-učilnici ter pravočasnost izvedbe 

izobraževanja. Anketiranci so svoje strinjanje s trditvami izrazili na 5-stopenjski 

lestvici, kjer je 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 

delno ne, 4 – se strinjam in 5 – povsem se strinjam.   

 

Rezultati, prikazani v tabeli 8 z minimumi (Min), maksimumi (Max), povprečno 

vrednostjo (Povp) in standardno deviacijo (SD), kažejo, da so vsi študenti (N = 54) 

pri prvih dveh trditvah označili 3 ali več, pri treh trditvah pa 2 ali več na 

petstopenjski lestvici. Podatki so najmanj razpršeni pri vprašanju o razpoložljivosti e-

učilnice (SD = 0,505), najbolj pa pri vprašanju, kako prijazna je e-učilnica do 

uporabnika (SD = 0,858).  
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Trditev N Min Max Povp SD 

1. E-učilnica je bila odprta pravočasno.  54 3 5 4,8 0,505 

2. Navodila za reševanje nalog v e-učilnici so 

bila jasna in razumljiva. 
54 3 5 4,5 0,693 

3. E-učilnica je pregledna.  54 2 5 4,4 0,784 

4. E-učilnica je uporabna. 54 2 5 4,5 0,771 

5. E-učilnica je prijazna do uporabnika. 54 1 5 4,4 0,858 

6. E-učilnica je dobro strukturirana. 54 2 5 4,4 0,787 

Tabela 8: Zadovoljstvo z e-učilnico 

Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da so študenti v povprečju najbolj zadovoljni, 

da je bila e-učilnica odprta ob pravem času (�̅� = 4,8), da so navodila za delo v e-

učilnici jasna in razumljiva ter da je učno okolje uporabno (�̅� = 4,5). Manj so 

zadovoljni s preglednostjo, strukturo e-učilnice ter kako uporabnikom prijazna je e-

učilnica (�̅� = 4,4). Zadovoljstvo študentov z e-učilnico prikazuje slika 34. 

 

 

Slika 34: Zadovoljstvo z e-učilnico 

 

Zadovoljstvo z izobraževanjem angleškega poslovnega jezika glede na 

skupino 

 

Študentom, ki so imeli klasično izobraževanje, in študentom, ki so se izobraževali 

prek modela e-izobraževanja, smo postavili 15 trditev, da bi ugotovili, kako 

zadovoljni so z izvedbo izobraževanja. Anketiranci so svoje strinjanje s trditvami 

izrazili na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 

– delno se strinjam, delno ne, 4 – se strinjam in 5 – povsem se strinjam.   

 

Primerjava podatkov obeh skupin (glej tabelo 9) je pokazala, da so študenti, ki so se 

izobraževali na klasičen način, bolj zadovoljni (k-skupina, �̅�k = 4,8; SD = 0,401) z 
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izobraževanjem kot študenti, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-

skupina, �̅�e = 4,2; SD = 0,986). K-študenti menijo, da je izobraževanje v večji meri 

izpolnilo njihova pričakovanja (�̅�k = 4,6 / �̅�e = 3,8). V obeh skupinah so v povprečju 

zadovoljni s kakovostjo izvedbe izobraževanja, vrednost pri k-skupini je nekoliko 

večja (�̅�k = 4,8) od vrednosti e-skupine (�̅�e = 4,5). Študente k-skupine je v 

povprečju izobraževanje bolj motiviralo za študij (�̅�k = 4,2) kot študente e-skupine 

(�̅�e = 3,3), v večji meri je pripomoglo k njihovemu napredku in znanju poslovne 

angleščine (�̅�k = 4,5 / �̅�e = 3,6), jih bolj spodbujalo k sodelovanju (�̅�k = 4,4 / �̅�e = 

3,3), ustvarjalnosti (�̅�k = 3,9 / �̅�e = 3,0), h komunikaciji in izmenjavi mnenj z 

drugimi študenti (�̅�k = 4,2 / �̅�e = 2,9) pa tudi k razmišljanju in radovednosti (�̅�k = 

4,0 / �̅�e = 3,1). Nasprotno pa študenti e-skupine menijo, da izobraževanje prek 

modela e-izobraževanja vključuje več samostojnega dela (�̅�e = 4,6 / �̅�k = 3,5), 

zahteva več samodiscipline (�̅�e = 4,4 / �̅�k = 3,5) in bolj skrbno načrtovanje časa (�̅�e 

= 3,9 / �̅�k = 3,2). Obe skupini se strinjata, da izobraževanje razvija odgovornost do 

učenja, vrednost pri e-skupini je večja (�̅�e = 4,2) od vrednosti k-skupine (�̅�k = 3,9).  

 

Študente, ki so se izobraževali samo prek modela e-izobraževanja (N = 54), smo 

vprašali tudi, ali menijo, da prek e-izobraževanja pridobijo več znanja kot na 

klasičen način ter ali bi si tudi pri drugih predmetih želeli samo e-izobraževanja. 

Anketiranci se ne strinjajo, da z e-izobraževanjem pridobijo več znanja (�̅�e = 2,8; SD 

= 1,181), naklonjeni pa niso niti možnosti, da bi se tudi pri drugih predmetih 

izobraževali le prek modela e-izobraževanja (�̅�e = 2,4; SD = 1,340). 
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Trditev N Skupina Povp SD SN 

1. Zadovoljen sem z izobraževanjem.  
54 e 4,2 0,986 0,134 

56 k 4,8 0,401 0,054 

2. Izobraževanje je izpolnilo moja 
pričakovanja.   

54 e 3,8 1,023 0,139 

56 k 4,6 0,593 0,079 

3. Izobraževanje je bilo kakovostno 
izvedeno. 

54 e 4,5 0,574 0,078 

56 k 4,8 0,467 0,062 

4. Izobraževanje me je dovolj motiviralo 
za učenje. 

54 e 3,3 1,216 0,165 

56 k 4,2 0,869 0,116 

5. Izobraževanje je pripomoglo k 
mojemu napredku in znanju poslovne 
angleščine. 

54 e 3,6 0,960 0,131 

56 k 4,5 0,713 0,095 

6. Izobraževanje me je spodbujalo k 
sodelovanju. 

54 e 3,3 1,229 0,167 

56 k 4,4 0,702 0,094 

7. Izobraževanje me je spodbujalo k 
ustvarjalnosti. 

54 e 3,0 1,244 0,169 

56 k 3,9 0,959 0,128 

8. Izobraževanje me je spodbujalo h 
komunikaciji in izmenjavi mnenj z 
drugimi študenti. 

54 e 2,9 1,208 0,164 

56 k 4,2 1,017 0,136 

9. Izobraževanje me je spodbujalo k 
razmišljanju in radovednosti. 

54 e 3,1 1,047 0,142 

56 k 4,0 0,961 0,128 

10. Izobraževanje zahteva veliko 
samodiscipline.  

54 e 4,4 0,705 0,096 

56 k 3,5 0,972 0,130 

11. Izobraževanje vključuje veliko 
samostojnega dela.  

54 e 4,6 0,662 0,090 

56 k 3,5 0,972 0,130 

12. Izobraževanje zahteva skrbno 
načrtovanje časa. 

54 e 3,9 1,017 0,138 

56 k 3,2 0,953 0,127 

13. Izobraževanje razvija odgovornost do 
učenja. 

54 e 4,2 0,839 0,114 

56 k 3,9 0,916 0,122 

Tabela 9: Razlike v zadovoljstvu z izvedbo izobraževanja glede na skupino 

 

Slika 35 prikazuje primerjavo zadovoljstva z izvedbo izobraževanja med študenti, ki 

so se izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-skupina), in študenti, ki so imeli 

klasično izobraževanje (k-skupina).  
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Slika 35: Razlike v zadovoljstvu z izvedbo izobraževanja glede na skupino 

Da bi ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v povprečni oceni 

zadovoljstva z izvedbo izobraževanja med k-študenti in e-študenti, smo naredili t-

test neodvisnih vzorcev. T-vrednosti, stopnje prostosti (df) in p-vrednosti t-testa (p) 

so prikazane v tabeli 10.  

 

Kot je razvidno iz tabele, so pri vseh 13 trditvah p-vrednosti t-testa manjše od 0,05 

(p = < 0,05), kar pri 5 % tveganju (1 – α = 0,95, α = 0,05) kaže na statistično 

pomembne razlike v zadovoljstvu z izobraževanjem med obema skupinama 

študentov. Glede na posamezno trditev se p-vrednosti t-testa gibljejo med 0,000 in 

0,041, in sicer: pri 11 od 13 trditev so p-vrednosti enake 0,000 < 0,05 

(t(df = 108) = – 6,151–6,862), pri zadovoljstvu s kakovostjo izvedbe izobraževanja 

(3. trditev) je p = 0,005 < 0,05 (t(df = 108) = – 2,875), medtem ko je pri 

vprašanju o razvijanju odgovornosti do učenja (13. trditev) p = 0,041 < 0,05 

(t(df = 108) = 2,071). 

 

To pomeni, da se e-študenti od k-študentov razlikujejo po tem, da so manj 

naklonjeni izobraževanju prek modela e-izobraževanja, saj menijo, da je 
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izobraževanje v manjši meri izpolnilo njihova pričakovanja, bilo je manj kvalitetno, 

manj jih je motiviralo za učenje oz. spodbujalo k ustvarjalnosti, razmišljanju, 

radovednosti, sodelovanju in komunikaciji ter izmenjavi mnenj s sošolci. Menijo tudi, 

da izobraževanje prek modela e-izobraževanja ni dovolj pripomoglo k njihovemu 

napredku in znanju poslovne angleščine, obenem pa tak način študija po njihovem 

mnenju zahteva več samodiscipline, vključuje več samostojnega dela, zahteva 

skrbno načrtovanje časa in razvija večjo odgovornost do učenja. 

 

 t-test 

Trditev t df p 

1. Zadovoljen sem z izobraževanjem.  – 4,468 108 0,000 

2. Izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja.   – 4,873 108 0,000 

3. Izobraževanje je bilo kakovostno izvedeno.  – 2,875 108 0,005 

4. Izobraževanje me je dovolj motiviralo za učenje.  – 4,485 108 0,000 

5. Izobraževanje je pripomoglo k mojemu napredku 

in znanju poslovne angleščine. 
– 5,306 108 0,000 

6. Izobraževanje me je spodbujalo k sodelovanju. – 5,484 108 0,000 

7. Izobraževanje me je spodbujalo k ustvarjalnosti. – 5,310 108 0,000 

8. Izobraževanje me je spodbujalo h komunikaciji in 

izmenjavi mnenj z drugimi študenti. 
– 6,151 108 0,000 

9. Izobraževanje me je spodbujalo k razmišljanju in 

radovednosti. 
– 4,264 108 0,000 

10. Izobraževanje zahteva veliko samodiscipline.  5,027 108 0,000 

11. Izobraževanje vključuje veliko samostojnega dela.  6,862 108 0,000 

12. Izobraževanje zahteva skrbno načrtovanje časa. 3,791 108 0,000 

13. Izobraževanje razvija odgovornost do učenja.  2,071 108 0,041 
 

Stopnja tveganja: α = 0,05 

Tabela 10: Razlike v zadovoljstvu z izvedbo izobraževanja med e- in k-skupino (t-
test) 
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Zadovoljstvo z e-izobraževanjem – odgovori na odprta vprašanja  

 

Ker smo želeli izvedeti, kaj so dobre plati izobraževanja, pomanjkljivosti in kaj bi 

lahko še izboljšali, obenem pa študentom dati možnost, da zapišejo tudi, kar niso 

mogli povedati drugod v vprašalniku, smo jim v tem delu dali možnost, da to storijo 

v prosti opisni obliki in podajo svoje mnenje, kritike in predloge na zastavljena tri 

vprašanja: 

1. Kaj vam je bilo pri e-izobraževanju angleškega poslovnega jezika posebej všeč?  

2. Kaj vam pri e-izobraževanju angleškega poslovnega jezika ni bilo všeč ali vas je 

motilo? 

3. Kaj bi pri e-izobraževanju angleškega jezika spremenili, če bi imeli možnost? 

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore, pri čemer se številke v oklepaju nanašajo 

na obseg (število) odgovorov. 

