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POVZETEK
Učenje je vseživljenjski proces, izobraževanje, tako formalno kot tudi neformalno, pa je
pomemben del tega procesa. Posameznikom daje temelje na katerih nato gradijo svoje
življenjske, osebne in poslovne poti. V današnjem času informacijsko - komunikacijska
tehnologija prežema mnoga, pri marsikaterem posamezniku tudi vsa, področja naših življenj.
Glede na prednosti, ki jih s sabo prinašajo tehnološke inovacije in dostop do svetovnega spleta,
ni nenavadno, da se je skozi zadnja desetletja uporaba le teh postopoma vključevala tudi v
poročje izobraževanja. Kombinirano učenje je, sploh v Sloveniji, eden novejših pristopov k
poučevanju in učenju. Dobro zastavljeno in kakovostno izvedeno združuje pozitivne vidike
tradicionalnega in e-izobraževanja ter kot takšno prinaša mnoge prednosti za vse deležnike
tovrstnega izobraževanja - učitelje, študente in fakulteto. Magistrska naloga obravnava model
kombiniranega učenja ter odnos visokošolskih učiteljev slovenskih poslovnih fakultet do tega
načina izobraževanja.
Ključne besede: učenje in poučevanje, tradicionalno izobraževanje, izobraževanje prek spleta,
kombinirano učenje, odnos visokošolskih učiteljev.
SUMMARY
Learning is a lifelong process, education, both formal and informal, is an important part of this
process. It gives foundations to individuals on which they build their life, personal and business
ways. Nowadays information and communications technology covers many, with some
individuals even all, areas of our lives. Regarding to advantages of technological innovations
and access to the World Wide Web, it is not uncommon for them to be gradually integrated
into the education over the last decades. Blended learning is, especially in Slovenia, one of the
latest approaches to teaching and learning. When it is well-designed and well-executed, it
combines the positive aspects of traditional and e-education. As such it brings many benefits
for all – teachers, students and faculty. The master thesis addresses the model of blended
learning and the attitude of higher education teachers of Slovenian business faculties towards
this type of education.
Key words: learning and teaching, traditional education, online education, blended learning,
attitude of higher education teachers.
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1

UVOD

Živimo v času nenehnih sprememb, razvoja, inovacij in rasti. To »turbolentno« okolje prežema
prav vsa področja našega življenja, tudi izobraževanje. Še ne dolgo nazaj je bil univerzitetni
sistem skozi več stoletij videti bolj ali manj enak: velike predavalnice, togi profesorji ter bolj
ali manj zainteresirani študenti na sedežih.
Vendar pa »zaradi naglega razvoja družbe, predvsem pa tehnoloških sprememb v 20. in 21.
stoletju, znanje, ki ga pridobimo v času formalnega izobraževanja, hitro zastareva.« (Sulčič
2011)
Sile tehnologije pa tudi globalizacije so v zadnjih desetletjih preoblikovale ne samo področja
gospodarskega poslovanja, financ in komunikacije, temveč tudi visokošolsko izobraževanje.
Summers je že leta 2013 izjavil, da se grajena klasična poslopja univerz morda zdijo večna,
»vendar jim zdaj grozijo viharji sprememb« (Barber, Donnelly in Rizvi 2013, po Cvetek 2015).
Ob vedno večjem obsegu vsakodnevnih obveznosti in časovni stiski pri usklajevanju dela,
družine, študija in prostega časa, si zaposleni, študenti idr. želimo hitre odzivnosti pri
komunikaciji, dobre in enostavne dostopnosti do informacij ter fleksibilnost in neodvisnost od
prostora, časa ter drugih deležnikov. »IKT in široka uporaba interneta danes omogočata
poučevanje in učenje "kjerkoli in kadarkoli"«, kar po mnenju Hrenko Podergajsove in Ostrman
Renaultove (2010) pomeni izjemno veliko stopnjo fleksibilnosti, množico različnih
komunikacijskih načinov in pristopov ter široko izbiro bolj ali manj interaktivnih vsebin, ki
študente motivirajo za študij in samostojno delo.
Viktorija Sulčič (2011, po Blažič idr. 2003; Marentič Požarnik 2005b) povzema, da se v
visokem šolstvu še vedno najpogosteje uporabljajo ravno predavanja ex cathedra kot
racionalna metoda frontalnega dela z velikimi skupinami študentov. Običajno je to metoda, pri
kateri so udeleženci le pasivni sprejemalci vsebin, posredovanih s strani učitelja.
Kljub temu, da so fakultete že pred časom razvile izredno zanimanje za tehnologijo in nova
spoznanja o učinkovitih načinih poučevanja, ostajajo glede sprememb previdne, tako kot
kdorkoli drug (Rhem 2012, po Glazer 2012). Vendar pa so spremembe neizogibne, tako v
izobraževanju in znanosti kot tudi v življenju nasploh. Toda, kot pravi Cvetek (2015), »če
poznamo povezave med njimi, jih lažje razumemo in se nanje odzivamo«.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je že zavzela velik del našega bivanja in delovanja.
Vedno več komunikacije, iskanja informacij, nakupovanja, sprostitve, poslovanja ipd. namreč
poteka preko spletnih medijev, interneta in telefonov. Z ozirom na to, da tehnologijo v te
namene sprejemamo z odprtostjo, radovednostjo in zdravo mero odobravanja ter pozitivnih
izkustev, se zdi smotrno, da se jo vključi tudi v izobraževanje. Generacije, ki so pred kratkim
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vstopile oziroma še bodo vstopile v izobraževanje, so spletne generacije. Tehnologija je del
njihovega življenja že od ranih let in uporaba le-te v razne namene se jim že sedaj zdi nekaj
samoumevnega in skorajda nujnega.
Informacijska tehnologija je torej korenito posegla v naša življenja, »uporaba programskih
rešitev pa se je v veliki meri razširila tudi na področje poučevanja in učenja« (Pignar Tomanič
in Kostanjevec 2010). Vključevanje le-te v osnovi ne spreminja samo načina učenja, temveč
tudi način poučevanja (Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010).
Nasprotno od tradicionalnega izobraževanja, ki poteka preko osebnih srečanj predavatelja in
študentov na predavanjih, poteka e-izobraževanje izključno preko spletnih medijev in drugih
programskih rešitev.
Razne definicije opredeljujejo elektronsko izobraževanje različno široko, saj je mogoče pod
tem pojmom razumeti več vrst izobraževanja, in sicer: spletno izobraževanje, študij na daljavo
in e-izobraževanje. Skupno vsem definicijam pa je, da je tovrstno izobraževanje tisto, »pri
katerem je izvedba izobraževalnega procesa podprta z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo (IKT).« (Sulčič in Sulčič 2007) Različna pojmovanja e-izobraževanja so se
oblikovala glede na obseg in način vključitve IKT v izobraževanje.
Pignar Tomaničeva in Kostanjevčeva (2010) poudarjata: »Kritika obeh oblik učenja, tako
tradicionalnih, ki temeljijo na kontaktnih srečanjih (angl. face to face), kot tudi oblik
elektronskega učenja, je ustvarila priložnosti za kombinacijo obeh«. Rešitev, ki bi odpravila
pomanjkljivosti tradicionalnega in elektronskega izobraževanja ter hkrati maksimirala njune
prednosti, je torej kombinirano učenje.
Garrison in Vaughan (2007, po Glazer 2012) definirata kombinirano učenje kot »premišljena
kombinacija face-to-face in spletne učne izkušnje … takšna, da so prednosti vsake, združene v
edinstveno učno izkušnjo … Kombinirano učenje je temeljna prenova, ki preoblikuje strukturo
in pristop k poučevanju in učenju«.
Problemi, ki se pojavijo pri razvijanju modulov za kombinirano učenje, vključujejo nezadostno
podporo, pomanjkanje časa in virov za razvijanje predavanj, tveganja, povezana z dostopnostjo
do tehnologije in potreba po pridobivanju novih tehnoloških veščin in veščin poučevanja
(Benson, Anderson in Ooms 2011).
Kar manjka v dosedanji literaturi, so raziskave o percepciji izobraževalcev v zvezi s
kombiniranim učenjem, njihovih praksah in odnosu do le-tega. Kot navajajo Ooms idr. (2008,
po Benson, Anderson in Ooms 2011) »nezaupljivost in nerazumevanje o tem, kaj kombinirano
učenje vključuje, nista redkost in bi lahko ovirala razvoj kombiniranega učenja«.
Namen magistrske naloge je, s pomočjo predvsem tuje literature, opredeliti širok pojem
kombiniranega učenja ter preučiti in ugotoviti, kakšen odnos imajo visokošolski učitelji
2

slovenskih poslovnih fakultet do modela kombiniranega učenja. Raziskati želimo naklonjenost
učiteljev do kombiniranega poučevanja ter razkriti ozadje njihovih razlogov za ali proti. Namen
magistrskega dela je tudi spodbuditi zanimanje širše akademske javnosti za obravnavano
področje. Po pregledu literature in raziskav smo namreč ugotovili, da so se dosedanji avtorji in
raziskovalci v veliki meri osredotočali na pogled študentov, le redki pa so raziskali vidik in
odnos akademikov v povezavi s to temo.
Cilji, ki smo jih želeli z magistrsko nalogo doseči, so bili:
- preučiti domačo in tujo literaturo ter pojasniti osnovne pojme, povezane z visokošolskim
izobraževanjem,
- opredeliti značilnosti posamezne vrste izobraževanja ter preučiti vlogo in pomen
kombiniranega učenja v sodobnem izobraževanju,
- raziskati izvajanje kombiniranega učenja na visokošolskih organizacijah v Sloveniji,
- poiskati in preučiti dosedanje raziskave na področju kombiniranega učenja v Sloveniji,
- raziskati in preučiti odnos in naklonjenost visokošolskih učiteljev slovenskih poslovnih
fakultet do kombiniranega učenja.
Pri preučevanju literature smo se srečali z mnogimi vsebinami, ki so vplivale na oblikovanje
naših predpostavk.
Glavna predpostavka pred začetkom pisanja magistrske naloge je bila, da se bomo morali pri
pisanju teoretičnega dela opreti predvsem na tujo literaturo. Kombinirano učenje je namreč
model izobraževanja, ki je v tujini prisoten že vrsto let in tudi zelo dobro uveljavljen. Nasprotno
pa se je ta model v Sloveniji pričel razvijati dosti kasneje in manj intenzivno. Zato je na tem
področju večina literature in izvedenih raziskav napisanih v tujem jeziku, predvsem v
angleščini.
Predpostavljali smo, da se koncept kombiniranega učenja v Sloveniji izvaja v večini na
visokošolskih organizacijah, predvsem na poslovnih fakultetah, zato smo na tej predpostavki
zasnovali tudi empirični del naloge.
Prav tako smo predpostavljali, da je to področje z vidika visokošolskih učiteljev ter njihovega
pogleda in odnosa do kombiniranega učenja v Sloveniji še dokaj neraziskano, vendar
pomembno za nadaljnji razvoj in implementacijo tega modela v visokošolsko izobraževanje.
Tem predpostavkam so sledile tudi omejitve, ki so jih oblikovali razni notranji ali zunanji
dejavniki.
Pri izvedbi raziskave je omejitev predstavljalo predvsem manjše število rešenih anketnih
vprašalnikov. Možnih vzrokov za to je lahko več: nezainteresiranost vzorca za to temo,
prenasičenost z anketiranjem, časovna stiska potencialnih anketirancev, zasičenost e-pošte,
neustreznost vprašalnika ipd. Prav tako smo se pri raziskavi omejili le na poslovne fakultete v
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Sloveniji, kar pomeni, da ugotovitev ne moremo posplošiti na vse visokošolske organizacije v
Sloveniji.
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2

