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Zadeva  Spletna učilnica za jezikovno izobraževanje 

Uvod ERYIA spletno izobraževanje ponuja tečaje nemščine in 

angleščine izključno na spletu. Izvajajo spletna predava

nja za strokovnjake v starosti od 20 do 50 let, ki se uče

nja udeležijo preko spletne učilnice od doma ali iz pisa

rne. 

http://eryia.eu/en 

 

Vrsta ustanove Zasebna jezikovna šola 

Metodologija Videokonferenčna povezava v resničnem času zagotav

lja aktivno sodelovanje vseh udeležencev. 

Vizualizacija učne snovi 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 jezika in inštruktorji 

Uporabljeno orodje Spletna učilnica 

Glavni izzivi in ključni d

ejavniki uspeha 

Glavni izzivi: 

• Nekatere stranke skrbi, da spletno izobraževanj

e ni tako kakovostno kot tradicionalni način pou

čevanja 

• Strah, da ne bodo znali uporabljati programa 

• Programski vmesniki niso dovolj prijazni uporab

nikom 

• Program nima vseh lastnosti, ki jih potrebuje uč

ilnica za učenje jezika 

• Geografske omejitve, ko zaposlujemo nove sod

elavce 

http://eryia.eu/en


 

 

 

 
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. 
 

Zaključki in priporočila Odrasli udeleženci se lahko udeležijo spletnih predava

nj iz udobja lastnega doma ali pisarne  

Udeleženci imajo lahko izkušnjo, ki je podobna tradicio

nalni učilnici, ne da bi porabili čas ali denar za potovan

je 

Programska oprema je uporabniku prijazna, enostavna

, hitro se naloži in ima vse značilnosti, ki jih spletni izob

raževalec potrebuje. 

Učitelji lahko delajo od koderkoli in s komerkoli na sve

tu, kar ponuja velikanski poslovni potencial. 

Spletni učitelji si lahko čas organizirajo karseda učinko

vito. 

Učitelj lahko potuje, hkrati pa še vedno uči preko splet

a. 

Stranke, ki so bolj zaprte vase, se počutijo bolj samoza

vestne, saj jim ni treba biti blizu drugih ljudi.. 

Država HR 

Ime ustanove/izobražev

alnega središča 

Eriya spletno izobraževanje 