 

Na vprašanje, kaj je bilo študentom, ki so se izobraževali prek modela e-

izobraževanja angleškega poslovnega jezika posebej všeč, smo dobili zelo raznolike 

odgovore. Prevladujejo odgovori (9), da jim ustreza gradivo, izvirnost in raznolikost 

nalog in učnih aktivnosti, kakovostna gradiva (literatura, naloge poslušanja, kvizi, 

testi) in način podajanja snovi. Med odzivi so pogosti tudi tisti (5), da so si lahko 

sami razporejali čas za študij in da so dostopali do e-učilnice ob njim 

najprimernejšem času. Študenti so omenili tudi (5), da so bili zadovoljni s strukturo 

e-učilnice (preglednost, snov po sklopih) ter s pomočjo izvajalca modula (podpora, 

dostopnost, pripravljenost pomagati). Zabeležili pa smo tudi naslednje odgovore (1): 

 razumljiva navodila; 

 uporabne naloge; 

 zanimive teme;  

 usklajenost; 

 super način učenja jezika; 

 da smo imeli veliko časa;  

 ni bilo treba hoditi na faks; 

 profesionalna izvedba; 

 klepetalnica je super; 

 posebej mi je všeč, ker je vse načrtovano in se učiš po sklopih, ni zahtevno, je 

celostno izobraževanje; 

 za vsako zahtevnejšo nalogo sem se lahko obrnila na profesorico; 

 “Delo v e-učilnici mi je zelo všeč, saj dobimo z delom v e-učilnici dober pregled 

čez snov in čez naloge. V e-učilnici sicer v tem času nisem veliko delala, vendar 

bom do naslednjega izpita šla ponovno skozi učilnico.”  

 

Omenimo še, da so v neformalnih pogovorih po koncu izvedbe modela e-

izobraževanja študenti največkrat omenili, da jim je všeč fleksibilnost študija in to, 
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da si ga lahko »sam planiraš in dobiš takojšno povratno informacijo«. Od aktivnosti 

v modelu e-izobraževanja so najraje reševali kvize, največ pripomb pa so podali na 

navodila za študijo primera, ki so bila po njihovem mnenju preveč »raztreščena«, 

podana so bila v več poglavjih in ne na enem mestu.  

 

Odgovori na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč, kažejo, da je najbolj pereča 

težava/moteč element, ki ga študenti zaznavajo, pomanjkanje osebnega stika z 

izvajalcem predmeta in soudeleženci. V to skupino odgovorov (6) štejemo tudi 

pomanjkanje praktičnega dela, pomanjkanje razlage snovi, premalo konverzacije. 

Med pomanjkljivosti prištevajo tudi količino gradiva, ki ga je treba samostojno 

predelati (2), naklonjeni pa niso niti samostojnemu delu oz. večji samodisciplini (2). 

 

V neformalnih pogovorih so študenti povedali tudi, da je pomikanje po gradivu dol in 

gor »nadležno«, moteče in neprijetno. Dodajmo, da je bilo v času izvedbe modela e-

izobraževanja uporabljeno učno okolje Moodle 1.9; s prehodom na Moodle 2.4 v 

študijskem letu 2013/2014 je bila ta težava odpravljena, saj je v tej verziji na voljo 

kazalo vsebin, ki udeležencu omogoča, da s klikom na poglavje »skoči« direktno na 

izbrano poglavje, učno vsebino. Kot smo opazili tudi sami, je bila slabost Moodle 1.9 

verzije tudi ta, da je sistem uporabnika po zaključeni nalogi oz. aktivnosti vrnil na 

uvodno stran predmeta ne pa nazaj na aktivnost, nalogo ali poglavje, kjer je študent 

končal s študijem, čeprav pa po drugi strani študenti tega niso zaznavali kot 

problem in zaradi tega niso imeli večjih težav pri učenju.  

 

Poglejmo še odgovore na vprašanje, kaj bi študenti, če bi imeli možnost, v modelu 

e-izobraževanja spremenili, kjer je največja težnja (5) k povečanju vaj oz. kvizov in 

križank, torej k tistim nalogam, ki so jih tudi sicer najbolj pritegnile in jim bile najbolj 

všeč. Študenti so omenili tudi, da si želijo več udeležbe v živo (2), več klasičnih 

predavanj (2) oz. večjo ali celo obvezno udeležbo v e-učilnici (2). Dobili pa smo tudi 

sledeče odgovore (1): 

 več ur angleščine,  

 imeti vso snov na kvizih, 

 vaje le popoldne, 

 user-friendly interface. 

 

Zadovoljstvo z vsebino in kakovostjo izvedbe izobraževanja glede na 

skupino 

 

Da bi ugotovili, kaj študenti menijo o vsebini in kakovosti izobraževanja, smo jim 

postavili devet trditev. Zanimalo nas je, kako zadovoljni so z učnim gradivom, 

njegovim obsegom, kako uporabne se jim zdijo učne aktivnosti, kako ocenjujejo 

sodelovanje z učiteljem, z dosegljivostjo in odzivnostjo le-tega ter kakšna je stopnja 

zadovoljstva, vezana na sodelovanje in komunikacijo z učiteljem in sošolci. Svoje 
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strinjanje s trditvami so študenti izrazili na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 – sploh se 

ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, delno ne, 4 – se strinjam in 5 

– povsem se strinjam.   

 

Iz tabele 11 razberemo, da so z obsegom gradiva (1. trditev) povprečno bolj 

zadovoljni študenti, ki so se izobraževali na klasičen način (�̅�k = 4,2 / �̅�e = 4,0), 

medtem ko so v obeh skupinah v povprečju enako zadovoljni z ustrezno 

zahtevnostjo (6. trditev, �̅� = 4,1) in zanimivostjo učnih gradiv (7. trditev, �̅� = 4,3). 

Oboji izražajo zadovoljstvo glede primernosti gradiv in učnih aktivnosti (8. trditev), 

je pa vrednost pri e-skupini (�̅�e = 4,4) malce manjša od vrednosti k-skupine (�̅�k = 

4,5), enako ugotavljamo tudi za zadovoljstvo glede uporabnosti učnih aktivnosti (9. 

trditev, �̅�k = 4,5 / �̅�e = 4,7). Kar zadeva dostopnost učitelja (2. trditev), obe skupini 

menita, da je bil le-ta dosegljiv za vprašanja in razlago, vrednost pri e-skupini je 

nekoliko manjša kot pri k-skupini (�̅�e = 4,7 / �̅�k = 4,8). Tako e-študenti kakor k-

študenti so mnenja, da se je učitelj hitro odzval na njihova vprašanja (3. trditev, �̅� = 

4,7), ko pa govorimo zadovoljstvu s komunikacijo in sodelovanjem z učiteljem (4. 

trditev), so nekoliko bolj zadovoljni študenti, ki so se izobraževali na klasičen način 

(�̅�k = 4,9 / �̅�e = 4,7). Niso pa študenti tako enotnega mnenja, kar zadeva 

komunikacijo z drugimi študenti (5. trditev), kjer so k-študenti precej bolj zadovoljni 

od e-študentov (�̅�k = 4,3 / �̅�e = 3,2). 

 

Trditev N Skupina Povp SD SN 

1.  Obsežnost gradiva je bila ustrezna. 
54 e 4,0 1,000 0,136 

56 k 4,2 0,803 0,107 

2.  Učitelj je bil dosegljiv za vprašanja in 

razlago. 

54 e 4,7 0,603 0,082 

56 k 4,8 0,519 0,069 

3.  Učitelj se je hitro odzval na moja 

vprašanja. 

54 e 4,7 0,492 0,067 

56 k 4,7 0,522 0,070 

4.  Komunikacija in sodelovanje z učiteljem 

sta bila dobra. 

54 e 4,7 0,543 0,074 

56 k 4,9 0,444 0,059 

5.  Komunikacija z drugimi študenti je bila 

dobra. 

54 e 3,2 1,285 0,175 

56 k 4,3 0,837 0,112 

6.  Učna gradiva so bila ustrezno zahtevna. 
54 e 4,1 0,787 0,107 

56 k 4,1 0,802 0,107 

7.  Učno gradivo je bilo zanimivo. 
54 e 4,3 0,847 0,115 

56 k 4,3 0,706 0,094 

8.  Gradivo in učne aktivnosti so bile 

primerne. 

54 e 4,4 0,662 0,090 

56 k 4,5 0,784 0,105 

9.  Učne aktivnosti so bile uporabne. 
54 e 4,5 0,666 0,091 

56 k 4,7 0,581 0,078 

Tabela 11: Zadovoljstvo z vsebino in kakovostjo izvedbe glede na skupino 
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Slika 36 prikazuje primerjavo zadovoljstva z vsebino in kakovostjo izvedbe 

izobraževanja med študenti, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-

skupina), in študenti, ki so imeli klasično izobraževanje (k-skupina).  

 

 

Slika 36: Zadovoljstvo z vsebino in kakovostjo izvedbe glede na skupino 

Da bi ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v povprečni oceni 

zadovoljstva z vsebino in kakovostjo izobraževanja med obema skupina, smo 

naredili t-test. T-vrednosti, stopnje prostosti (df) in p-vrednosti t-testa (p) so 

prikazane v tabeli 12.  

 

Pri 8 od 9 trditev so p-vrednosti t-testa večje od 0,05 (p = ˃ 0,05), kar pomeni, da 

ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni zadovoljstva študentov z vsebino in 

kakovostjo izobraževanja med študenti, ki so imeli klasično izobraževanje, in tistimi, 

ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja. Le pri 5. trditvi je p = 0,000 < 

0,05 (t(df = 108) = – 5,691), kar pri 5 % tveganju (1 – α = 0,95, α = 0,05) kaže na 

statistično pomembne razlike v poprečni oceni (�̅�k 4,3 = �̅�e 3,2) zadovoljstva 

študentov s kakovostjo komunikacije z drugimi študenti. To hkrati pomeni, da se 

zadovoljstvo študentov glede interakcije z drugimi študenti razlikuje glede na 

skupino.  
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 t-test 

Trditev t df p 

1. Obsežnost gradiva je bila ustrezna.  – 1,349 108 0,180 

2. Učitelj je bil dosegljiv za vprašanja in razlago.  – 0,932 108 0,353 

3. Učitelj se je hitro odzval na moja vprašanja.  – 0,102 108 0,919 

4. Komunikacija in sodelovanje z učiteljem sta bila 

dobra.  
– 1,820 108 0,072 

5. Komunikacija z drugimi študenti je bila dobra. – 5,691 108 0,000 

6. Učna gradiva so bila ustrezno zahtevna. – 0,340 108 0,734 

7. Učno gradivo je bilo zanimivo.  – 0,321 108 0,749 

8. Gradivo in učne aktivnosti so bile primerne. – 0,148 108 0,883 

9. Učne aktivnosti so bile uporabne. – 1,350 108 0,180 
 

Stopnja tveganja: α = 0,05 

Tabela 12: Razlike v zadovoljstvu z vsebino in kakovostjo izvedbe med e- in k-
skupino (t-test) 

 

Zadovoljstvo z učnimi aktivnostmi glede na skupino  

 

V tem delu vprašalnika smo želeli odgovoriti na vprašanje, katere učne aktivnosti so 

med študenti bolj oz. manj priljubljene. Zanimalo nas je, kako zadovoljni so z 9 

različnimi aktivnostmi, od forumov, diskusij, klepetov, iger vlog, kvizov, križank, 

jezikovnih iger do slušnih, bralnih in slovničnih nalog, nalog iz rabe besedja in študij 

primera. Svoje strinjanje s trditvami so študenti izrazili na 5-stopenjski lestvici, kjer 

je 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, delno ne, 4 – 

se strinjam in 5 – povsem se strinjam. Če študenti v določeni aktivnosti niso 

sodelovali ali pa je niso uporabljali, so lahko označili možnost »nisem uporabljal«. 

Frekvenčna porazdelitev za (ne)sodelovanje v posamezni aktivnosti kaže, da največ 

študentov ni sodelovalo v klepetalnicah (27 %), sledijo forumi in diskusije (21 %), 

pisne naloge (19 %), slovar (15 %), slušne naloge (10 %), študije primerov (8 %) 

in bralne naloge (5 %). Le malo študentov pa se ni preizkusilo v reševanju križank 

in jezikovnih iger (4 %), kvizov in nalog iz besedišča (2 %) ter slovničnih nalog (1 

%).  