TRADICIONALNO IZOBRAŽEVANJE

Že nekaj stoletij je izobraževalni sistem v osnovi bolj ali manj enako zasnovan. Velike učilnice,
neomajni učitelji in bolj ali manj zainteresirani učenci. Tradicionalno izobraževanje je
usmerjeno na učitelja, ki kot oddajnik predaja informacije prejemnikom – učencem, z
namenom prenesti na naslednjo generacijo starodavna znanja in veščine, potrebne za njihovo
življenje v prihodnosti. Tradicionalno izobraževanje je torej ''klasika stare šole''.
2.1

Opredelitev in značilnosti tradicionalnega izobraževanja

Osnova tradicionalnega izobraževanja so klasična predavanja v šolskih učilnicah in študijskih
predavalnicah z učiteljem – predavateljem na eni strani in učenci – študenti na drugi strani.
Takšno izvedbo tradicionalnega izobraževanja podpira tudi »prostorska ureditev predavalnic,
ki s fiksno postavitvijo opreme predpostavlja študente na eni strani, učitelja, prenašalca
informacij, pa na drugi strani predavalnice.« (Florjančič 2017)
Kranjc (1979, po Derganc 2005) predavanja opisuje kot »monološko, ustno prenašanje znanja.
Ena oseba, predavatelj, z živo besedo prenaša znanje na druge tako, da učno snov pred skupino
udeležencev razlaga, pojasnjuje, pripoveduje, opisuje in dokazuje«.
Središče tradicionalnega učnega procesa so torej predavatelji kot izvor znanja in veščin, ki jih
aktivno predajajo učencem kot pasivnim prejemnikom vsebine.
2.1.1 Učenje in poučevanje
Učenje je nenehen proces pridobivanja novega in posodabljanja že pridobljenega znanja,
veščin in vrednot. Učimo se od rojstva. To je naraven proces, ki predvsem v prvih nekaj letih
odraščanja poteka nenamerno in spontano. Z vstopom v vzgojno-izobraževalne institucije pa
učenje postaja vedno bolj načrtno, organizirano in obširno.
Pouk je proces učenja na strani učencev in poučevanja na strani učiteljev. Ta proces se odvija
načrtno in organizirano v večjih skupinah in v zato urejenem prostoru. Ivanuš Grmek, Čagran
in Sadek (2009) navajajo, da pri pouku učenci »pridobivajo in širijo znanje, si razvijajo
sposobnosti in spretnosti ter osebnostne lastnosti«.
Ker pa učenje ni nekaj vidnega ali oprijemljivega, pogosto pri tem procesu doživljamo le
spremljevalne okoliščine, kot je poslušanje predavanj, branje gradiva, reševanje nalog in
podobno.
Vendar pa je učenje več kot le to. Jarvis (2003, po Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek 2009) učenje
definira kot kombinacijo procesov, »kjer posamezniki konstruirajo in transformirajo izkušnje
v znanje, spretnosti, stališča, vrednote, prepričanja, emocije in občutke. Človekovo učenje se
5

začenja takrat, ko se posamezniki kot celotne osebe v celoti zavedajo situacije in osmislijo ali
skušajo osmisliti to, kar zaznavajo in potem to reproducirajo ali preoblikujejo in integrirajo v
rezultate v svoje življenjsko izkustvo (biografijo)«. Učenje je torej vseživljenjski proces,
izobraževanje pa je del tega procesa.
Pomembno je, da učenje poteka manj na tujih in več na lastnih izkušnjah in potrebah učencev.
Takšno učenje dobi značaj zavestne izkušnje in postane pomembna sestavina človekove
osebnosti. Ob asimiliranju učnih vsebin od zunaj učenec hitro spozna, da so njegove lastne
učne potrebe in vrednote za učitelja nezanimive in da je bistvo učenja upoštevanje in
prilagajanje šolskim učnim zahtevam (Strmčnik 2001, po Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek
2009).
Aktivnosti učencev in aktivnosti učiteljev pomembno opredeljujejo odnos, razvoj in rezultat
pouka kot izobraževalnega procesa. Prav tako kakovost poučevanja neposredno vpliva na
kakovost učenja, zato kakovostno poučevanje predstavlja pomemben dejavnik uspešnega
učenja (Adamič 2005, po Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek 2009).
2.1.2 Vloga učitelja v tradicionalnem izobraževanju
Skozi tisočletje formalnega izobraževanja se ni spremenil samo način poučevanja, temveč se
je spreminjala in nadgrajevala tudi vloga učitelja v tem procesu. Ta je bila v zadnjih nekaj
desetletjih še posebej izpostavljena rezultatom tehnološkega in gospodarskega napredka, ki so
s sabo prinesli nove zahteve in pričakovanja s strani univerz, študentov in gospodarstvenikov
kot bodočih delodajalcev teh študentov.
Marentič Požarnik in Puklek Levpušček navajata, da se »zaradi vse večje vključenosti mladih
v visokošolsko izobraževanje povečuje tudi raznolikost študentov – med seboj se razlikujejo
predvsem v interesih, sposobnostih in predznanju« (2005, po Bardorfer 2017). Ta raznolikost
zahteva od visokošolskih predavateljev kompetentnost in primerno pedagoško usposobljenost,
ki sta osnova za uspešno soočanje z izzivi poučevanja v razvijajočem in spreminjajočem se
izobraževalnem okolju. Kompetence, ki učitelju omogočajo ustvarjanje ugodnega okolja za
učenje, so po raziskavi Ane Bardorfer (2017) povezane s komunikacijo, socialnimi spretnostmi
in medosebnimi odnosi.
Ob zgoraj napisanem pa je pomembno tudi dejstvo, da se današnji študentje od prejšnjih
generacij razlikujejo po lastnostih in načinih učenja, načinu sprejemanja in procesiranja
informacij, sočasnem opravljanju več nalog, izražanju odpora do pasivnih oblik učenja in
podobno (Cvetek 2015, po Štemberger 2017).
Visokošolski učitelji in sodelavci naj bi torej v okviru svojega dela pri poučevanju upoštevali
vse zgoraj naštete dejavnike, njihove spremenljivke pravočasno zaznali in uspešno
implementirali rešitve teh izzivov v svoje poučevanje.
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Marentič Požarnikova in Lavričeva (2011, po Štemberger 2017) menita, da naj bi učitelji pri
poučevaju:
- spodbujali aktivno sodelovanje – miselno vpletanje študentov, njihovo razumevanje snovi
in lastnega procesa učenja,
- vzpostavljali prostor za izražanje, preizkušanje, povezovanje idej ob jasno razvidnih ciljih;
- upoštevali individualne razlike med študenti,
- vzpostavljali pozitivno čustveno ozračje in odnos zaupanja,
- upoštevali socialno naravo učenja in aktivno spodbujali sodelovalno učenje, dialog in
interakcijo,
- motivirali s postavljanjem jasnih vprašanj in nalog na meji sposobnosti,
- poleg končnega uvajali tudi sprotno ocenjevanje v obliki kakovostne povratne informacije,
- spodbujali oblikovanje struktur in povezav med področji znanja, predmeti ter izven
predavalnice.
Vloga učiteljev torej ni več le togo podajanje znanja, ampak zajema tudi ustvarjanje prave učne
klime v predavalnici, motiviranje in spodbujanje aktivnega učenja, sprejemanje in
implementiranje novosti ter prilagajanje pričakovanjem družbe, organizacije in študentov.
2.1.3 Pomembne komponentne uspešnih predavanj
Izid uspešnih predavanj so motivirani študenti, navdušeni nad predmetom in vsebino, ki
aktivno sodelujejo pri pouku in pridobijo potrebno znanje ter veščine, koristne za njihovo
službeno, poslovno in življenjsko pot. Bistven izid uspešnih predavanj po našem mnenju je
tudi iznajdljivost študentov poiskati ključne in relevantne vsebine za samostojno učenje ter
sposobnost predajanja znanja in veščin naprej.
Učinkovito poučevanje torej temelji ne samo na recitiranju znanja predavateljev, ampak tudi
na njihovi sposobnosti, da tekom izobraževanja predavanja in aktivnosti prilagodijo navadam,
predznanju, interesom in veščinam učencev. Ivanuš Grmek, Čagrad in Sadek (2009)
povzemajo po Marentič Požarnik (2005a) in Jank in Meyer (2006), da je učenje kakovostno
takrat, ko omogoča miselno, čustveno in celostno aktiviranje učečega. Ivanuš Grmek, Čagrad
in Sadek (2009) takšno učenje imenujejo aktivno učenje.
Aktivno učenje izhaja iz aktivnosti posameznika, njegove pripravljenosti za sodelovanje v
učnem procesu in za samostojno, ustvarjalno učenje. Strmčnik (2001, po Ivanuš Grmek,
Čagrad in Sadek 2009) je mnenja, da je pomembno, da učenje poteka manj na tujih in več na
lastnih izkušnjah in potrebah učencev. »Takšno učenje dobi značaj zavestne izkušnje in postane
pomembna sestavina človekove osebnosti.« (Strmčnik 2001, po Ivanuš Grmek, Čagrad in
Sadek 2009) Spodbujanje aktivnega učenja pri pouku in doma je torej izrednega pomena za
izvedbo uspešnih predavanj in s tem tudi kakovostnih učnih izidov, kot sta poglobljeno znanje
in sposobnost uporabe tega znanja v praksi v vsakdanjem življenju. V nasprotnem primeru pa

7

le strogo citiranje učiteljevega znanja in učenje na pamet vodijo v nezainteresiranost in
pasivnost učencev. Pri takšnem načinu poučevanja je namreč v ospredju upoštevanje učnih
norm in prilagajanje zahtevam učnega načrta, zaradi česar se študenti počutijo nepomembni in
nerazumljeni pri učnem procesu pa sodelujejo, le kolikor je to nujno potrebno. Izidi so
kratkotrajno in površinsko znanje, pomanjkanje veščin uporabe tega znanja, goljufanje pri
ocenjevanju ter neopravljanje študijskih obveznosti.
Pomemben dejavnik, ki prav tako vpliva na uspešnost predavanj, je odnos, ki ga predavatelji
razvijejo s svojimi študenti tekom študijskega leta. Bardorferjeva (2017) ugotavlja, da
kvaliteten odnos po mnenju učiteljev vključuje »prijetnost interakcije, primerno sproščenost,
vzajemno spoštovanje, enakopravnost, razumevanje, posluh in odprtost za študente ter
odsotnost občutka frustriranosti ali anksioznosti študentov«. Pomembno pa je zavedanje, da ta
odnos oblikujeta obe strani, predavatelji in študenti. To je dvosmeren proces in kakovost tega
je odvisna od mnogih dejavnikov, predvsem pa od pozitivne naravnanosti in pripravljenosti za
sodelovanje vseh udeležencev.
Poleg medosebnega stika so učitelji, ki so sodelovali v raziskavi Bardorferjeve (2017), kot
pomemben dejavnik učinkovitega poučevanja izpostavili tudi lastno kompetentnost na
področju, ki ga poučujejo. »Široko in poglobljeno strokovno ozadje se jim zdi bistveno, saj le
takrat lahko nastopajo kredibilno in študentom učinkovito posredujejo snov ter jim omogočajo
konstrukcijo kakovostnega znanja.« (Bardorfer 2017) Podajanje znanja študentom tako temelji
na trdnih temeljih teoretičnega znanja predavateljev in s tem predstavlja dobro osnovo za
učinkovita predavanja, poglobljene razprave in povezavo uporabne vrednosti znanja s prakso.
Spodbujanje aktivnega učenja, prilagajanje predavanj okoliščinam in študentom, podpora
predavatelja in njegova kompetentost, pozitivna učna klima v predavalnici in odnos med
udeleženci izobraževanja torej pomembno vplivajo na izid predavanj ne glede na raven
izobraževanja.
2.2

