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Zadeva Peta študija primera 

Uvod CDI  Univerzum je  javni zavod za izobraževanje odraslih, ustanovljen l. 

1957. Ustanovila ga je Vlada Republike Slovenije, da bi ljudem približa 

potrebno znanje na vseh področjih in tako uresničila idejo o 

vseživljenjskem učenju. Z leti se je ponudba izobraževalnih programov 

širila in danes CDU Univerzum zaposluje več kot 10 ljudi različnih profilov 

in sodeluje z več kot 100 zunanjimi strokovnjaki.  

Ponuja izobraževanje za izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc 

posameznika za uspešnejšo vključitev na trg dela in v družbo. Poleg tega 

ponuja usposabljanja za izobraževalne ustanove, učitelje in posameznike 

na področju digitalnih spretnosti, učnih metod in IKT  ter tečaje in 

delavnice  za prosti čas in osebnostno rast. 

Storitve slonijo na visoki strokovnosti in motiviranosti zaposlenih, ki 
želijo zagotoviti sinergijo vseh udeležencev v procesu. 
 
Strokovnost nadgrajuje z nenehnim usposabljanjem zaposlenih, razvojno 
usmerjenost pa s sodelovanjem  v lokalnih, regionalnih, nacionalnih in 
mednarodnih projektih.  
 
Izobraževanje poteka v spodbudnem in sproščenem učnem okolju, 
podprtem z najnovejšo IKT tehnologijo, širokim naborom formalnih in 
neformalnih znanj in svetovanjem. 
 

Vrsta ustanove Javni zavod za izobraževanje odraslih 

Uporabljena 
metodologija 

Pilotni projekt Vzpostavitev spletnih učilnic 

V letih 2012/13 je inštitucija pričela s s pilotnim projektom z naslovom 

‘Vzpostavitev spletnih učilnic’. Pred tem niso imeli nobenih e-učilnic, 

zato so morali preoblikovati sistem kombiniranega učenja, kjer so želeli 

združiti spletno učenje s tradicionalnim načinom učenja. Sistem so 

najprej testirali v srednješolskih programih in nato razširili na ostale 

izobraževalne programe.  

Sistem za upravljanje učenja (LMS) je bil Moodle. 

Faze za pripravo spletnih učilnic: 



- pripraviti LMS učno okolje  

- pripraviti gradivo za spletne učilnice (predmet: Umetnost plesa, 

program: predšolska vzgoja) 

- testiranje spletnih učilnic 

- ocenjevanje/evalvacija 

 

Priprava gradiva za spletne učilnice: 

Gradivo so pripravile 3 osebe – računalniški tehnik, oseba, odgovorna za 
vodenje programov in učitelj, ki je že uporabljal sistem Moodle v rednih 
srednješolskih programih.  
 
Testiranje spletnih učilnic: 
V testiranje je bilo vključenih pribl. 60 udeležencev. Šlo je za 
kombinirano učenje: 70% v spletni učilnici in 30% na predavanjih v 
učilnici (v živo). 
 
Evalvacija: 
Pri evalvaciji so preverili, če bi koncept ustrezal tudi ostalim predmetom 
ali programom. Ugotovili so, da lahko za vse srednješolske programe 
razvijejo enoten koncept spletnih učilnic.  
 
Naslednje leto so tako pripravili koncept spletnih učilnic za vse predmete 

v srednješolskem programu, organizirali so tudi usposabljanja za vse 

učitelje o uporabi spletnih učilnic. Še sedaj na začetku vsakega šolskega 

leta pripravijo usposabjlanje o uporabi spletnih učilnic za vse nove 

udeležence (3x za eno uro poučevanja). 

V letu 2014/2015 so vpeljali kombinirano učenje v vse srednješolske 

programe. Še danes je razmerje med spletnim in tradicionalnim učenjem 

50:50, z izjemo določenih predmetov,  kot je kuhanje. Spletne učilnice so 

poenotene, vse imajo isti koncept (naslov, uvodni pozdrav, gradivo za 

različna poglavja ali predavanja), tako da jih udeleženci lažje uporabljajo. 

Danes se spletne učilnice uporablja tudi v neformalnem izobraževanju. 

Izobraževalec Srednješolski učitelji, osnovnošolski učitelji v programih za odrasle ter 

učitelji v neformalnem izobraževanju 

Organizirajo tudi delavnico o uporabi spletnih učilnic in spletnega gradiva 
za vse nove učitelje. Za njih imajo na voljo tudi testno spletno učilnico.  
Ker uporabljajo sistem Moodle, ki se uporablja v mnogih srednješolskih 
programih v Sloveniji, učitelji sistem že dobro poznajo. 
 

Uporabljena LMS: Moodle (učno okolje za online izobraževalni program) 



orodja  
Kvizi, naloge, forumi, slovarji (glosarji), Facebook (zaprte skupine, v 
katerih lahko delijo video posnetke). 

Glavni izzivi, 
ključni dejavniki 
uspeha  
 

Glavni izzivi: 

- Najtežje je bilo na začetku, saj so morali vzpostaviti celotni sistem 

tako iz tehničnega vidika kot iz vidika oblikovanja spletnih učilnic. 

Začeli so brez izhodišč za primerjavo ali primerov dobre prakse.  

- Danes je največji izziv Moodle, saj se sistem nenehno nadgrajuje in 

zahteva nadgradnjo spletnih učilnic 

- Sprva nekateri učitelji niso bili preveč navdušeni nad idejo in so imeli 

pomisleke glede priprave gradiva za splet, tudi zato, ker priprava ni 

bila plačana. 

Ključni dejavniki uspeha: 

- 2 ključni osebi, ki sta predani spletnemu izobraževanju: računalniški 

tehnik, na katerega se lahko obrnejo sodelavci, učitelji in udeleženci 

ter strokovnjak, ki pomaga pri pripravi spletnega gradiva; 

- Pri kombiniranem učenju se mora zagotoviti, da so vsi posamezniki, 

ki so  vključeni v spletno izobraževanje tj. učitelji, udeleženci in 

ponudniki izobraževanja, usposobljeni za uporabo spletnih učilnic.  

 

Zaključki in 
priporočila 

Zaključki: 

Čeprav so bile razmere na začetku zelo zahtevne, je bila vztrajnost 

ključnega pomena, saj ima kombinirano učenje resnično veliko 

prednosti. Učenje in priprava gradiv lahko potekata kadarkoli in kjerkoli, 

prilagojena tempu vsakega posameznika. 
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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. 


