
 

 

 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie CDI Univerzum to publiczna instytucja kształcenia dorosłych założona w 

1957 roku. Została założona przez rząd Republiki Słowenii w celu przybliżenia 

ludziom niezbędnej wiedzy we wszystkich okresach życia, a tym samym 

osiągnięcia idei uczenia się przez całe życie. Z biegiem lat oferta programów 

edukacyjnych się rozprzestrzeniła i dziś CDI Univerzum zatrudnia ponad 10 

osób o różnym profilu i współpracuje z ponad 100 ekspertami zewnętrznymi. 

Oferuje szkolenia podnoszące ogólne i zawodowe kompetencje jednostki w 

celu skuteczniejszej integracji na rynku pracy iw społeczeństwie. Co więcej, 

oferuje również szkolenia dla instytucji edukacyjnych, nauczycieli i 

uczestników w zakresie zdobywania umiejętności cyfrowych, metod uczenia 

się i środowiska uczenia się ICT, a także zajęcia i warsztaty w czasie wolnym i 

rozwoju osobistym. 

Ich usługi opierają się na wysokim poziomie jakościowym i motywacji 

pracowników, mając na celu zapewnienie synergii wszystkich interesariuszy. 

Wiedza jest podnoszona poprzez ciągłe szkolenia pracowników, nastawienie 

na rozwój, współpracę z projektami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i 

międzynarodowymi. 

Uczestnicy mają zapewnione motywujące i relaksujące środowisko do nauki, 

wspomagane wykorzystaniem najnowszych technologii ICT, szerokim 

wachlarzem umiejętności formalnych i nieformalnych oraz usługami 

doradczymi. 
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Na przełomie 2012/13 instytucja rozpoczęła pilotażowy projekt 

zatytułowany tworzenie klas online. Wcześniej nie mieli żadnych e-zajęć, 

dlatego musieli przeprojektować system blended learning, w którym chcieli 

połączyć naukę online z tradycyjną nauką. Ich plan polegał na wypróbowaniu 

systemu w programach szkół średnich, a następnie kontynuowaniu innych 

programów edukacyjnych. 

Systemem zarządzania uczeniem dla e-klas był Moodle. 

Fazy przygotowania e-klasy: 

• przygotowanie środowiska LMS; 

• przygotowanie materiałów do e-zajęć (Przedmiot: Sztuka tańca. 

Program: Wychowanie przedszkolne); 

• testowanie w e-klasie; 

• ocena. 

Przygotowanie materiałów do zajęć online: 

Materiał został przygotowany przez 3 osoby - informatyka, osobę 

odpowiedzialną za organizację programów edukacyjnych oraz nauczyciela, 

który korzysta już z Moodle w zwykłych programach szkół średnich. 

Testowanie w klasie elektronicznej: 

W testach wzięło udział około 60 uczestników. Chodziło o blended learning: 

70% e-zajęcia, a 30% twarzą w twarz. 

Ocena: 

Oceniając, sprawdzili, czy koncepcja będzie przydatna również w przypadku 

innych przedmiotów lub programów. Doszli do wniosku, że dla wszystkich 

programów szkół średnich można opracować jednolitą koncepcję sal 

lekcyjnych online dla wszystkich. W kolejnym roku przygotowali w ten 

sposób koncepcję e-lekcji dla wszystkich przedmiotów w programach szkół 

średnich, przygotowali szkolenie dla wszystkich nauczycieli w placówce na 

temat korzystania z e-klasy. Ponadto na początku każdego roku szkolnego 

nadal szkolą wszystkich nowych uczestników w zakresie korzystania z e-klasy 

(3 razy na godzinę lekcyjną). 

 

W 2014/15 faktycznie zaczęli wdrażać blended learning we wszystkich 

programach szkół średnich i wszystkich przedmiotach. Nawet dzisiaj związek 

między uczeniem się online a tradycyjnym kształceniem pozostaje w 

proporcji 50:50, z wyjątkiem niektórych przedmiotów, takich jak gotowanie. 

E-klasy są ujednolicone, wszystkie mają tę samą koncepcję (tytuł, powitanie 

wprowadzające, materiały do różnych rozdziałów lub spotkań), aby ułatwić 

uczestnikom korzystanie z e-sal. 



Dziś e-sale są wykorzystywane nawet w ramach edukacji pozaformalnej. 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Nauczyciele w szkołach średnich, w szkole podstawowej dla dorosłych, a 

także w programach pozaformalnych. 

Przygotowują również warsztaty na temat korzystania z e-klasy i e-

materiałów dla wszystkich nowych nauczycieli. Mają też gotową dla nich 

przykładową klasę online. Ponieważ używają LMS Moodle, który jest 

używany w wielu szkołach średnich w Słowenii, nauczyciele już bardzo 

dobrze znają ten system. 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

LMS = Moodle 

Quizy, zadania, fora, glosariusze, Facebook - zamknięta grupa do 

publikowania klipów wideo. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Główne wyzwania: 

• Początek był najtrudniejszy, bo trzeba było stworzyć cały system, 

zarówno z technicznego punktu widzenia, jak iz punktu widzenia 

ustawienia sali. Zaczęli od żadnych wzorców ani przykładów dobrych 

praktyk. 

• Obecnie największym wyzwaniem jest Moodle, który jest często 

ulepszany i wymaga również modernizacji sal e-lekcyjnych. 

•  Na początku niektórym nauczycielom pomysł nie przypadł do gustu i 

trochę nie byli pewni, jak przygotować materiał online, ponieważ 

jest to bezpłatne. 

Kluczowe czynniki sukcesu: 

• 2 kluczowe osoby zaangażowane w e-learning, tj. Informatyk, do 

którego mogą się zwrócić współpracownicy, nauczyciele i uczestnicy 

oraz profesjonalista, który pomoże przygotować materiały online; 

• w blended learning należy zadbać o to, aby wszystkie osoby 

uczestniczące w procesie e-learningu, tj. nauczyciele, uczestnicy i 

organizatorzy edukacji, były dobrze przeszkolone w zakresie 

korzystania z e-zajęć. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Wyciągnięta lekcja: 

Niezależnie od tego, że na samym początku nie było łatwo, wytrwałość miała 

duże znaczenie, bo blended learning ma naprawdę wiele zalet. Nauka, 

przygotowanie materiału może mieć miejsce w dowolnym miejscu i czasie 

we własnym tempie. 

Kraj Słowenia 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

CDI Univerzum 



 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwier
ciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jaki

ekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 