Vrste klasičnih predavanj

Poučevanje je predajanje znanja, veščin in izkušenj s strani predavatelja učencem oziroma
študentom. Ta proces se odvija skozi predavanja, ki pa niso nujno samo enosmeren proces,
ampak kot smo že ugotovili, je celo zaželjeno, da se predavanja odvijajo kot dvosmeren proces,
pri katerem se v sodelovalnem okolju prepletata poučevanje in učenje.
Način, s katerim bodo učitelji izvedli svoja predavanja, je odvisen od učnih ciljev ter
pričakovanj udeležencev izobraževanja, vsebin predmeta, materialnih pogojev, kot sta prostor
in oprema ter subjektivnih pogojev, vezanih na učitelja, kot so njegove navade, prepričanja in
veščine (Blažič idr. 2003, po Sulčič 2011). Predavatelji imajo tudi različne stile poučevanja, ki
prav tako vplivajo na način poučevanja in izvedbe predavanj. Sulčičeva (2011) med učitelji
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loči dva glavna stila poučevanja: učitelj strokovnjak in mentor. Po njenem mnenju je prvi
naklonjen tradicionalnemu predavanju ali interaktivnemu predavanju z vodeno razpravo, drugi
pa spodbuja samostojno delo posameznikov in skupin.
Klasično predavanje je po našem mnenju še vedno najpogosteje uporabljena metoda predajanja
znanja in poučevanja na vseh ravneh izobraževanja. Blažič idr. (2003, po Sulčič 2011) so
opredelili štiri vrste tradicionalnih predavanj:
- predavanje ex cathedra, pri katerem vsebine posreduje predavatelj sam,
- timsko predavanje, pri katerem dva ali več učiteljev obravnava isto temo, zaradi česar je
predavanje bolj razgibano, zanimivo in tudi bolj poglobljeno,
- predavanje z razpravo, kjer udeleženci, običajno v manjših skupinah, razpravljajo o odprtih
vprašanjih ter nato poročajo o svojih ugotovitvah in
- predavanje z uporabo različnih didaktičnih sredstev, pri katerem predavatelj vključi zvočne
in video posnetke drugih strokovnjakov.
Sulčičeva (2011) navaja, da je po ugotovitvah Blažiča idr. (2003) ter Marentič Požarnikove
(2005b) tudi v visokem šolstvu najpogostoje uporabljena vrsta predavanja ravno t. i. predavanje
ex cathedra. To je frontalna metoda dela z veliki skupinami študentov ter učiteljem na eni in
študenti na drugi strani predavalnice. Pri tej metodi poučevanja so, kot smo se že ugotovili,
študenti le pasivni sprejemniki vsebin, posredovanih s strani učitelja. Takšna predavanja pa je
mogoče dopolniti z interaktivnimi oblikami dela s študenti in jih tako spodbuditi k uporabi
znanja v novonastalih situacijah, analizi informacij in sintezi v nove rešitve ter k razvoju
kritičnega mišljenja (Cvetek 1993, po Sulčič 2011). Tako lahko tudi pri frontalni obliki
poučevanja učitelji namesto zgolj neposrednega pouka uporabljajo tudi posredne, aktivnejše
oblike pouka, kot je na primer delo v manjših skupinah ali parih.
Študentje morajo pri klasičnem načinu izobraževanja opraviti tudi veliko samostojnega dela.
Pri tem uporabljajo različne vire, kot so knjige ali znanstvene revije, v zadnjem času pa tudi
elektronske vire, ki jih lahko prebirajo z računalniških zaslonov, tabličnih računalnikov in
telefonov. Z razvojem spleta in spletne tehnologije pa so bila tudi v tradicionalni učni proces
vključena razna interaktivna gradiva za usvajanje novega kot tudi za preverjanje že usvojenega
znanja (Sulčič 2011).
2.3

Prednosti in pomanjkljivosti klasičnih predavanj

Skozi tisočletni izobraževalni proces se je v tradicionalnem poučevanju razkrilo nemalo
prednosti in pa tudi pomanjkljivosti tega načina izobraževanja. Ker je izobraževanje
kompleksen proces, odvisen od mnogih dejavnikov in deležnikov, ne obstaja univerzalen
recept za dobro ali slabo klasično poučevanje. Glavni akterji izobraževanja, izvajalci in
udeleženci, smo le ljudje. Vsak s svojimi navadami, stopnjo znanja, veščinami,
predpostavkami, načeli, željami, pričakovanji in omejitvami. Zato se bomo na tej točki naloge
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osredotočili le na nekaj največkrat izpostavljenih in najbolj vidnih prednosti in pomanjkljivosti
tradicionalnega izobraževanja, z zavedanjem, da lahko vsak izmed deležnikov dojema ta
proces drugače skozi prizmo svojih oči.
Prednosti tradicionalnega izobraževanja
Ena glavnih značilnosti in pomembna prednost tradicionalnega izobraževanja je neposredna
interakcija med učiteljem in učenci. Vendar samo takrat, kadar ta medosebni stik poteka v
podpornem okolju s pozitivno učno klimo ter učinkovito in kakovostno dvosmerno
komunikacijo. V takšnem okolju se učenci počutijo sprejete in svoje udejanjanje dojemajo kot
vredno in zaželeno.
Kakovosten medosebni stik prinaša prednosti tako za študente kot tudi učitelje. Največja
prednost učinkovitih klasičnih predavanj za študente je ta, da spodbujajo aktivno udeležbo
študentov. Ana Bardorfer (2017) razlaga, da zaradi olajšane in direktne komunikacije študenti
lažje pristopajo in dejavneje sodelujejo v razpravah ter imajo manj težav pokazati tudi
nerazumevanje vsebine. »V takšnem okolju so namreč napake razumljene kot del procesa
učenja in niso kaznovane, študenti pa pridobivajo znanje v prijetnem vzdušju, v katerem ne
doživljajo anksioznosti ali strahu.« (Bardorfer 2017)
Kakovosten medosebni stik študente spobudbuja, da o vsebini kritično razmišljajo, dvomijo o
podanih dejstvih in iščejo inovativne rešitve za predstavljene probleme. Po mnenju učiteljev
medosebni stik spudbuja motivacijo za učenje in zanimanje za vsebino, vendar pa se lahko
negativni odnos do učitelja zaradi slabega medosebnega stika prenese tudi na predmet, kar
lahko zniža motivacijo študentov za učenje in sodelovanje. Dober medosebni stik prav tako
odvrača študente od goljufanja pri preverjanju znanja, saj ne želijo izgubiti zaupanja učitelja
(Bardorfer 2017).
Pomemben rezultat zgoraj naštetih prednosti naj bi bila po raziskavi Bardorfejeve (2017) višja
kakovost znanja kot posledica večje dejavnosti študentov na predavanjih, večje motiviranosti
za študij predmeta in zanimanja za učno snov ter opravljanja svojih obveznosti brez iskanja
bližnjic in goljufanja. Učne vsebine tako študenti bolje razumejo in si jih zapomnijo za dalj
časa.
Intervjuvani učitelji v raziskavi so izpostavili tudi nekaj prednosti kakovostnega medosebnega
stika za njih same. Bardorfer (2017) ugotavlja, da učitelji »ob dobrem stiku doživljajo več
zadovoljstva pri poučevanju, po urah pa so manj utrujeni, saj poleg njih k učnim uram dejavno
prispevajo tudi študenti. S tem ko študenti bolj dejavno sodelujejo pri urah, so učitelji bolj
motivirani za kakovostno pedagoško delo, večkrat tudi doživljajo stanje zanosa, svoje delo pa
doživljajo kot smiselnejše«. Dober stik s študenti učitelju omogoča tudi hitro prilagajanje
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načina dela in predavanj zanimanju, dejavnosti in pripravljenosti študentov za delo, kar poveča
učinkovitost predavanj in pozitivno vpliva na učne izide študentov in predavanj.
Kakovosten medosebni stik je tako najpomembnejša in najvidnejša prednost tradicionalnega
izobraževanja, ki vpliva še na mnogo drugih pozitivnih vidikov klasičnih predavanj: večja
motivacija študentov in učiteljev, podpora učitelja med sodelovanjem na predavanjih, redna
socialna interakcija udeležencev, aktivna udeležba študentov, kakovostna dvosmerna
komunikacija in druge prednosti, ki smo jih opisali v prejšnjem sestavku. Vendar pa tako kot
ima vsaka medalja dve plati, tako imajo tudi klasična predavanja ne samo prednosti, ampak
tudi pomanjkljivosti.
Pomanjkljivosti tradicionalnega izobraževanja
Največja pomanjkljivost pri izvajanju klasičnega izobraževanja je po našem mnenju togost
učnega procesa. Tisočletja je tako zasnovan učni proces skorajda enak. Učitelj na eni strani
predavalnice recitira, razlaga in opisuje učno snov, študenti na drugi strani pa bolj ali manj
pasivno sledijo predavanju in sprejemajo učne vsebine. V najboljšem primeru izvajanja
klasičnih predavanj učitelj uporabi tudi kakšne avdio-vizualne pripomočke in študente vpelje
v razpravo in aktivnejše sodelovanje pri pouku. Glavnina učnega procesa se odvija v
predavalnici, po tem pa je podpora učitelja zelo majhna in okrnjena. Pred razvojem svetovnega
spleta so bila kontaktna srečanja in občasne govorilne ure edini možen način komunikacije z
učiteljem.
Tudi Reboljeva (2008) med slabostmi tradicionalnega študija izpostavlja enako problematiko;
na kontaktnem srečanju je običajno premalo časa za reševanje vseh težav, dilem in dvomov,
po tem pa učenci ne dobijo zadostne dodatne učne podpore. Podpora učitelja po predavanjih je
po našem mnenju izjemnega pomena, saj se veliko vprašanj, pomislekov ali idej porodi kasneje
ob samostojnem študiju vsebine. Predavanja so običajno časovno obsežna in med njihovim
izvajanjem je s strani učitelja podane veliko učne snovi, zaradi česar so študenti
preobremenjeni, morda tudi utrujeni in manj motivirani za sodelovanje. Njihovo udejanjanje
na predavanjih je tako le pasivno beleženje vsebine, v veliko primerih pa kasneje tudi le
pasivno učenje vsebine na pamet. Vendar pa se za tiste, ki učno vsebino doma študirajo z
zanimanjem in kritičnim mišljenjem, pri preučevanju učne snovi porajajo vprašanja, dileme ali
rešitve, ki bi jih želeli deliti z učiteljem ali študijskimi kolegi. Zaradi togosti sistema mora vse
to počakati do naslednjega kontaktnega srečanja, zaradi česar mnogim študentom padeta volja
in motivacija, morda pozabijo na stvari, o katerih so želeli razpravljati ali pa se ne želijo
izpostavljati v živo pred vsem razredom.
Do sedaj smo tako osvetlili še dve komponenti togega izobraževanja: časovno in prostorsko
nefleksibilnost. Potek učnega procesa je v tradicionalnem izobraževanju natančno opredeljen
ne samo vsebinsko, ampak tudi časovno. Z urnikom sta določena čas izvajanja in časovni obseg
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predavanj, držati pa se ga morajo vsi udeleženci izobraževanja. V nasprotnem primeru je učni
proces moten, kar vpliva na kakovost predavanj. Če se študenti zaradi izrednih okoliščin ne
morejo udeležiti kontaktnih srečanj, jim ta vsebina (večinoma) nikoli več ni na voljo.
Predavanje je enkratno, unikatno, njegove vsebine pa ni moč pridobiti nikjer drugje. Učno snov
lahko pridobijo učenci iz skript, učbenikov in knjig, vendar do vsebine predavanja ne morejo
več dostopati.
Poleg časovne komponente predstavlja pomanjkljivost tudi prostorska nefleksibilnost.
Klasična predavanja se izvajajo v prostorih izobraževalne institucije v namensko opremljenih
predavalnicah. Da bi študentje prejeli vsebino predavanj, morajo biti fizično prisotni ob točno
določenem času na točno določenem mestu. Ta prostorska nefleksibilnost marsikomu
predstavlja tudi oviro za udeležbo izobraževanja, saj krajevna oddaljenost izobraževalne
institucije predstavlja za študente in učitelje iz bolj oddaljenih območij zajeten finančni strošek
in potrato časa v primeru vsakodnevne vožnje na predavanja.
Kot slabost tradicionalnega izobraževanja pa poleg zgoraj naštetih pomanjkljivosti z vidika
študenta in učitelja Reboljeva (2008) opozarja tudi na stroške izvedbe kontaktnih srečanj za
izobraževalno institucijo. Lastništvo ali najem prostorov zahtevata veliko finančno investicijo,
strošek predstavlja tudi povračilo potnih stroškov učiteljev, vzdrževanje prostorov in stavbe,
strošek nabave pohištva, računalniške opreme, pripomočkov in podobno.
Na okoliščine, ki oblikujejo tradicinalno izobraževanje, vpliva torej mnogo dejavnikov,
objektivnih in subjektivnih, ki lahko predstavljajo prednosti ali pomanjkljivosti klasičnih
predavanj. Zato na tem mestu ne moremo enozvočno trditi, da so vsa tradicionalna predavanja
»dobra« ali »slaba«, so pa v svoji zasnovi toga in neprilagodljiva na novovosti in spremembe,
ki jih je s sabo prineslo 21. stoletje.
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3