 

V tabeli 13 so na treh mestih navedene po dve učne aktivnosti: forum/diskusije, 

klepetalnica/igre vlog in križanke/jezikovne igre. Poimenovanja za te aktivnosti so 

različna zaradi različnega medija izobraževanja, tako da se prva navedena aktivnost 

v tabeli nanaša na izvedbo e-izobraževanja, druga pa na klasično izobraževanje. V 
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modelu e-izobraževanja smo torej izpeljali forum, klepetalnico in križanke, v klasični 

učilnici pa na tem mestu uporabili diskusije, igre vlog in jezikovne igre.  

 

Iz tabele 13 z opisno statistiko je nadalje razvidno, da so e-študenti malce bolj 

naklonjeni nalogam za razvijanje slušnega razumevanja (�̅�e = 4,3 / �̅�k = 4,2), 

bralnega razumevanja (�̅�e = 4,2 / �̅�k = 4,1), slovničnim nalogam (�̅�e = 4,4 / �̅�k = 

4,2), nalogam iz besedišča (�̅�e = 4,6 / �̅�k = 4,3) in študijam primerov (�̅�e = 4,3 / �̅�k 

= 4,2).  

 

Po drugi strani pa študenti, ki so se izobraževali na klasičen način, dajejo prednost  

diskusijam (�̅�k = 4,3 / �̅�e = 4,1), kvizom (�̅�k = 4,8 / �̅�e = 4,7) ter jezikovnim igram 

(�̅�k = 4,7 / �̅�e = 4,6). Ugotavljamo tudi, da so študenti tako prve kakor druge 

skupine enako zadovoljni s klepetalnicami oz. igrami vlog (�̅� = 4,1). 

 

Aktivnost N Skupina Povp SD SN 

forum/diskusije 
54 e 4,1 0,680 0,122 

56 k 4,3 0,815 0,109 

klepetalnica/igre vlog 
54 e 4,1 0,680 0,139 

56 k 4,1 1,119 0,150 

kvizi 
54 e 4,7 0,550 0,076 

56 k 4,8 0,467 0,062 

križanke/jezikovne igre 
54 e 4,6 0,635 0,090 

56 k 4,7 0,530 0,071 

slušne naloge 
54 e 4,3 0,734 0,112 

56 k 4,2 0,834 0,111 

bralne naloge 
54 e 4,2 0,800 0,114 

56 k 4,1 0,815 0,109 

slovnične naloge 
54 e 4,4 0,745 0,102 

56 k 4,2 0,917 0,122 

naloge iz besedišča 
54 e 4,6 0,690 0,096 

56 k 4,3 0,765 0,102 

študije primerov 
54 e 4,3 0,798 0,119 

56 k 4,2 0,929 0,124 

Tabela 13: Zadovoljstvo z učnimi aktivnostmi glede na skupino 

 

Slika 37 prikazuje primerjavo zadovoljstva z učnimi aktivnostmi med študenti, ki so 

se izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-skupina), in študenti, ki so imeli 

klasično izobraževanje (k-skupina).  
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Slika 37: Zadovoljstvo z učnimi aktivnostmi glede na skupino 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečni oceni 

zadovoljstva študentov z učnimi aktivnostmi med eno in drugo skupino študentov, 

kar smo preverili s t-testom neodvisnih spremenljivk. T-vrednosti, stopnje prostosti 

(df) in p-vrednosti t-testa (p) so prikazane v tabeli 14.  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ugotavljamo, da ni statistično značilnih razlik v 

povprečni oceni zadovoljstva študentov z učnimi aktivnostmi glede na skupino, saj 

so p-vrednosti t-testa pri vseh 11 spremenljivkah večje od 0,05 (p = > 0,05). To 

hkrati pomeni, da se zadovoljstvo študentov z učnimi aktivnostmi ne razlikuje glede 

na to, ali se študenti izobražujejo na klasičen način ali prek modela e-izobraževanja.  
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 t-test 

Učna aktivnost t df p 

forum/diskusije – 1,076 85 0,185 

klepetalnica/igre vlog 0,290 78 0,071 

kvizi – 0,969 106 0,095 

križanke/jezikovne igre – 0,833 104 0,094 

slušne naloge 0,626 97 0,100 

bralne naloge  0,469 103 0,074 

slovnične naloge 1,473 107 0,237 

naloge iz besedišča 2,090 106 0,294 

študije primerov  0,681 99 0,119 
 

     Stopnja tveganja: α = 0,05 

Tabela 14: Razlike v zadovoljstvu z učnimi aktivnostmi med e- in k-skupino (t-test) 

 

Motivacija za učenje poslovne angleščine 

 

Motivacija je pomemben dejavnik uspešnega e-izobraževanja, je vodilo v učni 

uspeh, ki določa smer prizadevanj učenca ter intenzivnost in trajanje učenja. 

Povezana je s kakovostjo pridobljenega znanja, saj manj motivirani učenci usvajajo 

znanje bolj »površinsko«, medtem ko se poglobljeno in temeljiteje učenja lotevajo 

bolj motivirani učenci (Hadfield in Dörnyei, 2013). Ker je motivacija eden ključnih 

dejavnikov za uspešno izvajanje pedagoškega procesa, njegove dinamike in vplivov 

nanj, nas je zanimalo, kakšen je vpliv 27 različnih dejavnikov na motivacijo za 

učenje. Anketiranci so se odločali, kako močno jih posamezen dejavnik motivira za 

učenje na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 – sploh me ne motivira, 2 – me ne motivira, 

3 – delno me motivira, delno ne, 4 – me motivira in 5 – zelo me motivira.   

 

Naredili smo analizo rezultatov za vseh 27 dejavnikov, tu pa glede na povprečje na 

vzorcu vključujemo le zgornjih in spodnjih pet motivacijskih faktorjev, kar skupaj 

predstavlja 16 motivacijskih dejavnikov, saj so povprečne vrednosti enake pri več 

dejavnikih. V tabeli 15 jih zaradi lažje preglednosti navajamo od največje do 

najmanjše povprečne vrednosti. Kot je razvidno, študentom najmočnejšo spodbudo  

za učenje predstavlja opravljen izpit (�̅� = 4,7; SD = 0,649), sledijo občutek uspeha, 

zadovoljstvo ob doseženem cilju ter sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje 

(�̅� = 4,2), tem sledi vrsta različnih dejavnikov – želja po novem znanju, osebni in/ali 

profesionalni razvoj in napredek, učiteljeva povratna informacija, možnost izbire, kaj 
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(kdaj, kje) se učiti ter aktivnosti in delo v klasični učilnici (�̅� = 4,1). Manj študente 

za učenje motivirajo bojazen pred neuspehom, časovni pritisk, spodbuda drugih in 

učenje ob računalniku (�̅� = 3,3) ter pričakovanja drugih (�̅� = 3,2). Še manj jih k 

delu spodbuja priznanje drugih (�̅� = 3,1), najmanj pa so za učenje motivirani zaradi 

tekmovalnosti (�̅� = 2,9).   

 

Motivacijski dejavnik N Min Max Povp SD 

opravljen izpit  110 2 5 4,7 0,649 

občutek uspeha 110 2 5 4,2 0,865 

zadovoljstvo ob doseženem cilju  110 2 5 4,2 0,902 

sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje 110 2 5 4,2 0,801 

želja po novem znanju 110 1 5 4,1 0,906 

osebni in/ali profesionalni razvoj in napredek  110 2 5 4,1 0,818 

učiteljeva povratna informacija  110 2 5 4,1 0,581 

možnost izbire, kaj (kdaj, kje) se učim 110 1 5 4,1 1,012 

aktivnosti in delo v klasični učilnici 110 1 5 4,1 0,871 

bojazen pred neuspehom  110 1 5 3,3 1,161 

časovni pritisk 110 1 5 3,3 1,236 

spodbuda drugih 110 1 5 3,3 1,157 

učenje ob računalniku 110 1 5 3,3 1,336 

pričakovanja drugih (učitelja, partnerja, 

delodajalca) 
110 1 5 3,2 1,248 

priznanje drugih (sošolcev, staršev) 110 1 5 3,1 1,126 

tekmovalnost (biti boljši od drugih) 110 1 5 2,9 1,269 

Tabela 15: Največji in najmanjši motivacijski dejavniki za učenje 
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Slika 38 prikazuje 16 motivacijskih dejavnikov, ki študente najbolj oz. najmanj 

spodbujajo k učenju.  

 

 

Slika 38: Največji in najmanjši motivacijski dejavniki za učenje 

 

Motivacija za učenje glede na skupino 

 

Če primerjamo povprečno oceno vpliva nekega dejavnika na motivacijo za učenje 

(glej tabelo 16), ugotavljamo, da pri spremenljivki opravljen izpit ni razlik med 

študenti, ki so imeli klasično izobraževanje, in študenti, ki so se izobraževali prek 

modela e-izobraževanja (�̅� = 4,7). Nekoliko večje povprečne vrednosti v prid k-

študentom se kažejo pri spremenljivkah učiteljeva povratna informacija (�̅�k = 4,1 / 

�̅�e = 4,0), tekmovalnost (�̅�k = 3,0 / �̅�e = 2,9), pričakovanja drugih (�̅�k = 3,2 / �̅�e = 

3,1), aktivnosti in delo v klasični učilnici (�̅�k = 4,2 / �̅�e = 4,0). Večje razlike v 

povprečni oceni vpliva na motivacijo, kjer se povprečje nagiba h k-študentom, smo 

ugotovili pri spremenljivkah spodbuda drugih (�̅�k = 3,5 / �̅�e = 3,1), osebni in/ali 

profesionalni razvoj in napredek (�̅�k = 4,3 / �̅�e = 3,9), občutek uspeha (�̅�k = 4,4 / �̅�e 

= 4,0), želja po novem znanju (�̅�k = 4,3 / �̅�e = 3,9), zadovoljstvo ob doseženem 

cilju ter sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje (�̅�k = 4,5 / �̅�e = 3,9). Po drugi 

strani pa so študenti, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja, bolj 

naklonjeni izbiri vsebine, kraja in časa študija (�̅�e = 4,2 / �̅�k = 4,0), priznanju drugih 

(�̅�e = 3,2 / �̅�k = 3,0), bolj pa jih motivira tudi bojazen pred neuspehom (�̅�e = 3,4 / 
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�̅�k = 3,1). Največje razlike med obema skupinama se kažejo pri motivacijskem 

dejavniku časovni pritisk (�̅�e = 3,7 / �̅�k = 3,0) ter učenje ob računalniku (�̅�e = 3,8 / 

�̅�k = 2,8), kjer so vrednosti študentov e-skupine precej večje od k-skupine.  

 

Dejavnik Skupina N Povp SD SN 

opravljen izpit 
e 54 4,7 0,609 0,083 

k 56 4,7 0,690 0,092 

občutek uspeha 
e 54 4,0 0,961 0,131 

k 56 4,4 0,708 0,095 

zadovoljstvo ob doseženem cilju 
e 54 4,0 1,019 0,139 

k 56 4,5 0,711 0,095 

sproščeno, spodbudno in prijazno učno 

okolje 

e 54 3,9 0,834 0,113 

k 56 4,5 0,660 0,088 

želja po novem znanju 
e 54 3,9 1,029 0,140 

k 56 4,3 0,726 0,097 

osebni in/ali profesionalni razvoj in 

napredek 

e 54 3,9 0,887 0,121 

k 56 4,3 0,695 0,093 

učiteljeva povratna informacija 
e 54 4,0 0,823 0,112 

k 56 4,1 0,810 0,108 

možnost izbire, kaj (kdaj, kje) se učim 
e 54 4,2 1,071 0,146 

k 56 4,0 0,953 0,127 

aktivnosti in delo v klasični učilnici 
e 54 4,0 0,901 0,123 

k 56 4,2 0,831 0,111 

bojazen pred neuspehom 
e 54 3,4 1,104 0,150 

k 56 3,1 1,212 0,162 

časovni pritisk 
e 54 3,7 1,216 0,165 

k 56 3,0 1,190 0,159 

spodbuda drugih 
e 54 3,1 1,182 0,161 

k 56 3,5 1,112 0,149 

učenje ob računalniku 
e 54 3,8 1,134 0,154 

k 56 2,8 1,331 0,178 

pričakovanja drugih (učitelja, staršev, 

partnerja, delodajalca) 

e 54 3,1 1,250 0,170 

k 56 3,2 1,250 0,167 

priznanje drugih (sošolcev, staršev) 
e 54 3,2 1,225 0,167 

k 56 3,0 1,213 0,162 

tekmovalnost (biti boljši od drugih) 
e 54 2,9 1,338 0,182 

k 56 3,0 1,206 0,161 

Tabela 16: Motivacija za učenje glede na skupino 
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Slika 39 prikazuje primerjavo motivacije za učenje med študenti, ki so se 

izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-skupina), in študenti, ki so imeli 

klasično izobraževanje (k-skupina).  

