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Zadeva  Spletna učilnica v šoli 

Uvod 76. šola v Sofiji v Bolgariji učencem, ki za določen čas n

e morejo redno obiskovati pouka, zagotavlja posvetov

anje v živo preko spleta v spletni učilnici VEDAMO. Sre

čanja preko spleta izboljšujejo uspešnost učencev in u

deležbo staršev. 

Učitelji, starši in učenci imajo pogosto težave, ko moraj

o otroci nadoknaditi snov, ker so manjkali pri pouku. K

adarkoli otroci manjkajo, morajo poklicati učitelja ali st

arše sošolcev, kar je zoprno tudi za učitelje. Soočajo pa 

se tudi z drugimi izzivi: 

• Podatki, ki jih starši dobijo, so pogosto nezanesl

jivi 

• Učitelji ne morejo nemudoma odgovoriti 

• Starši niso vedno popolnoma obveščeni 

• Starši bolnih otrok ne iščejo podatkov dovolj re

dno 

• Učenci težko dohajajo snov, kar vpliva na njihov

e ocene. 

Vodstvo šole se je odločilo, da bo spletno učilnico upo

rabljajo za izboljšanje uspešnosti učencev. Stopnja stre

sa se je znižala učencem, ki so morali nadoknaditi zam

ujeno snov v razredu. 

Vrsta ustanove Šola  

Metodologija  Videokonferenca v resničnem času zagotovi aktivno so

delovanje manjkajočih učencev. 



Vizualizacija učne vsebine z uporabo interaktivne table 

in predvajalnika v spletni učilnici.  

Za inštrukcije preko spleta, kjer je več učencev, učitelji r

azdelijo posamezne naloge v ločenih učilnicah. 

Izobraževalec Učitelji v šolah 

Uporabljeno orodje Spletna učilnica 

Glavni izzivi in ključni d

ejavniki uspeha 

Predstaviti inovativno orodje za poučevanje 

Ustvariti zanimiv in učinkovit način predstavljanja učne

ga materiala 

Promovirati drugačen proces poučevanja / učenja z up

orabo nove tehnologije 

Promovirati inovativne metode poučevanja 

Zaključki in priporočila Delovni proces se je izboljšal na mnogih področjih: 

Akademska uspešnost učencev se je izboljšala za 50%. 

To je povečalo zaupanje med starši in učitelji. 

Učitelji so nadgradili svoje tehnične kompetence. 

Starši so bili bolj vključeni v proces, ko je bilo treba na

doknaditi snov, in tudi v splošni napredek otrok. 

Vsi udeleženi so prihranili veliko časa.. 

Komunikacija je bila izboljšana med vsemi udeleženci. 

Država  BG 

Ime ustanove/izobražev

alnega središča 

76. šola v Sofiji 

 

 

 
 
 
 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 
 

 