IZOBRAŽEVANJE PREK SPLETA

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) se je v zadnjih dveh
desetletjih korenito implementirala v vsa področja našega zasebnega in službenega življenja,
postopoma pa se je razširila tudi na področje poučevanja in učenja. Metodološko spreminja
predvsem poučevanje, medtem ko daje študentom na voljo neomejeno količino vsebin ne samo
za učenje, ampak tudi za širše in poglobljeno študiranje vsebine.
3.1

Vrste izobraževanj prek spleta ter njihove značilnosti

Z vključevanjem IKT v tradicionalno izobraževanje so se v to postopoma začeli uvajati tudi
inovativni pristopi poučevanja in učenja metode študija na daljavo. Tako so se začele pojavljati
nove oblike izobraževanja, kot so računalniško podprto učenje, on-line izobraževanje, spletno
izobraževanje, e-izobraževanje, izobraževanje prek interneta in tako dalje. Vse te nove oblike
izobraževanja, ki so podprte z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, lahko poimenujemo
s skupnim imenom e-izobraževanje (Sulčič in Sulčič 2007). Za namene te naloge bomo
podrobneje raziskali pojma študij na daljavo in e-izobraževanje, ki se najpogosteje pojavljata
v obstoječi literaturi in raziskavah.
3.1.1 Študij na daljavo
Zametki učenja na daljavo, ko sta bila učenec in učitelj prostorsko in časovno ločena, segajo,
po navedbah Hrenko Podergajsove in Ostrman Renaultove (2010), v 18. stoletje, stoletje
kasneje pa se je začelo razvijati sodobno izobraževanje na daljavo, kot ga poznamo danes. Na
začetku so bile glavne sestavine učenja na daljavo knjige, papir in pisalo ter pošiljanje izdelkov
prek klasične pošte, nato so udeleženci v poučevanje in učenje začeli vključevati tudi analogne
avdio- in video-tehnike, po velikem tehnološkem napredku v 20. stoletju pa so učenju na
daljavo zavladali osebni računalniki.
Glavna značilnost učenja na daljavo je torej prostorska, lahko pa tudi časovna ločenost učitelja
in učenca med učnim procesom, »pogoj za izvedbo pa so ustrezne učne vsebine in dovolj
kakovostne komunikacije z učiteljem.« (Bregar 1998)
Taylor (2001, po Rebolj 2008) je učenje na daljavo razdelil v naslednje stopnje razvoja:
1. Obdobje dopisnega izobraževanja: učenci so na daljavo prejeli pisna gradiva, izbirali so
čas, tempo in kraj učenja, socialni stiki niso bili zagotovljeni.
2. Obdobje multimedijske podpore: poleg tiskanih gradiv je učenec dobil tudi zvočna in
filmska ter računalniška gradiva, kar je razširilo kakovost učnega gradiva, ni pa izboljšalo
komunikacije ali obogatilo socialne interakcije.
3. Model tretje generacije je učenje na daljavo, ki temelji na uporabi multimedije, predvsem
avdia in videa.
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4. Zadnja po Taylorju, četrta generacija, z uvedbo svetovnega spleta končno izboljša slabost
predhodnih odbodbij: šibko socialno interakcijo. V tem obdobju smo vstopili v tako
imenovano 'mrežno dobo', kjer med učenjem uporabljamo splet ter komuniciramo prek
foruma ali elektronske pošte.
Vendar pa danes z uporabo brezžičnega interneta ne živimo več le v 'mrežni dobi', temveč
postajamo del 'povezane dobe' (angl. connected age), ki »odpravlja še eno fizično oviro za
učenje, to je prostor.« (Rebolj 2008)
Podobno kot je Taylor (2001, po Rebolj 2008) opredelil razvoj učenja na daljavo, tudi
Sulčičeva (2008) opisuje razvoj študija na daljavo (ŠND). Posebnost študija na daljavo je torej
prostorska in časovna ločenost, ki so jo izvajalci izobraževanja bolj ali manj uspešno
premagovali z različnimi metodami prenosa študijskih gradiv od učitelja do študenta. Sulčičeva
(2008) poudarja, da lahko govorimo o ŠND le, če sta glavni fazi tega izobraževanja povezani,
in to sta prostorska ločitev poučevanja (angl. Distance Teaching) in učenja (angl. Distance
Learning). Prva stopnja razvoja študija na daljavo je obdobje dopisnega izobraževanja (angl.
Correspondence Education) z učitelji, kateri so študentom po pošti pošiljali gradiva,
komentarje, pripombe in ocene njihovih izdelkov. Klasično pošto je nato dopolnila ali v celoti
nadomestila radijska tehnologija. »Sinonimi za ŠND so se z razvojem in uporabo IKT
spreminjali«: v 50. letih 19. stoletja so ga zaradi uporabe avdio- in video naprav imenovali
teleizobraževanje, v zadnjih dvajsetih letih pa ga zaradi uporabe računalnikov, spleta in
različnih multimedijskih gradiv imenujemo študij prek interneta oziroma online študij (angl.
Online Education) (Sulčič 2008).
Sulčičeva (2008, po Keegan 1991; Bregar 1998) povzema nekaj glavnih značilnosti študija na
daljavo:
- učitelj in učenec sta prostorsko in časovno ločena, kar ŠND loči od klasičnih oblik
izobraževanja oziroma »face to face« izobraževanja,
- izobraževalna institucija, kot izvajalec študija na daljavo, načrtuje in pripravlja študijska
gradiva ter študentom ponuja podporo, kar ŠND razlikuje od osebnega, neformalnega
izobraževanja in t. i. samoizobraževanja,
- pri študiju na daljavo je omogočena dvosmerna komunikacija, kar ŠND razlikuje od drugih
oblik uporabe IKT v izobraževanju,
- študent in učitelj sta povezana prek različnih medijev, na primer tiskanih gradiv, avdio- in
videomedijev ter računalniških medijev.
Študij na daljavo je zagotovo vrsta izobraževanja, ki se že stoletja nenehno razvija in
izpopolnjuje, zaradi zmožnosti študija »kjerkoli in kadarkoli« pa bodo v prihodnosti po tej
obliki študija vedno bolj posegale tako izobraževalne ustanove kot udeleženci terciarnega
izobraževanja. Čeprav morajo biti študenti pri takšnem študiju neprimerno bolj disciplinirani
in motivirani kot pri tradicionalni obliki izobraževanja, Hrenko Podergajsova in Ostrman
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Renaultova (2010) navajata, da pri izbiri načina študija prevlada možnost časovne in prostorske
fleksibilnosti študija na daljavo.
3.1.2

Učenje na daljavo (angl. Distance Learning)