 

 

Slika 39: Motivacijski dejavniki za učenje glede na skupino 

 

S t-testom neodvisnih spremenljivk smo preverili, ali obstajajo statistično značilne 

razlike v povprečni oceni vpliva različnih motivacijskih dejavnikov na učenje med 

eno in drugo skupino študentov. T-vrednosti, stopnje prostosti (df) in p-vrednosti t-

testa (p) so prikazane v tabeli 17.  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ugotavljamo, da obstajajo statistično značilne razlike v 

povprečjih glede na skupino pri 13 spremenljivkah, saj so, kot kaže tabela 17, p-

vrednosti t-testa teh spremenljivk manjše od 0,05 (p = ˂ 0,05). To pomeni, da 

obstajajo razlike med vplivom na motivacijo za učenje med študenti, ki so imeli 

klasično izobraževanje, in študenti, ki so se izobraževali prek modela e-

izobraževanja. Statistično pomembne razlike za te spremenljivke so podrobneje 

razčlenjene v poglavju 5.3.1. (glej Hipoteza 2). 
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 t-test 

Učna aktivnost t df p 

želja po novem znanju – 2,348 108 0,021 

želja po višji izobrazbi – 2,023 108 0,045 

osebni in/ali profesionalni razvoj in napredek –2,726 108 0,007 

pozitivna samopodoba in občutek lastne vrednosti –3,124 108 0,002 

občutek uspeha – 2,673 108 0,009 

zadovoljstvo ob doseženem cilju  – 2,784 108 0,006 

časovni pritisk 2,670 108 0,009 

učni izziv –2,138 108 0,035 

vedoželjnost –4,825 108 0,000 

zanimiva učna snov –3,785 108 0,000 

sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje  –4,007 108 0,000 

sodelovanje in druženje s sošolci –4,569 108 0,000 

učenje ob računalniku 4,358 108 0,000 
 

Stopnja tveganja: α = 0,05 

Tabela 17: Razlike v motivaciji za učenje med e- in k-skupino (t-test) 

 
Odnos do poslovne angleščine  

 

Po naših izkušnjah odnos do predmeta in predpostavke o učenju vplivajo na proces 

učenja pa tudi na učenčevo predstavo (podobo) o sebi kot učečem se subjektu in 

njegovo jezikovno (ne)samozavest. Zato smo z raziskavo iskali tudi odgovore na 

vprašanja, kakšen je študentov odnos do poslovne angleščine, se jim zdi zahtevna, 

zanimiva, uporabna in nujno potrebna za sporazumevanje v današnjem svetu. Poleg 

tega smo želeli ugotoviti tudi, ali menijo, da jim bo pridobljeno znanje koristilo pri 

njihovem nadaljnjem študiju in delu, kako radi se učijo poslovno angleščino in 

kakšno vlogo ima pri tem razvijanje zmožnosti sporazumevanja z drugimi. Svoje 

strinjanje s trditvami so izrazili na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, delno ne, 4 – se strinjam in 5 – 

povsem se strinjam.  

 

Analiza je pokazala, da so vsi študenti (N = 110) pri dveh trditvah (3. in 4. trditev), 

označili 3 ali več, pri eni (2. trditev) pa 2 ali več na petstopenjski lestvici. Podatki so 

najmanj razpršeni pri 3. trditvi o uporabnosti jezika (SD = 0,616), najbolj pa pri 1. 
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trditvi o zahtevnosti učenja poslovne angleščine (SD = 1,194). Tabela 18 prikazuje 

minimume (Min), maksimume (Max), povprečno vrednost (Povp) in standardno 

deviacijo (SD).  

 

Trditev N Min Max Povp SD 

1. Poslovna angleščina je težka.  110 1 5 3,5 1,194 

2. Poslovna angleščina je zanimiva.  110 2 5 4,1 0,751 

3. Poslovna angleščina je uporabna.  110 3 5 4,5 0,616 

4. Poslovna angleščina je danes nujno potrebna.  110 3 5 4,5 0,631 

5. Znanje poslovne angleščine mi bo koristilo pri 

mojem nadaljnjem študiju/delu. 
110 1 5 4,2 0,967 

6. Rad se učim poslovno angleščino. 110 1 5 3,4 1,027 

7. Učim se, da bi se znal sporazumevati z 

drugimi.   
110 1 5 4,1 0,961 

Tabela 18: Odnos do poslovne angleščine 

Kot je razvidno iz povprečnih vrednosti (glej tudi sliko 40), se študenti najbolj 

strinjajo s 3. in 4. trditvijo, da je angleščina uporabna in danes nujno potrebna (�̅� = 

4,5), sledi prepričanje (5. trditev), da bo študentom znanje poslovne angleščine 

koristilo pri njihovem nadaljnjem študiju in delu (�̅� = 4,2), pomemben pa jim je tudi 

učni smoter (7. trditev), tj. sporazumevanje z drugimi (�̅� = 4,1). Študenti se 

strinjajo tudi, da je poslovna angleščina zanimiva (2. trditev, �̅� = 4,1). Razpršeni 

odgovori pri 1. trditvi (SD = 1,194) in povprečje (�̅� = 3,5) kažejo, da se študenti ne 

strinjajo najbolj s trditvijo, da je poslovna angleščina težka, najmanjša povprečna 

vrednost pri 6. trditvi (�̅� = 3,4), pa nakazuje, da se študenti dokaj radi učijo 

poslovno angleščino.  
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Slika 40 prikazuje študentov odnos do poslovne angleščine.  

 

 

Slika 40: Odnos do poslovne angleščine 

 

Odnos do poslovne angleščine glede na skupino  

 

V povezavi s povprečnimi vrednostmi glede na skupino ugotavljamo, da se študenti, 

ki so se izobraževali na klasičen način, v povprečju bolj strinjajo z navedenimi 

trditvami, saj so vrednosti pri vseh spremenljivkah večje (glej tabelo 19). Tako se k-

študentom zdi poslovna angleščina težja (�̅�k = 3,5 / �̅�e = 3,4), bolj zanimiva (�̅�k = 

4,2 / �̅�e = 4,0), bolj uporabna (�̅�k = 4,6 / �̅�e = 4,4), obvladovanje poslovne 

angleščine jim je pomembnejše kot e-študentom (�̅�k = 4,6 / �̅�e = 4,5). Nekoliko 

večje razlike v povprečnih vrednostih v prid k-študentov se kažejo pri trditvah, da 

jim bo pridobljeno znanje bolj koristilo pri njihovem nadaljnjem študiju in delu (�̅�k = 

4,5 / �̅�e = 4,0), da se učijo z namenom sporazumevanja z drugimi (�̅�k = 4,3 / �̅�e = 

3,9) ter da se radi učijo poslovno angleščino (�̅�k = 3,6 / �̅�e = 3,3).  
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Trditev N Skupina Povp SD SN 

1. Poslovna angleščina je težka.  
54 e 3,4 1,159 0,158 

56 k 3,5 1,236 0,165 

2. Poslovna angleščina je zanimiva. 
54 e 4,0 0,789 0,107 

56 k 4,2 0,706 0,094 

3. Poslovna angleščina je uporabna.  
54 e 4,4 0,649 0,088 

56 k 4,6 0,568 0,076 

4. Poslovna angleščina je danes nujno 

potrebna. 

54 e 4,5 0,665 0,090 

56 k 4,6 0,593 0,079 

5. Znanje poslovne angleščine mi bo 

koristilo pri mojem nadaljnjem 

študiju/delu. 

54 e 4,0 1,055 0,144 

56 k 4,5 0,829 0,111 

6. Rad se učim poslovno angleščino. 
54 e 3,3 1,085 0,148 

56 k 3,6 0,949 0,127 

7. Učim se, da bi se znal sporazumevati 

z drugimi. 

54 e 3,9 1,051 0,143 

56 k 4,3 0,829 0,111 

Tabela 19: Odnos do poslovne angleščine glede na skupino 

 

Slika 41 prikazuje primerjavo odnosa do poslovne angleščine med študenti, ki so se 

izobraževali prek modela e-izobraževanja (e-skupina), in študenti, ki so imeli 

klasično izobraževanje (k-skupina).  

 

 

Slika 41: Odnos do poslovne angleščine glede na skupino 

S t-testom neodvisnih vzorcev smo preverili hipotezo o enakosti povprečij v odnosu 

do angleškega poslovnega jezika med učenci, ki imajo klasično izobraževanje, in 
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učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja (1.–4. in 6. trditev). Izpis 

rezultatov t-testa podajamo v tabeli 20, preverbo hipoteze pa bomo predstavili v 

poglavju 5.3.1. (glej Hipoteza 3). Omenimo še, da so se pokazale statistično 

pomembne razlike povprečij med študenti, ki so imeli klasično izobraževanje, in 

študenti, ki so izobraževali prek modela e-izobraževanja, pri dveh trditvah:  

 5. trditvi, o koristnosti znanja poslovne angleščine pri nadaljnjem študiju/delu 

(�̅�k 4,5 = �̅�e 4,0), t(df = 108) = – 2,370, p = 0,020 ˂ 0,05, kar pomeni, da k-

študenti dajejo večji poudarek pomenu uporabe poslovne angleščine pri 

nadaljnjem študiju in delu ter 

 7. trditvi, o smotru učenja, tj. zmožnosti sporazumevanja z drugimi (�̅�k 4,3 = �̅�e 

3,9), t(df = 108) = – 2,199, p = 0,030 ˂ 0,05, kar pomeni, da k-študente bolj 

kot e-študente k učenju spodbuja to, da se bodo znali sporazumevati z drugimi. 

 

 t-test 

Trditev t df p 

1. Poslovna angleščina je težka.  – 0,324 108 0,747 

2. Poslovna angleščina je zanimiva. – 1,372 108 0,173 

3. Poslovna angleščina je uporabna.  – 1,891 108 0,061 

4. Poslovna angleščina je danes nujno potrebna. – 1,201 108 0,232 

5. Znanje poslovne angleščine mi bo koristilo pri 

mojem nadaljnjem študiju/delu. 
– 2,370 108 0,000 

6. Rad se učim poslovno angleščino. – 1,700 108 0,092 

7. Učim se, da bi se znal sporazumevati z drugimi. – 2,199 108 0,030 
 

Stopnja tveganja: α = 0,05 

Tabela 20: Razlike v odnosu do poslovne angleščine med e- in k-skupino (t-test) 
 

5.3.1. Testiranje hipotez 

Hipoteza 1 

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali se učni dosežek, izražen z 

doseženo povprečno oceno na izpitu, razlikuje glede na skupino študentov. Na 

podlagi raziskovalnega vprašanja smo postavili naslednjo statistično hipotezo: 

 

H1: Ni razlik v učnem dosežku, tj. v doseženi povprečni oceni pri preverjanju znanja, 

med učenci, ki imajo klasično izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek 

modela e-izobraževanja.  
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Dosežena povprečna ocena na izpitu je bila 5,8. V skupini študentov, ki so se 

izobraževali na klasičen način, je bila najnižja dosežena ocena 3, najvišja pa 10 oz. v 

povprečju 6,3. Najnižja ocena na izpitu pri študentih, ki so se izobraževali prek 

modela e-izobraževanja, je bila 1, najvišja pa 9, medtem ko je bila njihova 

povprečna ocena 5,1.  

 

Hipotezo smo testirali s t-testom neodvisnih spremenljivk, kjer je p-vrednost t-testa 

0,004 < 0,05, t(df = 87) = – 2,942, kar pomeni, da ničelno domnevo o enakosti 

povprečij med doseženo povprečno oceno na izpitu (�̅�k 6,3 = �̅�e 5,1) med obema 

skupinama študentov zavrnemo pri 5 % tveganju (1 – α = 0,95, α = 0,05). 

 

Hipoteza 2 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v vplivu različnih motivacijskih dejavnikov na učenje. Druga 

hipoteza se je tako glasila:  

 

H2: Ni razlik med vplivom na motivacijo za učenje med učenci, ki imajo klasično 

izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja.  

