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Zadeva Prva študija primera 

Uvod Šola računalništva je največja fakulteta za računalniške študije na Irskem. 

Ponuja  strokovno usmerjene dodiplomske, podiplomske in doktorske 

programe, za katere je značilno dobro sodelovanje z gospodarstvom prek 

pripravništev, projektnih nalog in akreditacij. Sedež se nahaja v centru 

Dublina, prestolnici Irske, ki je dobila naziv ‘Silicijeva dolina Evrope’. 

Želijo, da bi šola postala  globalno središče za povezovanje najboljših 

mednarodnih diplomirancev računalništva z globalno IKT industrijo. Šola 

računalništva na Tehnološki univerzi v Dublinu (DIT) ima bogate izkušnje 

v mednarodnem sodelovanju. Te vključujejo tudi izvajanje diplomskih 

programov na treh celinah (Evropi, Aziji in Afriki) prek partnerstev z 

drugimi visokošolskimi inštitucijami. Izvajajo izobraževalne programe s 

strokovno in praktično vsebino, ki ustreza potrebam delovnih mest. Skozi 

leta se je njihov učni načrt in način poučevanja spreminjal glede na 

potrebe področja, v katerem delujejo. Študentom nudijo bogato in 

pristno izobraževalno izkušnjo, ki sloni na reševanju resničnih težav. Na 

tak način poskrbijo, da so  diplomiranci opremljeni z znanjem in 

veščinami, ki jih potrebujejo za uspešen preboj v gospodarstvu.   

V šoli računalništva poteka kombinirano učenje v vseh programih 
(dodatno gradivo na spletu, internetni viri, merjenje rezultatov v spletnih 
učilnicah, del ocenjevanje poteka prek spleta, študenti oddajo vse naloge 
prek spleta, predavanja prek spleta, skupinsko delo prek spleta...). V 
tečajih kombinirangea učenja se prepletata stik v živo v učilnici ter delo 
prek spleta. Pomembno je, da se stik v živo vzpostavi na začetku, na sredi 
in na koncu tečaja. Šola spodbuja študente, naj bodo vedoželjni in naj 
sami veliko raziščejo, pa tudi k redni oddaji tedenskih nalog in 
sodelovanju v spletnih skupinah.  

Vrsta ustanove Visokošolsko izobraževanje 

Uporabljena 
metodologija 

GLOBAL LABS – kombinirano učenje 
Global Sofwware Labs je projekt, ki je nastal pod okriljem Hublinked  
Erasmus+ Knowledge Alliance in GETM3 (financiran s strani Marie-Curie 
fundacije) kot skupno delo TU dublinske šole računalništva (Dublin 
Institute of Technology je 1. januarja 2019 postal Technological 
University Dublin) ter univerze  Mälardalen University School of 
Innovation, Design and Engineering, and Telecom Sud-Paris. 
 
Metodologija poučevanja GLOBAL SOFTWARE sloni na projektnem 
učenju, ki  združuje  študente iz Evrope in Azije iz različnih srednješolskih 
ustanov. Pri modulu kombiniranega učenja učenci v skupinah sodelujejo 
na projektu razvoja programske opreme, delo pa poteka v virtualnem 
učnem okolju. Projekt poteka pod mentorstvom visokošolskih 
strokovnjakov in gospodarstvenikov, ki 12 tednov spremljajo udeležence. 
 
Modul kombiniranega učenja prepleta ‘’strukturirano izvedbo 
izobraževanja s samostojnim učenjem, reševanjem težav, spletnimi 



predavanji, spletnimi srečanji, predstavitvami s prenosom v živo, 
mentorstvom ter vrsto tehnologij, s katerimi lahko delimo programsko 
opremo, napredek projekta in dokumentacijo. Študenti se enkrat 
tedensko udeležijo predavanja v živo, ki ga vodi vodja modula. S 
prezentacijo predstavijo svoj napredek, spregovorijo o težavah, s 
katerimi se soočajo ter načrti za prihodnost in morebitnimi ukrepi za 
zmanjševanje težav. V skupinskih projektih uporabljajo dobro 
uveljavljenje metode preverjanja znanja, poleg tega imajo na koncu 
vsakega projekta redni pregled nalog.'' Paul Doyle 
 
 

Izobraževalec Visokošolski predavatelji in strokovnjaki iz gospodarstva 
 

Uporabljena 
orodja 

Virtualno učno okolje: Brightspace je virtualna učna platforma za 
Visokošolsko izobraževanje za učenje in ocenjevanje študentov. Zapiski 
predavanj, video in avdio posnetki v kombinaciji z blogi, forumi in 
načinom ocenjevanja omogočijo edinstveno učno okolje. Študenti lahko 
naloge oddajo v različnih formatih, vključno z video poročili. S 
prilagodljivim sistemom za podajanje navodil VLE ponuja prefinjeno 
podporo različnim modulom. 
 
 

Glavni izzivi, 
ključni dejavniki 
uspeha  
 

Glavni izzivi, povezani z Global Labs/Kombiniranim učenjem 

- zagotoviti, da študenti sodelujejo in se aktivno učijo 

- vzpodbuditi predavatelja (predavatelj se lahko odloči za modul  
kombiniranega učenja, v tem primeru ima določene prednosti. 
Vsak predavatelj, ki se odloči za delo po modulu kombiniranega 
učenja, se zaveže, da bo na tečaju ostal 2 leti. 

Ključni dejavniki uspeha: 

- visoka motivacija zaposlenih 

- nenehne izboljšave gradiv (vsak tečaj mora biti vsaki 2 leti 
obnovljen) 

- poudarek na tisto, v čemur so dobri 

Ko je gradivo kombinirano  lahko študenti spremenijo tempo/kraj/pot 
izobraževanja. 
 

Zaključki in 
priporočila 

Zaključki v povezavi z Global Labs: 

- med pripravo tečaja za kombinirano učenje, se morajo predavatelji 

posvetiti vsebini bolj kot izdelavi končnega gradiva. 

- Potrebno je vključiti dodatne vire, ki omogočijo izdelavo kakovostnih 

video in avdio vsebin in zagotovijo, da je gradivo, ki ga udeleženci 
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vidijo, v skladu z blagovno znamko in uveljavljenimi standardi. 

Predavatelj mora dodatno zagotoviti tudi smiselno povezavo med 

predavanji v teoriji in praktičnim delom, ki ga določi pri laboratorijskih 

vajah. Tako zagotovi, da tečaj ni nepovezan. 

Povratna informacija in spremljanje študentovega napredka sta 

ključnega pomena, zato stik s študenti v laboratorijih omogoča povratno 

informacijo o razredu kot celoti. Povratna informacija je lahko tudi 

dodatni video material ali sprememba materiala v laboratoriju.  

Delo je lahko naporno, zato vedno potrebujete potrebuje pomoč 
(tehnično pomoč). 
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