Kot smo že omenili je učenje na daljavo le en del študija na daljavo, ki ga poleg učenja na
daljavo sestavlja tudi poučevanje na daljavo. Pomembna lastnost učenja na daljavo je večji
poudarek na aktivnostih študenta bolj kot učitelja. Nekatere njegove značilnosti so podobne
kot pri e-izobraževanju, študiju na daljavo ali online študiju. Učenje na daljavo je torej učenje
pri katerem študent ni fizično prisoten v predavalnici na predavanjih temveč se uči popolnoma
neodvisno od kraja in časa. Za učenje na daljavo je prav tako značilno, da je učenec le redko v
neposrednem stiku z učiteljem, ki v današnjih časih, gradiva, naloge in navodila v povezavi z
izvedbo aktivnosti, pošilja posredno po e-pošti ali preko ostalih spletnih pripomočkov za
učenje na daljavo. Čeprav učenje na daljavo omogoča kar nekaj prednosti izobraževanja:
fleksibilnost v času in prostoru namenjenemu za študij, prihranek časa in denarja, v veliku meri
omogoča tudi določanje lastnega tempa in napredka študija, daje več časa za premislek pred
opravljanjem nalog ali odgovarjanjem na vprašanja učitelja, pa takšen način izobraževanja od
študentov zahteva izjemno samostojnost in samodisciplino pri študiju. V nasprotnem primeru
se lahko zgodi, da učenje na daljavo ne prinese želenih rezultatov s strani študenta in ne izpolni
pričakovanj učitelja v povezavi z opravljenimi obveznostmi. Učenje na daljavo ima tudi nekaj
pomanjkljivosti: nadzor nad napredkom študenta je manjši, prav tako je manj socialnih stikov,
predvsem osebnih, pojavljajo se vprašanja povezana z avtotrskimi pravicami in preverjanjem
znanja, tehnološke omejitve ipd. (Anderlič, Antlej in Duraković 2008).
Študijsko leto 2019/2020 je bilo z vidika učenja na daljavo prelomno leto tako za slovenske
kot tudi tuje izobraževalne institucije. Fakultete v Sloveniji so se namreč skorajda čez noč
morale prilagoditi izzivom, ki so jih s seboj prinesli ukrepi in priporočila Nacionalnega
instituta za javno zdravje za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-COVID-19. V času od
marca 2020 do konca maja 2020 je bilo v Sloveniji obdobje COVID-19 epidemije in življenja
vseh nas so se v tem obdobju potekala precej drugače kot običajno. Izjema ni bilo niti šolstvo.
Vse izobraževalne institucije so bile primorane zapreti svoja vrata in prekiniti s tradicionalnim
načinom izobraževanja. Klasična izvedba študija s predavanji je bila v celoti onemogočena,
mnoge izobraževalne institucije pa niso bile pripravljene na izvedbo izobraževanja preko
spleta. Rešitev predlagana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (2020) naj bi
ležala prav v učenju na daljavo. Vendar pa ne moremo mimo dejstva, da je uvajanje novih
načinov izobraževanja proces, ki za zahteva dobro zasnovo, temeljito pripravo predvsem pa
čas. Tako pa so bile fakultete, učitelji in študenti iz danes na jutri pahnjeni v nov učni proces s
specifičnimi značilnostmi, ki se od tradicionalnega študija kar precej razlikujejo. S
prilagajanjem novem načinu poučevanja in učenja so imele najverjetneje najmanj težav tiste
fakultete, ki so že prej izvajale študij na daljavo in tisti učitelji, ki so že pred tem izvajali
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kombinirano učenje. Kljub temu so se tako učitelji kot tudi študenti v tem času srečevali z
nemalo težavami. To asinhrono učenje pri katerem so učitelji na novo oblikovali in posredovali
obvezne aktivnosti in roke za dokončanje teh nalog, študenti pa so morali biti pri študiju
povsem samostojni, je bilo zahtevno predvsem zato, ker ne prvi ne drugi v večini primerov
niso bili nikoli poprej seznanjeni z načinom in potekom takšnega izobraževanja kaj šele, da bi
bili nanj pripravljeni. Učenje na daljavo je od učiteljev zahtevalo delo v domačem okolju, ki
vsekakor ni bilo najbolj optimalno za učinkovito pripravljanje vsebin, aktivnosti in obveznosti
za študente. Učitelji so imeli težave tudi z zasnovo in izvedbo učenja na daljavo, motiviranjem
študentov, dosegljivostjo in sodelovanjem študentov, biti so morali bolj prilagodljivi in odprti
za spremembe (Lee 2020). Učitelji, ki so bili do epidemije COVID-19 naklonjeni izključno
tradicionalnim predavanjem, so bili zaradi nadaljevanja učnega procesa primorani ne samo
sprejeti ampak tudi uporabljati tehnologijo in svetovni splet v namen izobraževanja oziroma
vsaj za posredovanje učnih vsebin in aktivnosti ter za komunikacijo s študenti. Verjamemo, da
je za marsikaterega učitelja ta situacija, vsaj na začetku, predstavljala velik izziv in jim
povzročala nemalo skrbi. Čeprav menimo, da večina današnjih študentov nima težav z uporabo
tehnologije, tudi v izobraževalne namene ne, pa je učenje na daljavo od njih zahtevalo nekaj
več. Nenadno izvajanje učenja na daljavo je tudi za njih predstavljalo precejšen izziv, za mnoge
tudi napor, saj je le to od njih zahtevalo povsem samostojno delo in samoiniciativnost za
študiranje vsebine in opravljanje aktivnosti. Prav tako so bili zaradi omejitvenih okrepov
prikrajšani za osebne stike s kolegi študenti in učitelji, ki si jih vsi ljudje želimo in jih tudi
potrebujemo, predvsem v času, ko vladajo vsesplošna negotovost, izolacija in stres, poleg tega
pa nekateri študenti živijo tudi v nestabilnih ali ne povsem varnih domovih.
Epidemija COVID-19 je za mnoge izmed nas prinesla nemalo izzivov in novih spoznanj. Bilo
je drugače, v določenih situacijah morda tudi težko, vendar verjamemo, da so določene
spremembe prinesle tudi marsikaj dobrega. Tako je tudi učenje na daljavo prineslo nova
spoznanja o učenju in poučevanju, o vlogi učiteljev in študentov v učnem procesu, o možnostih
za izboljšave ali celo vpeljave novih načinov izobraževanja. Poleg tega so tudi učitelji, ki so
bili strogo naklonjeni klasičnim predavanjem, dobili vpogled v en del spletnega izobraževanja
in bodo morda zato v prihodnosti bolj naklonjeni vključitvi tehnologije in spleta v izvedbo
njihovih predmetov.
3.1.3 E-izobraževanje
Izobraževanje prek interneta ali intraneta lahko poteka tudi v prostorih same izobraževalne
ustanove in takrat ne govorimo več o študiju na daljavo, temveč o elekronskem oziroma eizobraževanju.
Pri e-učenju, poučevanju oziroma izobraževanju se študijska gradiva med udeleženci procesa
posredujejo po različnih elektronskih medijih, kot so: internet, intranet in ekstranet, avdio- in
video naprave, zgoščenke ter celo d+ sateliti. Po mnenju Sulčičeve (2008) prostorska in
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časovna ločenost udeležencev izobraževanja ni ključna značilnost e-izobraževanja, tako kot je
to izpostavljeno pri študiju na daljavo, temveč »spremenjen način dela, ki ga intenzivna
uporaba IKT povzroča (in omogoča)«.
Lahko bi rekli, da je e-izobraževanje neke vrste sodobna nadgradnja študija na daljavo. Je
kultura poučevanja in učenja, ki se je razvila kot posledica digitalizacije na poslovnih,
družbenih in osebnih vidikih življenja. Pri tem procesu namreč ne gre le za periodično
predajanje vsebin in povratnih informacij prek različnih medijev med učiteljem in študenti,
temveč za spremenjen koncept poučevanja in dojemanja učenja.
Wache (2010, po Hrenko Podergajs in Ostrman Renault 2010) meni, da je prav "e-učenje"
ključni pojem digitalizacije na področju izobraževanja. Glavna značilnost e-učenja, po kateri
se razlikuje od klasičnega učenja, je uporaba digitalne tehnologije za zapisovanje, shranjevanje,
prenos, obdelavo, uporabo in predstavitev informacij. Za ta proces, ki se odvija v za to
namenjenem spletnem učnem okolju, se uporabljajo interaktivne in multimedijske vsebine,
posebno kakovost tega procesa pa predstavlja komunikacija med učenci in mentorji oziroma t.
i. tutorji (Hrenko Podergajs in Ostrman Renault 2010).
Tako kot so pri tradicionalnem izobraževanju njegovi udeleženci deležni različnih interakcij z
učiteljem, institucijo, gradivom, ipd., tako je mogoče tudi pri študiju na daljavo opredeliti šest
najpomembnejših oblik interakcije: študent-gradivo, študent-učitelj, študent-študent, učiteljučitelj, učitelj-gradivo in gradivo-gradivo (Moore 1989; Anderson 2004, po Sulčič 2008).
Nadalje lahko torej zaznamo naslednje značilnosti zgoraj omenjenih interakcij v eizobraževanju (Sulčič 2008):
- Interakcija študent-študent je pomembna zaradi medvrstniške interakcije. S sodelovalnim
delom se omogoča razvoj kritičnega mišljenja ter ustvarja možnosti za oblikovanje t. i.
učnih skupnosti, prek katerih študenti razvijajo medosebne spretnosti.
- Interakcijo med študenti in učitelji podpira sinhrona (video, avdio) in asinhrona
komunikacija (forumi).
- Interakcija študent-gradivo: tako kot v klasičnem izobraževanju tako tudi v tehnološko
podprtem izobraževanju študenti uporabljajo različna gradiva. Spletno podprto
izobraževanje pa omogoča tudi, da ima študent poleg pisnih gradiv dostop tudi do številnih
drugih, multimedijskih gradiv.
- Interakcija učitelj-učitelj omogoča sodelovanje učiteljev ter izmenjavo izkušenj in
primerov dobre prakse.
- Interakcija učitelj-gradivo: učitelji med pripravo in izvedbo predavanj uporabljajo že
dostopna gradiva, prav tako pa so avtorji gradiv. Vsa gradiva po potrebi dopolnjujejo ali
spreminjajo.
- Interakcija gradivo-gradivo: gradiva lahko vsebujejo številne druge vire informacij, ki se
ob spremembi samodejno dopolnjujejo in posodabljajo.
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Z e-izobraževanjem se običajne vloge udeležencev učnega procesa, učne tehnologije in učnih
vsebin spreminjajo in premeščajo. V tradicionalnem izobraževanju je bila in je še vedno
pozornost usmerjena na učitelja, ki naj bi bil v veliki meri odgovoren za to, da študenti osvojijo
določene vsebine in pridobijo zahtevana znanja. Pri e-izobraževanju pa je glavna
osredotočenost na vsebini in samostojnem delu študentov, pri čemer sta jim v pomoč
tehnologija in učitelj, ki jih kot mentor usmerja in spodbuja k aktivni udeležbi v učnem
procesu. Kot je torej ugotovila že Reboljeva (2008) je pri klasičnem učenju v ospredju učitelj,
pri e-učenju pa ta stopi v ozadje in prepusti študentom, da sami krmilijo svojo ladjo na poti do
cilja.
3.2