 

Preverili smo povprečne ocene vseh 27 spremenljivk in opravili testiranje s t-testom 

neodvisnih vzorcev, ki je pokazal na statistično pomembne razlike v povprečni oceni 

študentov pri 13 spremenljivkah: 

1. želja po novem znanju (�̅�k 4,3 = �̅�e 3,9), t(df = 108) = – 2,348, p = 0,021 ˂ 

0,05 

2. želja po višji izobrazbi (�̅�k 4,1 = �̅�e 3,7), t(df = 108) = – 2,023, p = 0,045 ˂ 0,05 

3. osebni in/ali profesionalni razvoj in napredek (�̅�k 4,3 = �̅�e 3,9), t(df = 108) = – 

2,726, p = 0,007 ˂ 0,05  

4. pozitivna samopodoba in občutek lastne vrednosti (�̅�k 4,2 = �̅�e 3,6), 

t(df = 108) = – 3,124, p = 0,002 ˂ 0,05 

5. občutek uspeha (�̅�k 4,4 = �̅�e 4,0), t(df = 108) = – 2,673, p = 0,009 ˂ 0,05 

6. zadovoljstvo ob doseženem cilju (�̅�k 4,5 = �̅�e 4,0), t(df = 108) = – 2,784, p = 

0,006 ˂ 0,05 

7. časovni pritisk (�̅�k 3,0 = �̅�e 3,7), t(df = 108) = 2,670, p = 0,009 ˂ 0,05 

8. učni izziv (�̅�k 3,6 = �̅�e 3,2), t(df = 108) = – 2,138, p = 0,035 ˂ 0,05 

9. vedoželjnost (�̅�k 3,9 = �̅�e 3,0), t(df = 108) = – 4,825, p = 0,000 ˂ 0,05 

10. zanimiva učna snov (�̅�k 4,3 = �̅�e 3,7), t(df = 108) = – 3,785, p = 0,000 ˂ 0,05 

11. sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje (�̅�k 4,5 = �̅�e 3,9), t(df = 108) = – 

4,007, p = 0,000 ˂ 0,05 

12. sodelovanje in druženje s sošolci (�̅�k 4,3 = �̅�e 3,5), t(df = 108) = – 4,569, p = 

0,000 ˂ 0,05 

13. učenje ob računalniku (�̅�k 2,8 = �̅�e 3,8), t(df = 108) = 4,358, p = 0,000 ˂ 0,05 
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Ker statistično pomembne razlike v vplivu na motivacijo za učenje obstajajo, ničelno 

domnevo o enakosti povprečij med vplivom na motivacijo za učenje med učenci, ki 

imajo klasično izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-

izobraževanja angleškega poslovnega jezika, zavrnemo pri 5 % tveganju (1 – α = 

0,95, α = 0,05). 

 

Hipoteza 3 

 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se odnos do poslovne 

angleščine razlikuje glede na skupino. Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo 

postavili sledečo hipotezo: 

  

H3: Ni razlik v odnosu do angleškega poslovnega jezika med učenci, ki imajo 

klasično izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja.  

 

Hipotezo smo testirali s t-testom neodvisnih vzorcev, ki je pokazal, da ni statistično 

pomembnih razlik  

 v povprečni oceni študentov (�̅�k 3,5 = �̅�e 3,4) pri spremenljivki težavnost 

poslovne angleščine (t(df = 108) = – 0,324, p = 0,747 > 0,05),  

 v povprečni oceni študentov (�̅�k 4,2 = �̅�e 4,0) pri spremenljivki zanimivost 

predmeta (t(df = 108) = – 1,372, p = 0,173 > 0,05),  

 v povprečni oceni (�̅�k 4,6 = �̅�e 4,4) pri spremenljivki uporabnost poslovne 

angleščine (t(df = 108) = – 1,891, p = 0,061 > 0,05),  

 v povprečni oceni (�̅�k 4,6 = �̅�e 4,5) pri spremenljivki potreba po učenju poslovne 

angleščine (t(df = 108) = – 1,201, p = 0,232 > 0,05) ter  

 v povprečni oceni (�̅�k 3,6 = �̅�e 3,3) pri spremenljivki navdušenje nad učenjem 

poslovne angleščine (t(df = 108) = – 1,700, p = 0,092 > 0,05). 

 

Ker nismo ugotovili značilnih medsebojnih odvisnosti (korelacij) med proučevanimi 

spremenljivkami, ničelno domnevo o enakosti povprečij v odnosu do angleškega 

poslovnega jezika učencev, ki imajo klasično izobraževanje, in učencev, ki se 

izobražujejo prek modela e-izobraževanja, sprejmemo pri 5 % tveganju (1 – α = 

0,95, α = 0,05). 

5.4. Sklepne ugotovitve 

V raziskavi smo testirali uporabnost in kvaliteto modela e-izobraževanja angleškega 

poslovnega jezika, pri čemer smo se osredotočili na ugotavljanje stopnje 

zadovoljstva študentov s strukturo, izvedbo, preglednostjo, uporabniško 

prijaznostjo, razumljivostjo navodil, dostopom, ocenili pa smo tudi zadovoljstvo 

udeležencev z vsebino, učnimi gradivi in aktivnostmi. Poleg tega smo ugotavljali 

razlike v povprečni oceni med učenci, ki imajo le klasično izobraževanje, in učenci, ki 
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se izobražujejo prek modela e-izobraževanja, kakšen je vpliv različnih dejavnikov na 

motivacijo za učenje in kakšen je odnos študentov do predmeta poslovne 

angleščine. 

 

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je bil model e-izobraževanja dobro sprejet in 

da so študenti zadovoljni z izvedbo, vsebino in kakovostjo modela. Stopnja 

zadovoljstva je visoka pri vseh preverjanih parametrih, študenti pa ocenjujejo, da je 

model dobro strukturiran, pregleden in uporaben, navodila za delo jasna in 

razumljiva in e-učilnica pravočasno odprta. Med vprašanimi je bilo najmanj 

zadovoljstva zaznati pri vprašanju glede uporabniške prijaznosti modela, ki se je 

nanašala predvsem na navigacijo po e-učnem okolju in zamudno pomikanje po 

zaslonu navzgor in navzdol. Ta ovira je bila zaradi možnosti vklopitve kazala 

odpravljena šele s prehodom na Moodle 2.4, ki je tudi sicer uporabniško bolj 

prijazno učno/poučevanjsko okolje. 

 

Kar zadeva kakovost izobraževanja prek modela e-izobraževanja, prevladuje 

mnenje, da je bilo izobraževanje dobro izvedeno, je pa udeležence po drugi strani 

premalo spodbujalo k sodelovanju, ustvarjalnosti, razmišljanju, radovednosti in 

interakciji ter izmenjavi mnenj z drugimi in tudi ne dovolj motiviralo za učenje, 

čemur bi bilo treba nameniti več pozornosti in raziskati predvsem vzroke za 

nesodelovanje. Po drugi strani pa se študenti, ki so se izobraževali prek modela e-

izobraževanja, v večji meri kot njihovi kolegi, strinjajo, da izobraževanje prek 

modela e-izobraževanja zahteva veliko samodiscipline, samostojnega dela, bolj 

skrbno upravljanje s časom, kjer je potrebna tudi večja odgovornost do učenja. Ta 

dognanja so blizu ugotovitvam strokovnjakov, da e-izobraževanje zahteva bolj 

odgovornega, organiziranega in samodiscipliniranega učenca. Razen tega študenti, 

ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja, zavračajo možnost, da bi tudi pri 

drugih predmetih imeli samo e-izobraževanje. 

 

V raziskavi smo proučevali tudi stopnjo zadovoljstva udeležencev izobraževanja z 

različnimi vidiki uporabe modela e-izobraževanja in vplive ter učinke le-tega na 

učenje. Čeprav obstoječe raziskave o zadovoljstvu z izvedbo izobraževanja ne 

najdejo pozitivne povezanosti med skupino študentov, ki ima klasično izobraževanje, 

in skupino študentov, ki se izobražuje prek e-izobraževanja, se je v našem primeru 

izkazalo ravno nasprotno. Ugotovili smo statistično pomembne razlike med 

skupinama, ki kažejo, da so študenti bolj naklonjeni klasičnemu izobraževanju, večje 

pa je tudi njihovo zadovoljstvo v vseh drugih pogledih (izpolnjevanje pričakovanj 

študentov, kakovost izvedbe, spodbujanje sodelovanja, doseganje učnih ciljev in 

napredka, interakcija med študenti itd.). 

 

Rezultati, vezani na učna gradiva in vsebino, kažejo, da je učno gradivo ustrezno 

obsežno, zahtevno in zanimivo. Med učnimi aktivnostmi so najbolj priljubljeni kvizi, 
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križanke in jezikovne igre, torej aktivnosti, ki spodbujajo učenje na zabaven in igriv 

način, manj pa naloge, ki zahtevajo branje zapisanih besedil, ter klepetalnice, kjer je 

za uspešno izvedbo aktivnosti nujna hkratna prisotnost učitelja in vsaj enega 

študenta. Eden od ciljev modela, tj. interaktivnost modela e-izobraževanja, je bila 

potrjeno dosežena prek dobrega sodelovanja in komunikacije, ki so ju študenti v 

povprečju ocenili zelo visoko. Študenti kot pozitivno prepoznavajo, da sta, prvič, 

komunikacija in sodelovanje z učiteljem dobra, drugič, da je učitelj dosegljiv za 

vprašanja in razlago, in tretjič, da se je učitelj hitro odzval na njihova vprašanja. 

 

Z raziskavo smo preverjali tudi učne dosežke študentov (tj. povprečno oceno na 

preverjanju znanja) in predvidevali, da ni razlik v povprečni oceni na preverjanju 

znanja med študenti, ki imajo klasično izobraževanje, in študenti, ki se izobražujejo 

prek modela e-izobraževanja. V nasprotju z obstoječimi raziskavami, ki ne najdejo 

pozitivne povezanosti med skupinama, smo ovrgli hipotezo o enakosti, saj smo 

ugotovili, da študenti, ki so se izobraževali na klasičen način, na izpitu v povprečju 

dosegajo višje ocene. Na ugotovljene statistično značilne razlike med obema 

skupinama pa ne moremo gledati zgolj na podlagi številčne ocene, temveč širše, saj 

na končno oceno pri jezikovnem znanju vpliva še vrsta drugih dejavnikov (učne 

navade, kakovost učenja, motivacija, predznanje idr.). 

 

Podobni trendi so se ohranili tudi pri proučevanju motivacijskih nagibov za učenje, 

kjer smo ovrgli hipotezo o enakosti vpliva na motivacijo. Ugotovili smo, da je kar 13 

dejavnikov, kjer so razlike med skupinama statistično pomembne, najbolj učenčevo 

motivacijo povečuje to, da opravijo izpit, najmanj pa jih k učenju spodbuja 

tekmovalnost. K motivaciji pa močno pripomorejo tudi dejavniki, povezani z 

doseganjem ciljev in počutjem učenca, to so občutek uspeha, zadovoljstvo ob 

doseženem cilju, visoko pa se uvršča tudi sproščeno, spodbudno in prijazno učno 

okolje. Menimo, da te ugotovitve zahtevajo tehten premislek o tem, kako naj učitelj 

motivira neko skupino učencev, obenem pa kličejo k raznovrstnim motivacijskim 

učnim prijemom oz. k uporabi različnih stimulusov. 

 

Kar zadeva učenčev odnos do predmeta, so študenti mnenja, da je poslovna 

angleščina zanimiva, uporabna, danes nujno potrebna in tudi dokaj težka. Teza, da 

ni razlik v odnosu do angleškega poslovnega jezika med učenci, ki imajo klasično 

izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-izobraževanja, pa se je 

potrdila. 

 

Rezultati raziskave bodo prispevali k boljši uporabi in izvedbi izobraževanja prek 

modela e-izobraževanja, informacije o motivacijskih dejavnikih in odnosu 

udeležencev do predmeta pa k boljšemu poznavanju in razumevanju vplivov na 

učenje. Poleg tega nam bodo rezultati v pomoč pri bogatenju, dograjevanju in 

posodabljanju vsebin e-učilnice, pri načrtovanju učnih aktivnosti ter pri aktivnejšemu 
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vključevanju študentov v različne sodelovalne aktivnosti. Po drugi strani pa so 

rezultati lahko v pomoč tudi drugim učiteljem, ki izvajajo e-izobraževanje, kakor tudi 

bodočim snovalcem modelov e-izobraževanja in avtorjem e-učnih gradiv. 