Kakovostno e-izobraževanje

Do sedaj se je e-izobraževanje na visokošolskih ustanovah v Sloveniji in drugod po svetu
razvilo do različnih stopenj in tudi izvaja se z različno intenzivnostjo. Nekatere institucije
uporabljajo e-izobraževanje zgolj za podporo izvedbe posameznih predmetov, spet druge pa
prek spleta izvajajo celoten študijski program. Ne razlikujejo pa se le po intenzivnosti eizobraževanja, temveč tudi po kakovosti izvedbe takšnega učnega programa. Da je ta
komponenta izjemnega pomena za uspešno e-izobraževanje, priča dejstvo, da je bila v Evropi
ustanovljena fundacija za kakovostno e-izobraževanje (angl. European Foundation for Quality
in e-Learning – EFQUEL) z več kot 70 člani različnih izobraževalnih ustanov in organizacij.
Žal je EFQUEL s svojim delovanjem prenehala leta 2015 (Bircham International University b.
l.).
Informacijsko komunikacijska tehnologija je osrednji (materialni) pogoj za e-izobraževanje,
vendar pa kot takšna nima bistvenega vpliva na učinkovitost in uspešnost e-izobraževanja.
Pomembnejši pogoji za kakovostno izvedbo tega modela izobraževanja so: nebirokratska
kultura, neavtokratsko vodenje šole, zaupanje med vsemi udeleženimi, to je med zaposlenimi
in študenti, dobro zastavljene strategije poučevanja ter skupno prizadevanje za iste cilje (Sulčič
2008).
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, se skozi proces e-izobraževanja odvijajo mnoge
interakcije med vsemi udeleženci izobraževanja. Za kakovostno e-izobraževanje niso
pomembne le interakcije med študenti in učiteljem, ampak tudi interakcije znotraj teh skupin,
na primer med študenti samimi. »Interakcije so pomembne tudi pri klasičnem izobraževanju,
saj je učenje socialen, interaktiven proces, pri katerem učenci dobijo informacije, vzorce
mišljenja ter strategije reševanja problemov.« (Marentič Požarnik 2000, po Sulčič 2008)
Vendar pa se e-izobraževanje od tradicionalnega razlikuje po tem, da je z uporabo IKT
omogočenih mnogo različnih načinov interakcij tako med študenti kot tudi med študentom in
učiteljem predvsem z večjo časovno in lokacijsko prilagodljivostjo, kot je to mogoče pri
izvedbi klasičnega izobraževanja.
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Komunikacija je pri interakcijah v e-izobraževanju izjemnega pomena. »Njeni bistveni vlogi
sta, da podpira učenje in da nadomešča morebitne primanjkljaje glede na klasično učenje na
psihološkem in socialnem področju.« (Rebolj 2008) Pouk v tradicionalnem izobraževanju je
komunikacijski proces med učiteljem in učencem, ki sta v bolj ali manj aktivni medsebojni
inerakciji. Pri e-izobraževanju pa je študent v večji meri v interakciji z učnimi vsebinami kot
pa z učiteljem samim. Zato je pomembno, da je komunikacija, ki poteka med prejemniki in
izvajalci e-izobraževanja, proces s čim manj motnjami in deformacijami. Reboljeva (2008)
opozarja, da »pri e-učenju šume v informacijskih kanalih zaznavamo z zamudo, ker nimamo
možnosti za njihovo sinhrono zaznavanje kot na primer v učilnici«. Zato je ustrezna tehnološka
podpora ključnega pomena za kakovostno komunikacijo v procesu e-izobraževanja.
Poleg komunikacije je pomembna sestavina kakovostnega e-izobraževanja tudi motivacija
učencev in študentov. Reboljeva (2008) navaja, da manj motivirani učenci znanje osvojijo le
površinsko, bolj motivirani pa poglobljeno. Prav tako ugotavlja, da motivacija določa tudi
intenziteto in trajanje učenja učečega. Motivacija je torej pomemben dejavnik učenja in
poučevanja, ki znatno vpliva na kakovost znanja.
Burt Gordon (1997, po Rebolj 2008), ameriški pedagog, je pomen motivacije v primerjavi z
vsebino ponazoril z naslednjo formulo: e=m²c, kar pomeni e-learning outcome=motivation² x
content. Izid e-učenja je torej v veliki meri odvisen od motivacije udeležencev za delo z vsebino
predmeta. Vendar kako motivirati študente v spletnem okolju? Tako kot v tradicionalnem
izobraževanju je možno študente motivirati tudi v spletnem izobraževanju. Reboljeva (2008)
je izpostavila nekaj dejavnikov spodbudnega spletnega učnega okolja: urejena, jasna, izbirna
in zanimiva vsebina, ugodna klima v učnem okolju, občutek sobivanja med množico ljudi,
številni pripomočki in praktični primeri, ki so na voljo z uporabo računalnika ter slikovito in
dinamično gradivo.
Motivacija je torej pomemben dejavnik kakovostnega e-izobraževanja, saj omogoča premik od
izobraževalnega procesa poučevanja k procesu učenja, s čimer študent ni več le pasivni
prejemnik vsebine, temveč aktivni udeleženec in soustvarjalec učnega procesa.
Reboljeva (2008) ugotavlja, da je e-izobraževanje kakovostno kadar:
- je odlično organizirano,
- vodja enote, vodstvo šole in učitelji stalno vključujejo novosti na področju spletnega
študija,
- učenci v anketah izražajo zadovoljstvo,
- je vzpostavljena pozitivna učna klima,
- učenci pri vsakem posameznem predmetu napredujejo po načrtu,
- je na izpitih po drugem rednem izpitnem roku dosežena 85 % uspešnost,
- je malo ugovorov ter motenj v informiranju in komuniciranju,
- je dosežen uspeh v maksimalni študijski dobi, določeni s študijsko pogodbo,
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-

je dosežen uspeh v optimalni študijski dobi,
bo 5 % več diplomantov glede na aktivne vpisane učence.

Za kakovostno izvedbo e-izobraževanja je pomembna sprotna evalvacija učnega procesa, saj
le tako lahko predavatelji in izvajalci predavanj proces prilagajajo že med samim izvajanjem.
V nasprotnem primeru lahko šele na koncu študijskega leta ugotovijo, da je med izvajanjem
predmeta nekaj šlo narobe in da zastavljeni učni cilji niso bili doseženi. Reboljeva (2008)
našteje le nekaj primerov procesne evalvacije: spremljanje učnega napredka učencev,
spremljanje ocen, spremljanje forumov in klepetalnice učencev, periodično anketiranje,
spremljanje dela vseh strokovnih sodelavcev ter drugi načini, ki dajejo objektivne informacije.
3.3

Tehnološka podpora za izobraževanje prek spleta

Bistvena sestavina tehnološke podpore za spletno izobraževanje je informacijskokomunikacijska tehnologija, v nadaljevanju IKT.
Kaj je IKT?
Pinterič in Grivec (2007, po Volk in Pisk 2014) ugotavljata, da IKT predstavljajo tehnologije,
»ki temeljijo na združevanju predhodnih tehnologij za prenos informacij ter omogočanje
komunikacijskih procesov«. Najpogosteje je to internetna tehnologija, ki nam omogoča dostop
do spletne aplikacije, elektronske pošte, interaktivnih klepetalnic, spletnih forumov in
podobno. Pomemben element IKT so dolgo časa predstavljali osebni računalniki, ki omogočajo
generiranje sporočila z informacijo, njegovo posredovanje in prejemanje, sedaj pa to vlogo
prevzemajo tudi mobilni telefoni (Volk in Pisk 2014).
Bliskovit razvoj sodobne tehnologije je korenito vplival na naš način življenja, poslovanja,
delovanja in komuniciranja, zato ni presenetljivo, da je IKT vplivala tudi na način poučevanja
in pridobivanja znanja. IKT ponuja, z uporabo avdio- in video tehnologije, svetovnega spleta
in njegovih aplikacij, skoraj neomejene možnosti za raznolik in interaktiven pouk ter tako
pripomore k večjemu zanimanju in boljši aktivnosti udeležencev izobraževanja, kar lahko
ugodno vpliva na uspešnost učnega procesa in njegovih izidov. »Uporaba IKT pri poučevanju
in učenju omogoča tudi konstruktivistični in raziskovalni pristop k učenju.« (Volk in Pisk
2014) Prednost uporabe tehnologije v poučevanju je tudi ta, da orodja informacijskokomunikacijske tehnologije omogočajo predavateljem prilagajanje posredovanih informacij,
gradiv ter zahtevanih aktivnosti različnim učnim stilom: vizualnemu, avditivnemu ali
kinestetičnemu učnemu stilu (Volk in Pisk 2014). Poleg tega IKT omogoča izobraževalnim
ustanovam, da se bolje prilagajajo ne samo zmožnostim udeležencev, temveč tudi njihovim
potrebam, ki pa se skozi čas spreminjajo skupaj s tehnološkim napredkom in nenehnim
razvojem družbe.

20

Ne smemo pa zanemariti možnosti, da se med uporabo IKT v izobraževalne namene lahko
pojavijo tudi ovire, ki morda negativno vplivajo na učinkovitost procesa ter učne izide
spletnega izobraževanja. Volk in Pisk (2014) navajata nekaj najpogostejših ovir učinkovite
uporabe IKT: »učiteljevo samozaupanje zaradi pomanjkljivega znanja in poznavanja e-gradiv
ter rabe IKT, pomanjkanje izobraževanja, pomanjkljiva infrastruktura, omejen dostop, slaba
ali zastarela oprema, lahko pa tudi neopremljenost šole, ki bi omogočala uporabo IKT«.
Reboljeva (2008) pa pri uporabi IKT opozarja tudi na šume v informacijskih kanalih, ki se
lahko pojavijo pri izvajanju e-učenja. Te namreč v spletnem izobraževanju zaznavamo z
zamudo, saj jih ni mogoče sinhrono zaznavati tako, kot jih lahko pri izvedbi klasičnega pouka.
Zato je izjemnega pomena, da izobraževalna institucija, ki vključuje IKT v svoj izobraževalni
proces, zagotovi ustrezno in nenehno tehnološko podporo s strani razvijalcev in strokovnjakov
za IKT. Tako je v vsakem trenutku zagotovljen proces sprejemanja, dekodiranja in
shranjevanja informacij prek tehnoloških in spletnih orodij.
Zgoraj našteti dejavniki lahko negativno vplivajo na uspešno izvajanje e-izobraževanja, zato
uvajanje IKT v izobraževanje zahteva ne samo nakup tehnoloških orodij in opreme temveč
celovito prenovo izobraževalnega procesa ter podporo izvajalcem in udeležencem
izobraževanja, torej predavateljem in študentom.
3.4

Spletna kompetentnost udeležencev

Za učinkovito izvedbo spletnega izobraževanja ni dovolj le pridobitev računalniške, strojne in
programske opreme ter ustrezne telekomunikacijske opreme, temveč je potrebna tudi ustrezna
računalniška in internetna pismenost vseh udeležencev e-izobraževanja (Sulčič in Sulčič 2007).
E-kompetentnost zajema znanje in veščine uporabe orodij in aplikacij, ki so nam na voljo z
razpoložljivo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter sposobnost soočanja in
upravljanja z izzivi, ki spremljajo uporabo IKT.
3.4.1 Zakaj postati e-kompetenten?
V 21. stoletju nedvomno prihaja v ospredje uporaba IKT ne samo v zasebnem življenju, temveč
tudi v načinu poučevanja in učenja v sistemu visokošolskega izobraževanja. Veščina uporabe
orodij, ki jih omogoča uporaba IKT, je pomembna kompetenca udeležencev izobraževanja, saj
ta orodja omogočajo dostop do skorajda neomejene količine uporabnih informacij. Vendar pa,
kot poudarjata Volk in Pisk (2014), jih moramo kot udeleženci izobraževanja »znati poiskati,
ovrednotiti in smiselno uporabiti v procesu izobraževanja.« Uporaba IKT je nedvomno
spremenila dojemanje in izvedbo poučevanja in učenja, saj zahteva uporabo drugačnih
pristopov in veščin kot tradicionalno izobraževanje. Vendar pa pri »poučevanju in učenju s
sodobno IKT ne gre za odpravo ali zamenjavo klasičnega načina poučevanja, temveč za
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odpiranje novih možnosti v procesu poučevanja, ki ga naredijo učinkovitejšega in
zanimivejšega,« ugotavljata Volk in Pisk (2014).
Študenti, kot mlajša generacija, skorajda brez težav sledijo nenehnim novostim na področju
IKT ter dojemajo spremembe, povezane z njo kot nekaj naravnega in vsakdanjega. Volk in
Pisk (2014) poudarjata, da morajo pedagoški delavci izkoristiti njihovo navdušenje in
pripravljenost za novosti, hkrati pa morajo tudi sami stopati v korak s časom in dohajati
spremembe na področju uporabe IKT za namene poučevanja.
Volk in Pisk (2014) sta opredelila šest temeljnih e-kompetenc v izobraževanju:
- Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT. S strojno in programsko opremo morajo
biti udeleženci izobraževanja dobro seznanjeni ter jo znati uporabljati za potrebe
poučevanja oziroma učenja. Pomembna je kritična presoja njene (didaktične) vrednosti ter
ustrezna podpora pri usvajanju novih znanj in zmožnosti.
- Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo. Tehnologija omogoča uporabo
virtualnih okolij za komunikacijo in sodelovanje na daljavo. Komunikacija in interakcije
naj potekajo med vsemi skupinami udeležencev izobraževanja, npr. učitelj-študent in
študent-študent.
- Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov,
informacij in konceptov. V množici informacij, ki so nam na voljo z uporabo svetovnega
spleta, je veliko dobrega, a tudi veliko slabega in neuporabnega. E-kompetentnost nam
omogoča ne samo, da znamo podatke poiskati na spletu, temveč tudi, da ob srečanju z
njimi kritično presodimo njihovo objektivnost, smiselnost in verodostojnost.
- Varna raba ter upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij.
Udeleženci in izvajalci izobraževanja morajo biti zmožni zaznati nevarnosti, na katere
lahko naletijo na spletu, se pred njimi zavarovati in se zavedati kaj, kdaj, kje in kako
objaviti podatke, ki so osebni, ter tudi podatke, ki to niso. Zelo pomembno je tudi pravilno
in dosledno navajanje virov.
- Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv. Izvajalec spletnega izobraževanja
mora znati izdelati, oblikovati, posodobiti in objaviti e-gradiva, ki jih sestavi sam ali najde
na spletu, pri tem pa je zavezan k spoštovanju avtorskih pravic. Te veščine so enako
pomembne tudi za udeležence izobraževanja.
- Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT. E-kompetentni
strokovni delavec mora znati orodja IKT uporabljati za lastno strokovno izpopolnjevanje
in pedagoško delo ter izkoristiti možnosti, ki jih ponuja IKT z didaktičnega, strokovnega
in ekonomskega vidika. Razviti mora strategije ocenjevanja študentov in samoocenjevanja lastnega napredka v poučevanju.
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3.4.2

Učitelji v spletnem izobraževanju

Z uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanje je začela vznikati
dilema, ali učitelji zaradi tehnologije izgubljajo svojo temeljno vlogo oziroma ali jih
tehnologija celo izpodriva iz učnega procesa. Ti dvomi so seveda neutemeljeni. Učiteljeva
vloga se z uporabo tehnoloških orodij in spleta v izobraževalne namene spreminja, nikakor pa
ne izginja (Rebolj 2008).
Peklajeva (2004, po Rebolj 2008) navaja, da se vloga učitelja ni spremenila »samo zaradi
tehnologije, ampak zaradi nove paradigme oblikovanja znanja, ki temelji na konstruktivistični
teoriji, konstrukciji vedenja v socialnih okoliščinah in na uporabi kulturno posredovanih
orodij«. V dobi te nove paradigme prevladuje spoznanje, da znanja ne pridobivamo od zunaj,
temveč nastaja v nas samih kot rezultat naših miselnih procesov. Na kakovost, širino in globino
znanja pa pomembno vpliva socialno okolje, v katerem se študenti nahajajo. Okolje, ki
spodbuja višje miselne procese, daje boljše učne rezultate (Marentič Požarnik 2004, po Rebolj
2008). Z ozirom na ta spoznanja je pomembno opredeliti nove kompetence učiteljev ter njihovo
vlogo v izobraževalnem procesu, ki pa ni nič manjša, ampak celo bolj kompleksna in
obsežnejša kot v tradicionalnem izobraževanju.
Reboljeva (2008) je učiteljem dodelila tri vrste vlog, ki jih ti lahko zavzemajo v učnem procesu:
klasični učitelji, mentorji ali tutorji. V angleščini imajo e-učitelji tudi imena, kot so e-coach,
online-mentor, online educator ipd., skupno vsem po mnenju Reboljeve (2008) pa je izmenično
opravljanje nalog klasičnega učitelja ter e-učitelja, kjer ima v spletnem izobraževanju glavno
vlogo in pobudo učenec, učitelj pa ga pri tem le spodbuja in usmerja.
Učitelj v e-izobraževanju (Rebolj 2008):
- načrtuje izvedbo učnega programa, da doseže učne in vzgojne cilje in pri tem opredeli evsebine,
- izbere dano e-gradivo ali izdela scenarij za novo ter scenarije za multimedijske in
interaktivne elemente,
- napiše ali priredi tekstovni del gradiva s testi za preverjanje znanja in z uporabo orodja, če
je na voljo, tehnično uredi gradivo,
- opravlja vlogi mentorja in tutorja,
- preverja in ocenjuje znanje, evalvira učni proces in e-gradivo na podlagi ugotovitev,
- vsako šolsko leto prenavlja e-gradivo.
Učitelj kot mentor
Beseda mentor je grškega izvora in izhaja iz zgodb o Odiseju, ki je med svojimi popotovanji
otroka dal v varstvo svojemu prijatelju Mentorju. Mentor je torej oseba, vredna zaupanja, na
katero se lahko zanesemo v primeru težav in s katero bomo s skupnimi močmi našli rešitev za
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izzive, ki so pred nami. Tudi Reboljeva (2008) navaja, da je mentor v očeh študentov običajno
zaupnik in oseba, ki v težavah nudi varnost, z andragoškega vidika pa je mentorstvo dolgotrajen
proces med (odraslim) učencem in izkušeno osebo, ki ga vodi na poti k njegovim ciljem (prav
tam).
Mentorstvo v tradicionalnem izobraževanju ni pogosto, saj se od študenta ne pričakuje niti ne
zahteva veliko samostojnosti pri študijskih aktivnostih, tako kot je to običajno za izobraževanje
z vključeno spletno komponento. Avtonomnost študentov je v e-izobraževanju izjemnega
pomena, saj le to od posameznega študenta zahteva, da ima »nadzor nad učenjem, sprejeti mora
odgovornost za svoje delo, samostojno organizirati učenje in razviti lastne učne strategije«
(Rebolj 2008), mentor pa je tekom učnega procesa na voljo kot opora in spodbuda v trenutkih,
ko študent naleti na izzive ali težave, ki jih ne zmore rešiti sam.
Da pa bi mentorstvo imelo čim bolj pozitivne učinke in izide, se mora med mentorjem in
študentom vzpostaviti dober medoseben odnos, ki temelji na vzajemnem zaupanju in
spoštovanju, za vzdrževanje tega odnosa pa je potrebno zagotoviti redne in kakovostne
interakcije med njima.
Vloge mentorja
V veliki meri so v slovenskem študijskem okolju učitelji hkrati tudi mentorji. Vloga učitelja
kot predavatelja je, »da načrtuje pedagoški proces, pripravi vsebino predmeta s pomočjo
učnega načrta, zbere in pripravi učna gradiva, definira učne aktivnosti, pripravi in izvede
preverjanje in ocenjevanje ter spremlja delo mentorjev.« (Hrenko Podergajs in Ostrman
Renault 2010) Vloga mentorja pa je skrb za motivacijo študentov, spremljanje njihovega dela,
svetovanje in usklajevanje dela v njegovi učni skupini (Hrenko Podergajs in Ostrman Renault
2010).
Sulčič in Sulčič (2007) sta po različnih avtorjih povzeli štiri najpomembnejše vloge e-mentorja:
pedagoško, menedžersko, socialno in tehnično. Kot pedagog mentor skrbi za podporo učnega
procesa s podajanjem navodil in vprašanj, ki spodbujajo diskusije in povratne informacije ter
skrbi za motivacijo med učnim procesom. Kot manager poskrbi za izvedbo predmeta, spremlja
napredek študentov in zbira podatke posameznih študentih in njihovih aktivnostih. V socialni
vlogi je njegova naloga ustvarjanje prijetnega učnega okolja, ki podpira in spodbuja učenje, v
vlogi tehnologa pa poskrbi, da so on in udeleženci e-izobraževanja seznanjeni z informacijskokomunikacijsko tehnologijo uporabljeno za izvedbo učnega procesa ter podpora pri morebitnih
težavah pri uporabi IKT (McPhearson in Nunes 2004; Teles idr. 2001, po Sulčič in Sulčič
2007).
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Sulčič in Sulčič (2007) ugotavljata: »Mentor, ki je bil v procesu svojega mentorskega
usposabljanja seznanjen z značilnostmi e-izobraževanja, bo znal samostojno presoditi, kako
pogosto, koliko in kako bo sodeloval v učnem procesu.«
Lastnosti in sposobnosti menorja
Glede na tako raznovrstne vloge mentorja v učnem procesu lahko trdimo, da je mentorstvo ena
ključnih sestavin kakovostnega spletnega izobraževanja. Zato je pomembno, da ima mentor
določene lastnosti in sposobnosti, ki pripomorejo k uspešnemu izvajanju njegovih vlog v
učnem procesu.
Sulčič in Sulčič (2008) sta po pregledu literature opredelili štiri najpomembnejše sposobnosti
e-mentorjev, in sicer: IKT pismenost, komunikacijske spretnosti, osebnostne lastnosti in
strokovnost.
Izvedba spletnega izobraževanja se močno razlikuje od izvedbe klasičnih predavanj, saj v
veliki meri oziroma popolnoma temelji na informacijsko-komunikacijski tehnologiji ter
uporabi njenih orodij in aplikacij. Zato je računalniška in internetna pismenost
učiteljev/mentorjev izjemnega pomena. Brez te veščine izpeljava učnega procesa prek spleta
žal ni mogoča. Nadalje so komunikacijske spretnosti tiste, ki pomembno vplivajo na potek in
izid e-izobraževanja. Komunikacija prek spleta se namreč močno razlikuje od face-to-face
komunikacije v predavalnici. Izvajalci predmeta morajo biti pozorni na mnoge pasti takšne
komunikacije, na primer kasnejšo zaznavo komunikacijskih šumov, nepravilno dojemanje
vsebine (pogovora ali navodil), pomanjkanje neverbalne komunikacije in podobno.
Strokovnost pa je veščina, ki je oziroma bi morala biti temelj vseh vrst izobraževanj. Za
mentorje v e-izobraževanju je priporočljiva tudi udeležba na programih usposabljanja za ementorje, kjer lahko razvijejo svoje sposobnosti, se seznanijo z vlogami mentorstva in z
značilnostmi spletnega izobraževanja (Sulčič in Sulčič 2007).
Nenazadnje pa so poleg vseh sposobnosti pomembne tudi osebnostne lastnosti mentorjev.
Bistvene lastnosti dobrega mentorja zajema Thomasov seznam štirih P-jev (Shepherd 2002, po
Sulčič in Sulčič 2007): pozitivnost, proaktivnost, potrpežljivost in vztrajnost. Pomembno je
tudi, da je mentor pripravljen pomagati študentu rešiti dileme, izzive in morebitne težave v
okviru svojih zmožnosti. Vendar pa se morajo študenti zavedati, da je mentorjeva vloga kljub
vsemu le sodelovalna in da nihče ne bo delal namesto njih ali prevzemal njihove odgovornosti
(Rebolj 2008).
3.4.3 Študenti v spletnem izobraževanju
V digitalni dobi, ki se zadnjih nekaj let razvija z veliko hitrostjo, so se zaradi razvoja
tehnologije in kot posledica vse pogostejše uporabe le-te v različne namene, morale začeti
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razvijati tudi nove kompetence uporabnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Najvidnejša med njimi je digitalna pismenost, ki jo avtorji navajajo kot eno izmed osmih
ključnih kompetenc vseživljenjskega izobraževanja in jo definirajo kot »samozavestna in
kritična uporaba tehnologij informacijske družbe za delo, prosti čas in komunikacijo. Podprta
je z osnovnimi spretnostmi uporabe IKT: uporaba računalnika za iskanje, ocenjevanje,
shranjevanje, oblikovanje, predstavljanje in izmenjevanje informacij ter komunikacije in
sodelovanja v omrežjih prek interneta« (Brečko in Vehovar 2008, po Volk in Pisk 2014). Z
uporabo IKT v izobraževalne namene učitelji sodelujejo pri razvoju te vedno bolj pomembne
in zaželene veščine pri študentih tudi s strani bodočih delodajalcev.
Vendar pa digitalna pismenost ni edini pozitiven izid e-izobraževanja z vidika študentov. Ti se
med seboj razlikujejo po osebnostnih lastnostih, ki definirajo njihovo vztrajnost, motiviranost
za delo, način dela, učenja in komuniciranja ter kreiranje njihovih odnosov z ostalimi deležniki
izobraževanja – kolegi študenti in predavatelji. Prav z vidika komuniciranja in občutka
pripadnosti skupnosti je e-okolje tisto, ki omogoča tudi bolj zadržanim študentom vključitev v
skupino in lažje izražanje svojega mnenja v »varnem« okolju. IKT šudentom prav tako
omogoča redno, skorajda nenehno povezavo z drugimi študenti in učitelji z raznovrstnimi
spletnimi interakcijami, kar poveča pripadnost skupini in instituciji, katerih del je tekom
izobraževalnega procesa. Prav ta splet interakcij ustvarja sodelovalno učno okolje, v katerem
se med sodelujočimi prenašajo znanje, informacije, spodbude in se nudi pomoč (Rebolj 2008).
V spletnem učnem procesu pa študent ni vpleten samo v interakcije s študenti in predavateljem,
temveč tudi z vsebino in gradivom. Tako je tudi e-gradivo z vidika študenta pomembna
komponentna e-izobraževanja. Z uporabo spleta v izobraževalne namene je študentom kar
naenkrat dostopna res zajetna množica gradiv, ki jo lahko uporabijo pri učenju, raziskovanju,
opravljanju zastavljenih nalog s strani učitelja ter diskusijah s kolegi študenti in učiteljem ali
mentorjem. Pri tem mora biti študent vešč kritične uporabe razpoložljivih vsebin in presoditi
primernost in uporabnost gradiv. Seveda pa je pri uporabi vsebine e-gradiv izjemnega pomena
spoštovanje avtorskih pravic in dosledno ter pravilno navajanje avtorjev gradiv.
IKT ponuja študentom možnosti za raznoliko, od prostora in časa neodvisno učenje in
sodelovanje v učnem procesu, hkrati pa od njih zahteva samostojnost in samodisciplino pri
opravljanju njihovih nalog in učnih aktivnosti.
3.5