  



 Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Doktorska disertacija 

 

 

 Alenka Tratnik: Razvoj in uporaba modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika  stran 176 

 

6.   ZAKLJUČEK  

Klasične oblike izobraževanja danes ne morejo več zadovoljiti vseh socialnih, 

intelektualnih in učnih potreb ter zahtev, ki jih v današnji izobraževalni kontekst 

prinašajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in pred učitelja 

postavlja digitalno usposobljeni učeči se subjekt. Uvajanje različnih modelov e-

izobraževanja v pedagoški proces je eden od odgovorov na naraščajoče izzive in 

trende novodobnega učenja in poučevanja, ki ne pomeni le posodobitve učnega 

procesa, temveč s seboj prinaša tudi spremenjen način izvedbe izobraževanja, ki 

posredno vpliva tudi na delovanje in razvoj izobraževalne ustanove kot učeče se 

organizacije. 

 

Z izzivom razvoja in uporabe modela e-izobraževanja za angleški poslovni jezik smo 

se soočili tudi v okviru doktorske disertacije. Upoštevajoč načela sodobnega 

tujezikovnega poučevanja, značilnosti poučevanja jezika stroke in didaktično-

pedagoške smernice za učenje in poučevanje v e-učnem okolju, smo razvili odprt, 

fleksibilen, interaktiven in računalniško podprt model e-izobraževanja angleškega 

poslovnega jezika. Pri snovanju le-tega smo na temelju dobre prakse učenja in 

poučevanja angleškega jezika, pa tudi lastnih izkušenj, model zasnovali tako, da 

spodbuja na učenca osredotočeno učenje prek raznolikih nalog in komunikacijsko 

usmerjenih aktivnosti, ki so udeležencu vseskozi na voljo v e-učilnici platforme 

Moodle. Model vključuje aktivnosti za razvijanje vseh jezikovnih spretnosti, naloge 

za preverjanje in utrjevanje usvojenega znanja na zahtevnostni ravni samostojnega 

uporabnika in avtentična gradiva, ki so tematsko raznovrstna in nivojsko členjena od 

lažjega k težjemu. Bistvo modela je, da razvija učenčeve zmožnosti razumevanja 

poslušanja, branja, pisanja in govornega sporočanja, bogati njegovo jezikovno 

znanje, razširja leksikalni nabor poslovnega besedja, spodbuja interakcijo in 

razpravo med udeleženci, učenčevo avtonomnost, ponuja pa tudi veliko možnosti za 

utrjevanje, preverjanje in samoocenjevanje znanja. 

 

Model e-izobraževanja smo eksperimentalno vpeljali v pedagoški proces na Univerzi 

v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede in ga preizkusili v okviru rednega študija 

pri predmetu Angleški poslovni jezik, ki je obvezni predmet 1. letnika. Testirali smo 

uporabnost in kakovost modela, vpliv modela na učno uspešnost, na motiviranost za 

učenje in na odnos do učenja angleškega poslovnega jezika. Pri tem nas je zanimalo 

tudi, kako zadovoljni so udeleženci s posameznimi elementi modela, vsebino, 

strukturo, preglednostjo, uporabniško prijaznostjo, z izvedbo in dostopnostjo 

modela, z različnimi vidiki učnega gradiva, s ponujenimi učnimi aktivnostmi kakor 

tudi s komunikacijo in odzivnostjo oz. povratno informacijo izvajalca izobraževanja. 

Že med samo izvedbo smo zaznali in odpravili nekatere pomanjkljivosti modela, tako 

smo naprimer na predlog udeležencev navodila za opravljanje študije primera, ki so 

bila prej podana na več mestih, vključili v eno samo poglavje. Še več pa bo možnih 
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izboljšav uresničiti v naslednjih izvedbah izobraževanja prek modela e-

izobraževanja. Že sedaj pa lahko na podlagi rezultatov testiranja predlagamo in v 

nadaljevanju podajamo smernice za razvojno usmeritev modela v prihodnosti, 

zastavili pa smo si tudi nekatere nove izzive, ki jih želimo uresničiti v povezavi z 

nadaljnjim razvojem modela e-izobraževanja. 

 

Kot kažejo rezultati raziskave, so študenti dobro sprejeli zasnovani model, zadovoljni 

so tako z izvedbo izobraževanja prek modela kakor tudi s strukturo modela, njegovo 

preglednostjo, uporabnostjo, z jasnimi navodili za delo in omogočanjem 

pravočasnega dostopa do učnih vsebin, nalog in aktivnosti. Čeprav smo v modelu, ki 

je notranje strukturiran in razdeljen v 20 zaključenih enot (tematskih sklopov), z 

uporabo naslovov in podnaslovov, različnih barv in velikosti pisav ter slikovnim 

gradivom poskušali povečati preglednost vsebin, so študenti še najmanj zadovoljni 

prav z uporabniško prijaznostjo modela, saj je sama funkcionalnost modela 

omejena, ne sicer zaradi grafične podobe, temveč predvsem zaradi navigacije, 

premikanja po gradivu gor in dol, kar samo učno okolje naredi manj učinkovito, 

pregledno in enostavno za uporabo. Udeleženci so omenili tudi, da je listanje 

zaslona (»skrolanje«) zamudno in nadležno ter da jih pogosto odvrača od 

nadaljnjega študija, kar lahko predstavlja pomembno oviro pri študiju. Žal pa smo to 

težavo, ki je pogojena s samim formatom učnega okolja Moodle, lahko odpravili šele 

v drugem delu eksperimenta, s prehodom na Moodle 2.4, ki omogoča nastavitev 

kazala za premikanje med poglavji (gradivi) in s tem prispeva k boljši preglednosti 

učnih vsebin.  

 

Na podlagi rezultatov, vezanih na učna gradiva in vsebino, ocenjujemo, da model e-

izobraževanja ustvarja bogato in spodbudno učno okolje, kjer je učno gradivo 

ustrezno zahtevno, uporabno in zanimivo, primeren pa je tudi njegov obseg. Med 

nalogami in aktivnostmi so študenti najraje reševali tiste, ki spodbujajo učenje na 

prijazen, bolj zabaven in igriv način, tj. kvize, križanke in različne jezikovne igre. 

Najmanj ljube so jim bralne naloge, kar je, po našem mnenju, za generacijo, ki je 

nevajena branja daljših besedil, pričakovano. Po drugi strani pa je presenetljivo 

visoko na seznamu nepriljubljenih aktivnost prav aktivnost, ki bi zaradi pogoste 

uporabe družabnih omrežij morala biti udeležencem zelo blizu, tj. klepetalnica. 

Razloge za nepriljubljenost le-te lahko iščemo v zahtevi po istočasni prisotnosti vseh 

udeležencev v klepetu, kar je bilo povsem neizvedljivo, saj rezultati raziskave kažejo 

tudi, da je skoraj tri četrtine udeležencev modela e-izobraževanja uporabljalo e-

učilnico izven urnika e-vaj. Da bi zbudili večje zanimanje za branje in razumevanje 

prebranega besedila, bi namesto golih rešitev s pojasnili lahko udeležencem v 

reševanje ponudili kviz, saj raziskava kaže, da je to daleč najbolj priljubljena 

aktivnost. S tem bi zadovoljili tudi želje udeležencev izobraževanja po še večjem 

številu kvizov, ki je bila najbolj pogosta zahteva študentov, ki so se izobraževali prek 

modela e-izobraževanja. 
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Kar zadeva sodelovanje in komunikacijo, študenti kot pozitivno prepoznavajo, da sta 

komunikacija in sodelovanje z učiteljem dobra, saj je le-ta hitro odziven in vedno 

dosegljiv za vprašanja in razlago. Po drugi strani pa menijo, da jih model premalo 

spodbuja k sodelovanju, razmišljanju in interakciji ter izmenjavi mnenj z drugimi 

študenti. Razloge za nizko interakcijo med študenti bi vsekakor veljalo še raziskati, 

saj so zanimivo forumi, kot visoko interaktivna in ena od bolj priljubljenih aktivnosti 

v modelu, interakcijo med udeleženci vsekakor omogočali, res pa je tudi, da so se v 

razprave na forumih vključevali vedno eni in isti študenti, medtem ko je velika 

večina, vsaj po naših predvidevanjih, prevzemala zgolj vlogo »opazovalca« (angl. 

lurker), kar pomeni, da so debato sicer spremljali in objave prebrali, niso pa se 

nanje odzivali. Več pozornosti bi v bodoče morali nameniti tudi individualnim 

pozivom k bolj aktivnemu vključevanju vsakega posameznika v diskusije na forumih, 

sploh če se določen študent ne bi aktivno vključil v nobeno tematsko diskusijo v 

denimo prvih 14 dneh izvedbe izobraževanja. 

 

V skladu z našimi pričakovanji in izkušnjami se udeleženci strinjajo, da izobraževanje 

prek modela e-izobraževanja zahteva veliko samostojnega dela, več samodiscipline, 

bolj skrbno upravljanje s časom ter razvija večjo odgovornost do učenja. Ta stališča 

so konsistentna s teoretičnimi dognanji, da e-izobraževanje zaradi drugačnega 

medija in načina študija zahteva odgovornega, organiziranega in 

samodiscipliniranega učenca, ki si sam postavlja cilje, je motiviran, je dober bralec 

in mu je všeč individualni način učenja. Učenec s temi karakternimi lastnostmi bo po 

predvidevanjih strokovnjakov v modelu e-izobraževanja tudi učno bolj uspešen. V 

zvezi s tem ugotavljamo, da bi bilo še pred začetkom izobraževanja dobro preveriti 

pripravljenost udeležencev na tovrstno obliko študija in predvideti možne ovire za 

njegovo izpeljavo. Prav tako bi udeležence na izvajanje izobraževanja prek modela 

e-izobraževanja veljalo bolje pripraviti, seznaniti pa bi jih bilo bolj temeljito treba 

tudi s tem, kaj se od njih pričakuje ter pojasniti, zakaj tovrsten študij zahteva več 

samoiniciativnosti, fleksibilnosti in dobrega načrtovanja. Morda bi jim lahko 

omogočili tudi neke vrste poskusno (seznanitveno) uvajanje ter na primeru dobre 

prakse pokazali, kaj vodi k učnemu uspehu in napredku. 

 

Primerjava zadovoljstva z izobraževanjem med študenti, ki so imeli klasičen način 

izobraževanja, in tistimi, ki so se izobraževali prek modela e-izobraževanja, je 

pokazala statistično pomembne razlike med obema skupinama. Izkazalo se je, da so 

študenti bolj naklonjeni klasičnemu načinu izobraževanja, bolj pa so zadovoljni tudi s 

samo izvedbo izobraževanja, ki je bila po njihovem mnenju bolj kakovostna in je v 

večji meri uresničila njihova pričakovanja. Študenti dajejo večjo prednost klasičnemu 

načinu izobraževanju tudi, ko pravijo, da si ne želijo imeti samo e-izobraževanja pri 

drugih predmetih. Čeprav obstoječe raziskave o zadovoljstvu z izvedbo 

izobraževanja ne najdejo pozitivne povezanosti med skupino, ki ima klasično 

izobraževanje, in skupino, ki se izobražuje prek e-izobraževanja, lahko vzroke za 
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preferenco klasičnemu izobraževanju pri angleškem poslovnem jeziku morda iščemo 

v tem, da učenje jezika zahteva socialno vključenost, medosebno izkušnjo ter 

uporabo jezika v živo z vsemi elementi nebesednega sporazumevanja, saj 

komunikacija v neposrednem stiku učencu ponuja povsem drugačno učno izkušnjo 

kot prek računalnika. Med odzivi na odprto vprašanje o tem, kaj je bilo udeležencem 

pri izobraževanju najbolj všeč, so študenti skupine, ki je imela le klasično 

izobraževanje, omenili tudi, da jim je še posebej všeč pristop do poučevanja, odnos 

profesorice do njih ter sama izvedba pouka (15 odgovorov). Te ugotovitve so 

vsekakor zelo pomembne in kažejo na pomen neposrednega stika med učiteljem in 

učenci pa tudi, da vpeljava modelov e-izobraževanja ni nujna povsod in za vsako 

ceno. Še več, e-izobraževanje ni primerno za vse učence niti za vse vsebine, saj se 

je na podlagi ugotovitev raziskave izkazalo, da mnogi študenti zavračajo takšen 

način študija pa tudi, da nekatere aktivnosti (klepetalnica in igre vlog) v e-učnem 

okolju ne delujejo tako dobro in jih je veliko bolje izpeljati v živo oz. v klasični 

učilnici. Če upoštevamo rezultate raziskave, ki kažejo, da ni posebnega zanimanja za 

to, da bi se študenti želeli izobraževati le prek modela e-izobraževanja, potem se kot 

najboljša možnost kaže kombinacija klasičnega in e-izobraževanja, ki omogoča, da 

udeležencem ponudimo najboljše iz obeh oblik izobraževanja in s tem večjo 

dinamiko študija. 

 

V okviru raziskave smo testirali tri hipoteze in ovrgli dve od njih, in sicer, da ni razlik 

v učnem dosežku, tj. v doseženi povprečni oceni pri preverjanju znanja, med učenci, 

ki imajo klasično izobraževanje, in učenci, ki se izobražujejo prek modela e-

izobraževanja, poleg te pa tudi, da ni razlik med vplivom na motivacijo za učenje 

med prvo in drugo skupino učencev. Rezultati kažejo, da so študenti, ki so se 

izobraževali na klasičen način, v povprečju dosegli višje ocene na izpitu. Čeprav je 

zavrnitev te hipoteze nepričakovana in povrhu še v nasprotju z mnogimi 

raziskavami, ki se navezujejo na primerjavo učnega dosežka med eno in drugo 

skupino in smo jih navedli v teoretičnem delu naloge, moramo vendarle upoštevati, 

da je bil vzorec za preverjanje te hipoteze razmeroma majhen (N = 89). Poleg tega 

pa je na učni dosežek oz. oceno na izpitu treba pogledati v širšem kontekstu in 

upoštevati, da ni odvisna le od načina poučevanja (medija), temveč predvsem in 

tudi od zavzetosti študenta za učenje, njegovega predznanja, učnih navad, kvalitete 

učenja, motivacije za učenje, odnosa do predmeta pa tudi od tega, kako redno in 

koliko je sodeloval na vajah, koliko časa je vložil v študij, kako se je pripravljal na 

izpit idr. 

 

Kar zadeva učno motivacijo, ki je pomemben oblikovalec vedenja, poudarimo, da je 

preučevanje motivacijskih dejavnikov za učenje zelo kompleksen pojav; ti so v veliki 

meri odvisni od vsakega posameznika, njegovih prepričanj, sistema vrednot, 

predhodnih (slabih ali dobrih) učnih izkušenj, perspektive e-izobraževanja, odnosa 

do predmeta, načina učenja, učnega stila idr. Z drugimi besedami, učenčeva 
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motivacija je rezultat individualnih faktorjev. Na temelju rezultatov so naša 

priporočila za nadaljnji razvoj modela usmerjana predvsem v dejavnost izvajalca e-

izobraževanja, ki mora dobro poskrbeti najprej za uvodno motivacijo, torej zbuditi 

interes, da se učenje sploh prične, v nadaljevanju pa spretno in premišljeno v model 

vključiti celo paleto različnih aktivnosti in nalog za povečanje učne motivacije, kjer bi 

vsaka nova aktivnost (svež stimulus) učenca dodatno motivirala za nadaljnje delo. 

Večji poudarek bi bilo najbrž treba posvetiti tudi ugotavljanju individualnih motivov 

za učenje ter nameniti več časa motiviranju in spodbujanju vsakega posameznika 

posebej. Tako bi lahko bolj učinkovito izkoristili tudi eno od številnih prednosti e-

izobraževanja, tj. možnost individualnega dela z udeleženci in na ta način zadostili 

tudi vse večjim potrebam študentov po individualizaciji izobraževanja. Dodajmo še, 

da se je v nasprotju s predhodno omenjenima hipotezama, ničelna domneva o 

učenčevem odnosu do poslovne angleščine oz. predmeta, potrdila. Udeleženci 

menijo, da je poslovna angleščina dokaj težka, a zanimiva, uporabna in danes nujno 

potrebna, kar je vsekakor spodbudno dognanje. 

 

Model e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika nedvomno prispeva k pestrosti 

učnih priložnosti, saj ponuja multimedijske vsebine, aktualne teme, prožne sisteme 

informiranja, mnogotere aktivnosti in raznolike naloge za razvijanje vseh jezikovnih 

zmožnosti na ravni samostojnega uporabnika. Kazalniki kakovosti modela so 

privlačen videz in oblika, pregledna struktura, ustrezna in zanimiva vsebina, 

interaktivne učne metode, stimulativno učno okolje, učiteljeva podpora, hitra 

odzivnost in jasna navodila. Ker tudi v prihodnosti lahko pričakujemo razmah e-

izobraževalnih oblik, menimo, da bi lahko ustvarili večjo dodano vrednost modela, 

če bi ga kombinirali s kontaktnimi srečanji. Nedvomno je e-izobraževanje oblika 

študija, ki omogoča uporabo raznolikih metod dela, lahko je odlična dodatna, 

komplementarna oblika dela s študenti, ki izhaja iz značilnosti sodobnega 

poučevanja s poudarkom na uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih  

tehnologij. Po drugi strani pa z vidika tujejezikovnega pouka ne more v celoti 

nadomestiti prave učne izkušnje, osebnih stikov, saj z izobraževanjem prek 

virtualnega modela ne dosegamo realnih izkušenj. Kot rečeno, pa ga lahko 

uporabimo kot odlično dopolnilo klasičnemu izobraževanju, popestritev in dodatno 

motivacijo za razvoj posameznikove jezikovne kompetence. 

 

Kakovost in učinkovitost modela e-izobraževanja se ne kažeta zgolj v njegovi 

prilagodljivosti, posodabljanju in dopolnjevanju, temveč tudi v izboljšavah in 

odpiranju novih možnosti za razvoj modela. Tako bi ena od predlaganih novosti v 

našem modelu bila vezana na informacije študentom o pravilih obnašanja ali 

»netiquette«, ki bi vsebovala smernice za dobro, učinkovito in spoštljivo 

komunikacijo ter pravila o vzornem vedenju v e-izobraževanju (spletna etika). Poleg 

tega bi želeli v model vpeljati tudi elemente igrifikacije ter uporabiti tviter in druga 
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družbena omrežja (npr. Edmodo) za spodbujanje sodelovanja, komunikacije in 

oblikovanja učeče se skupnosti. 

 

Doktorsko delo oz. rezultati raziskave, s katero smo analizirali primerjavo med 

klasičnim izobraževanjem in e-izobraževanjem in na podlagi rezultatov določili 

dejavnike, ki vplivajo na razlike med obema načinoma izobraževanja, predstavljajo 

pomemben prispevek k znanosti, k razvoju jezika stroke in didaktiki tujejezikovnega 

poučevanja, saj podobna raziskava v Sloveniji še ni bila narejena. Rezultati raziskave 

so uporabni tudi drugim učiteljem angleškega jezika ter vsem, ki izvajajo različne 

oblike e-izobraževanja, pa tudi bodočim ustvarjalcem modelov e-izobraževanja in 

avtorjem e-gradiv. 

 

Nov in izviren pristop do poučevanja angleškega jezika in s tem originalni prispevek 

k znanosti predstavlja tudi izdelava tematsko strukturiranega in interaktivno 

zasnovanega modela e-izobraževanja angleškega poslovnega jezika za razvijanje 

vseh jezikovnih spretnosti. Model, ki je izdelan po načelu komunikacijskega pristopa 

in ga odlikuje celovitost ponudbe učnih aktivnosti, je mogoče uporabiti tudi za 

poučevanje in učenje poslovne angleščine v drugi izobraževalni ustanovi ali 

podjetju, ki želi svojim učencem oz. zaposlenim ponuditi izobraževanje na določeno 

temo ali naloge za razvijanje jezikovnih zmožnosti na ravni samostojnega 

uporabnika.  

 

Nadalje predstavljata model e-izobraževanja in raziskava temelj za nadaljnja 

proučevanja. Z razvojem in testiranjem modela e-izobraževanja smo ne le postavili 

primer dobre prakse, sam koncept modela, njegova struktura in oblika služijo kot 

izhodišče, pripomoček ali vzorec za oblikovanje podobnega modela e-izobraževanja 

za poučevanje drugih tujih jezikov ali za katerokoli drugo področje izobraževanja. V 

času raziskave so se izoblikovali naslednji predlogi za nadaljnja raziskovanja:  

 ugotoviti povezanost izkušenj z e-izobraževanjem in učno uspešnostjo 

udeleženca e-izobraževanja, kjer bi bilo smiselno raziskati, kakšna je učna 

uspešnost tistih, ki so že bili vključeni e-izobraževanje, v primerjavi s tistimi, ki 

se na tak način še nikoli niso izobraževali oz. ali so slednji zaradi pomanjkanja 

izkušenj z e-izobraževanjem učno manj uspešni;   

 raziskati pripravljenost udeležencev na e-izobraževanje in njihov odnos do e-

izobraževanja pred začetkom izobraževanja ter ugotoviti, kako učenčeva stališča 

do e-izobraževanja vplivajo na motivacijo in odnos do učenja; 

 preveriti, kakšna je raven znanja udeležencev pred vstopom v pedagoški proces 

in kakšen je njihov učni napredek po končanem izobraževanju;  

 raziskati, kako se model obnese in kakšne rezultate daje, če ga prenesemo in 

uporabimo za učenje in poučevanje kakega drugega predmeta in ne nazadnje   

 izvesti širšo raziskavo o razširjenosti modelov e-izobraževanja v slovenskem 

izobraževalnem prostoru, ki bi zajela vse ravni izobraževalnega sistema, od 
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osnovnošolskega do univerzitetnega, javno in zasebno ter formalno in 

neformalno izobraževanje pa tudi izobraževanje v gospodarskih družbah, 

zasebnih podjetjih itd. Ker je v zadnjih desetih letih zaznati velik razmah in 

širitev potreb po različnih oblikah e-izobraževanja, se tovrstna raziskava zdi 

smiselna predvsem zato, ker so raziskave na tem področju v Sloveniji zelo redke 

ali pa jih sploh nimamo. 

 

Za konec, tradicionalne oblike izobraževanja so nedvomno presežene, na področju 

poučevanja in učenja tujih jezikov, morda pod večjim vplivom izobraževalnih tokov 

iz tujejezikovnega okolja, še toliko bolj, saj že dolgo ne potekajo zgolj na relaciji 

učitelj – učbenik – učenec. Model e-izobraževanja v sodobni tujejezikovni pouk 

nedvomno prinaša fleksibilnejšo obliko študija, ki je lahko odlična dodatna, 

komplementarna oblika dela s študenti. Po naših izkušnjah ne zahteva niti nove 

teorije učenja niti nove metodike poučevanja, temveč zgolj ustvarjalnega in 

aktivnega učitelja, ki se bo smelo lotil novih izzivov ter ob upoštevanju didaktičnih 

zahtev e-izobraževanja ustvaril uporabniško prijazen, interaktiven, vsebinsko 

zanimiv in učno bogat model, ki se bo lahko prilagodil in učinkovito odzval naglemu 

razvoju sodobne informacijske družbe, zahtevam trga izobraževanja in potrebam po 

kvaliteti znanja.  

 

Če sklenemo, središče izobraževanja, tradicionalnega ali elektronskega, so in bodo 

ostali učenci, skrb za višjo kakovost znanja in stremljenje k učinkovitosti učnega 

procesa. Prava vrednost, uporabnost gradiv in aktivnosti modela e-izobraževanja se 

bo prek zadostne uporabe modela pokazala šele v prihodnjih letih, saj si kakovosti in 

nadaljnjega razvoja modela ni mogoče predstavljati brez redne izpeljave in 

spremljave, sprotnega dopolnjevanja, prilaganja in nenehnega preverjanja njegove 

učinkovitosti. Prav to pa so ključni elementi, ki zagotavljajo kakovost in omogočajo 

odličnost izobraževanja, v katerem je osnovno gibalo napredka nenehno stremljenje 

h kakovosti znanja, učinkovitemu pouku in napredku učencev.  
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PRILOGE  

Priloga 1  

 

Izvršitveni načrt izvedbe modela e-izobraževanja 

 

Poglavje Vsebina Tema 
Število 

ur 

1 
Prvo online srečanje, seznanitev, naloge, 
plan dela, kviz 

Uvod 3 

2 Brand management, Outsoursing Brands 3 

3 Travel quiz, Road ragers in the sky Travel 3 

4 
Types of companies, Structure, Dirty 
business, bright Ideas 

Organisation 3 

5 Change in retailing, Advising companies Change 3 

6 
Business in brief, Raising capital, Reporting 
financial success 

Money 3 

7 Successful advertising, Marketing campaign Advertising 3 

8 
Cultures and cultural awareness, Cultural 
advice, Social English 

Cultures 3 

9 Revison 1–7, Virtual office hours Revision A 3 

10 
Case study, Getting ready, Virtual office 
hours 

Case study 3 

11 
The recruitment process, Motivating high-
calibre staff, Headhunting 

Employment 3 

12 Fair and free trade, Negotiating Trade 3 

13 
Ouality control and customer service, 
Ouality management 

Ouality 3 

14 
Ethical business, Honesty and dishonesty, 
Responsible business 

Ethics 3 

15 
Leadership and leadership qualities, The 
founder of Ikea, 

Leadership 3 

16 
Innnovation process, Innnovation at Procter 
and Gamble 

Innnovation 3 

17 Competition, Losing competitive edge Competition 3 

18 Revison 8–14, Virtual office hours Revision B 3 

19 
Case study submission & discussion, Forum, 
Virtual office hours 

Case study 3 

20 
Mock examination & discussion, Virtual 
office hours 

Mock 3 

  Skupaj 60 
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Priloga 2  

 

Vprašalnik za e-skupino 

 

 Spol: M Ž 

 Program: 

a) Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

b) Organizacija in management kadrovski in izobraževalnih sistemov 

c) Organizacija in management informacijskih sistemov 

 Vpisan sem v a) 1. letnik  b) 2. letnik  c) 3. letnik  d) Sem absolvent.  e) Drugo.  

 

Uporaba e-učilnice angleškega poslovnega jezika 

 Ali ste že bili kdaj prej vključeni v e-izobraževanje?  a) Da.    b) Ne.  

 Ali ste že kdaj prej uporabljali učno okolje Moodle? a) Da.    b) Ne. 

 Od kod ste najpogosteje dostopali do e-učilnice?  

a) doma b) na fakulteti  c) v študentskem domu  d) pri prijateljih d) drugod 

 Kdaj ste največkrat dostopali do e-učilnice?  

a) Po urniku predmeta.  b) popoldne  c) zvečer  d) samo ob koncu tedna  

 Ko ste enkrat vstopili v e-učilnico, koliko časa v povprečju ste posvetili učenju?  

a) do 15 min   b) 15 min–1 ure   c) 1–2 uri   d) 2–4 ure   e) 4 ure in več 

 Koliko časa na teden ste v povprečju posvetili učenju v e-učilnici? 

a) do 3 ure   b) 3-6 ure   c) 6-9 ur   d) 9 ur in več 

 

Zadovoljstvo z e-izobraževanjem angleškega poslovnega jezika 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z e-izobraževanjem angleškega 

poslovnega jezika.  
     

E-izobraževanje je izpolnilo moja pričakovanja.      

E-izobraževanje je bilo kakovostno izvedeno.      

E-izobraževanje me je dovolj motiviralo za učenje.       

E-izobraževanje je pripomoglo k mojemu 

napredku in znanju poslovne angleščine.  
     

E-izobraževanje me je spodbujalo k sodelovanju.       

E-izobraževanje me je spodbujalo k ustvarjalnosti.      

E-izobraževanje me je spodbujalo h komunikaciji 

in izmenjavi mnenj z drugimi študenti.  
     

E-izobraževanje me je spodbujalo k razmišljanju in 

radovednosti.  
     

E-izobraževanje zahteva veliko samodiscipline.       
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E-izobraževanje vključuje veliko samostojnega 

dela. 
     

E-izobraževanje zahteva skrbno načrtovanje časa.       

E-izobraževanje razvija odgovornost do učenja.      

Prek e-izobraževanja sem pridobil več znanja kot 

na klasičen način.  
     

Tudi pri drugih predmetih bi raje imel samo e-

izobraževanje.  
     

 

Kaj vam je bilo pri e-izobraževanju angleškega poslovnega jezika posebej všeč? 

____________________________________________________________________ 

Kaj vam pri e-izobraževanju angleškega poslovnega jezika ni bilo všeč ali vas je 

motilo? 

____________________________________________________________________ 

Kaj bi pri e-izobraževanju angleškega poslovnega jezika spremenili, če bi imeli 

možnost?  

____________________________________________________________________ 

 

Zadovoljstvo z e-učilnico angleškega poslovnega jezika 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

E-učilnica angleškega poslovnega jezika je bila odprta 

pravočasno.   
     

Navodila za reševanje nalog v e-učilnici so bila jasna in 

razumljiva.  
     

E-učilnica je pregledna.       

E-učilnica je uporabna.      

E-učilnica je prijazna do uporabnika.        

E-učilnica je dobro strukturirana.      

 

Vsebina in kakovost izvedbe vaj v e-učilnici 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Obsežnost e-gradiva je bila ustrezna.       

Učitelj je bil med e-vajami dosegljiv za vprašanja in 

razlago. 
     

Učitelj se je hitro odzval na moja vprašanja.       

Komunikacija in sodelovanje z učiteljem v e-učilnici sta      
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bila dobra. 

Komunikacija z drugimi študenti v e-učilnici je bila dobra.       

E-gradiva so bila ustrezno zahtevna.      

E-gradiva so bila zanimiva.      

E-gradiva in aktivnosti so bile primerne.       

E-aktivnosti so bile uporabne.       

 

Zadovoljstvo z učnimi aktivnostmi  

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "zelo nezadovoljen" in 5 "zelo zadovoljen", 

ocenite vaše zadovoljstvo z aktivnostmi v e-učilnici. Če aktivnosti niste uporabljali, 

označite "nisem uporabljal". 

 

Aktivnost 1 2 3 4 5 Nisem uporabljal 

forum       

klepetalnica        

kvizi        

križanke       

slušne naloge        

bralne naloge        

slovnične naloge        

pisne naloge       

naloge iz besedišča       

slovar       

študije primerov       

 

Motivacija za učenje poslovne angleščine 

Za spodnje dejavnike na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni "me sploh ne motivira" 

in 5 "me zelo motivira", ocenite, kako močno vas posamezen dejavnik motivira za 

učenje poslovne angleščine. 

 

Dejavnik 1 2 3 4 5 

želja po novem znanju       

želja po višji izobrazbi       

dobra ocena       

opravljen izpit      

osebni in/ali profesionalni razvoj in napredek       

pozitivna samopodoba in občutek lastne vrednosti       

občutek uspeha       

zadovoljstvo ob doseženem cilju       

bojazen pred neuspehom       

tekmovalnost (biti boljši od drugih)      
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časovni pritisk       

priznanje drugih (sošolcev, staršev)      

pričakovanja drugih (učitelja, staršev, partnerja, 

delodajalca)  
     

spodbuda drugih       

učiteljeva spodbuda       

učiteljeva pohvala       

učiteljeva povratna informacija       

učni izziv      

vedoželjnost       

zanimiva učna snov       

sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje       

sodelovanje in druženje s sošolci      

možnost izbire, kaj (kdaj, kje) se učim       

učenje ob računalniku       

samostojno učenje      

aktivnosti in delo v klasični predavalnici       

aktivnosti in delo v e-učilnici       

 

Odnos do predmeta 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Poslovna angleščina je težka.       

Poslovna angleščina je zanimiva.       

Poslovna angleščina je uporabna.      

Poslovna angleščina je danes nujno potrebna.      

Znanje poslovne angleščine mi bo koristilo pri mojem 

nadaljnjem študiju/delu. 
     

Rad se učim poslovno angleščino.      

Učim se, da bi se znal sporazumevati z drugimi.       
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Priloga 3  

 

Vprašalnik za k-skupino 

 

 Spol:   M     Ž 

 Program:   

a) Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

b) Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov 

c) Organizacija in management informacijskih sistemov 

 Vpisan sem: a) v 1. letnik b) v 2. letnik c) v 3. letnik d) Sem absolvent.  

e) Drugo.  

 Koliko časa na teden ste v povprečju posvetili učenju angleškega poslovnega 

jezika? 

a) Do 3 ure. b) 3–6 ur. c) 6–9 ur. d) 9 ur in več. 

 

Zadovoljstvo z vajami angleškega poslovnega jezika  

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami.  

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z vajami angleškega poslovnega jezika.       

Vaje so izpolnile moja pričakovanja.      

Vaje so bile kakovostno izvedeno.      

Vaje so me dovolj motivirale za učenje.       

Vaje so pripomogle k mojemu napredku in znanju 

poslovne angleščine.  
     

Vaje so me spodbujale k sodelovanju.       

Vaje so me spodbujale k ustvarjalnosti.      

Vaje so me spodbujale h komunikaciji in izmenjavi mnenj 

z drugimi študenti. 
     

Vaje so me spodbujale k razmišljanju in radovednosti.       

Vaje zahtevajo veliko samodiscipline.      

Vaje vključujejo veliko samostojnega dela.      

Vaje zahtevajo skrbno načrtovanje časa.      

Vaje razvijajo odgovornost do učenja.      

Prek vaj sem pridobil več znanja kot prek e-izobraževanja.       

Tudi pri drugih predmetih bi raje imel samo klasične vaje 

ali predavanja v predavalnici.  
     

 

Kaj vam je bilo pri vajah angleškega poslovnega jezika posebej všeč? 

____________________________________________________________________ 
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Kaj vam pri vajah angleškega poslovnega jezika ni bilo všeč ali vas je motilo? 

____________________________________________________________________ 

Kaj bi pri vajah angleškega poslovnega jezika spremenili, če bi imeli možnost?  

____________________________________________________________________ 

 

Vsebina in kakovost izvedbe vaj angleškega poslovnega jezika 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Obsežnost gradiva je bila ustrezna.       

Učitelj je bil na voljo za vprašanja in razlago.      

Učitelj se je hitro odzval na moja vprašanja.       

Komunikacija in sodelovanje z učiteljem na vajah sta bila 

dobra. 

     

Komunikacija z drugimi študenti na vajah je bila dobra.       

Učno gradivo je bilo ustrezno zahtevno.      

Učno gradivo je bilo zanimivo.      

Gradivo in učne aktivnosti so bile primerne.       

Učne aktivnosti so bile uporabne.      

 

Zadovoljstvo z učnimi aktivnostmi  

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "zelo nezadovoljen" in 5 "zelo zadovoljen", 

ocenite vaše zadovoljstvo z navedenimi učnimi aktivnostmi.  

 

Aktivnost 1 2 3 4 5 

diskusije      

igre vlog      

kvizi       

igre za utrjevanje besedišča      

slušne naloge       

bralne naloge       

slovnične naloge       

naloge iz besedišča      

študije primerov      

 

Motivacija za učenje  

Za spodnje dejavnike na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni "me sploh ne motivira" 

in 5 "me zelo motivira", ocenite, kako močno vas posamezen dejavnik motivira za 

učenje poslovne angleščine. 
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Dejavnik 1 2 3 4 5 

želja po novem znanju       

želja po višji izobrazbi       

dobra ocena       

opravljen izpit      

osebni in/ali profesionalni razvoj in napredek       

pozitivna samopodoba in občutek lastne vrednosti       

občutek uspeha       

zadovoljstvo ob doseženem cilju       

bojazen pred neuspehom       

tekmovalnost (biti boljši od drugih)      

časovni pritisk       

priznanje drugih (sošolcev, staršev)      

pričakovanja drugih (učitelja, staršev, partnerja, 

delodajalca)  
     

spodbuda drugih       

učiteljeva spodbuda       

učiteljeva pohvala       

učiteljeva povratna informacija       

učni izziv      

vedoželjnost       

zanimiva učna snov       

sproščeno, spodbudno in prijazno učno okolje       

sodelovanje in druženje s sošolci      

možnost izbire, kaj (kdaj, kje) se učim       

učenje ob računalniku       

samostojno učenje      

aktivnosti in delo v klasični predavalnici       

aktivnosti in delo v e-učilnici       

 

Odnos do predmeta 

S 5-stopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "povsem se 

strinjam", izrazite strinjanje z naslednjimi trditvami. 

 

Trditev 1 2 3 4 5 

Poslovna angleščina je težka.       

Poslovna angleščina je zanimiva.       

Poslovna angleščina je uporabna.      

Poslovna angleščina je danes nujno potrebna.      

Znanje poslovne angleščine mi bo koristilo pri mojem 

nadaljnjem študiju/delu. 
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Rad se učim poslovno angleščino.      

Učim se, da bi se znal sporazumevati z drugimi.       
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