Prednosti in ovire pri izvajanju spletnih izobraževanj

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in z vse pogostejšo ter raznoliko
uporabo 'njenih' orodij in aplikacij so se razkrile mnoge prednosti pa tudi nekaj pomanjkljivosti
vpeljave teh novosti za namene izobraževanja. Z ozirom na to, da že v osnovi na izobraževanje,
ne glede na njegovo vrsto, vpliva mnogo dejavnikov, je IKT še ena dodatna in zelo pomembna
komponenta, ki lahko znatno vpliva na uspešnost izvedbe učnega procesa. S spretnim
izkoriščanjem prednosti ter uspešnim in doslednim odpravljanjem pomanjkljivosti je lahko
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spletno izobraževanje kakovostno izvedeno in uspešno zaključeno v dobro vseh deležnikovučiteljev, študentov in izobraževalne ustanove.
Prednosti izobraževanja prek spleta
Skozi desetletja razvoja e-izobraževanja, se je razkrilo nemalo prednosti in tudi razlik eizobraževanja v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem, ki jih bomo opisali v
nadaljevanju.
Kot prednosti e-izobraževanja Reboljeva (2008, po Marentič Požarnik 2004) navaja naslednje
značilnosti tega modela poučevanja:
- Ob učnih ciljih kot končnem dosežku postaja pomemben tudi proces učenja.
- Učenje ni le spoznavni, ampak tudi socialni in emocionalni proces.
- Učenje ni samo sprejemanje tujega znanja, ampak tudi socialno interaktivni proces.
- Učenec ni samo sprejemnik znanja, ampak tudi preverja domneve in postavlja vizije.
- Zmote je treba priznati kot normalno sestavino učnega procesa in ne kot patološki pojav.
- Ko gre za znanje, ni pomembna le količina, ampak tudi njegova globina in njegova
uporabnost.
Nadalje Reboljeva (2008) povzema glavne razlike med tradicionalnim in e-izobraževanjem, ki
tehtnico prednosti nagibajo prav k slednjemu modelu poučevanja in učenja:
- Učenec se ne uči vodeno, ampak povsem samostojno.
- Učenec se ne uči samo v šoli, ampak tudi izven nje.
- Učenje ni samo spoznavni, ampak tudi socialni proces.
- Učenje ni samo proces, namenjen začetku življenja, ampak je vseživljenjski, mlade pa
moramo na to pripraviti.
- Učenje ni namenjeno prilagajanju obstoječemu, ampak usposabljanju za predvidevanje in
reševanje nepredvidenih težav.
- Učenje ni individualni proces, ampak družbeni oziroma sodelovalni, kar pomeni, da se
učimo predvsem med drugimi in z drugimi.
Če povzamemo, je pomembna prednost uvajanja spletne komponente v učni proces prav ta
miselni premik, kaj učni proces pravzaprav je in kako naj bi bil zastavljen, da bo kvalitetno
izveden ter da bo spodbujal dobre in trajnejše učne izide. Poleg zgoraj naštetih prednosti pa
seveda ne smemo pozabiti na prednost časovne in prostorske prilagodljivosti tako za izvajalce
izobraževanja-predavatelje kot tudi udeležence-študente. Učni proces v spletnem izobraževanu
se lahko, ne pa tudi nujno, odvija popolnoma neodvisno od lokacije, na kateri se nahajajo učitelj
in študenti ter je v veliki meri neodvisno tudi od tega, kdaj udeleženci dostopajo do spletnega
izobraževanja. Točno določeno časovo prisotnost zahtevajo na primer video konference, ki pa
so marsikdaj še posnete in na voljo na spletu tudi kasneje. Dostop do navodil, diskusij, zasebnih
pogovorov in gradiva pa je na voljo kadarkoli, tako da lahko študenti do njih dostopajo v svojih
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časovnih okvirih, namenjenih študijskim obveznostim. Prednost e-izobraževanja je tudi
večsmeren komunikacijski proces, ki je prav tako na voljo kadarkoli in kjerkoli. Komunikacija
učitelj-študent in študent-študent je zelo poenostavljena in časovno učinkovita. Če se na primer
študentu med prebiranjem gradiva porodi vprašanje, lahko v e-izobraževanju nemudoma
naveže stik z učiteljem ali študijskim kolegom, medtem ko mora v primeru klasičnega
izobraževanja počakati do naslednjih predavanj, kar ima lahko za posledico, da študent pozabi
na to vprašanje ali enostavno izgubi interes za rešitev dileme ali delitev ideje z učiteljem in
ostalimi študenti. Ta nova paradigma izobraževanja pa ne prinaša prednosti le za učitelje in
študente, temveč tudi za izobraževalno ustanovo, ki omogoča ta način poučevanja in učenja. Z
vidika organizacije je seveda največja prednost uvedbe modela e-izobraževanja prav
stroškovna učinkovitost. Začetni finančni vložki za nakup opreme, vzpostavitev informacijskokomunikacijskega sistema in izvajanje usposabljanj za učitelje so veliki. Vendar pa je z vidika
dolgoročnosti ta naložba upravičena in finančno ugodna. Prostorska in časovna neodvisnost
namreč omogočata tako učiteljem kot tudi študentom delo ne samo v prostorih ustanove,
temveč tudi od doma. Tako se prihranijo stroški prevoza na delo za učitelje, najema oziroma
vzdrževanja premnogih predavalnic in deloma tudi strošek dela za učitelje, saj e-izobraževanje
temelji predvsem na samostojnem delu študentov, kar naj bi prihranilo čas in delo učiteljem,
asistentom in drugim izvajalcem učnega procesa.
Kot smo ugotovili, lahko izobraževanje prek spleta doprinese kar nekaj prednosti k izvedbi
učnega procesa, vendar le ob učinkovitem in doslednem upravljanju s pomanjkljivostmi eizobraževanja. Te lahko, kadar niso ustrezno obravnavane, predstavljajo tudi ovire za uspešno
in kakovostno izvedbo e-izobraževanja.
Pomanjkljivosti izobraževanja prek spleta
Izobraževanje preko spleta je v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem dokaj nov način
poučevanja in učenja, zato so se, predvsem na začetku, institucije srečevale z mnogimi, takrat
še neznanimi, pomanjkljivostmi e-izobraževanja. Danes so, po zaslugi proučevanja spletnega
študija, te pomanjkljivosti izobraževalnim institucijam že znane in jih lahko s pravočasnim
ukrepanjem tudi uspešno premostijo, še preden te postanejo ovire za kvalitetno izvedbo eizobraževanja.
Mungania (2004, po Sulčič 2008) je na osnovi raziskovanja značilnosti udeležencev online
izobraževanj in preučevanj preteklih ugotovitev ostalih raziskovalnih avtorjev izdelala model
sedmih ovir e-izobraževanja, ki so povezane:
- z ovirami, vezanimi na študenta, kot so strah pred neuspehom, zaupanje v e-izobraževanje,
predznanje, sposobnost prilagajanja spremembam, fizično in psihično zdravje,
komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo;
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z učnimi stili študenta, povezanimi z naklonjenostjo različnim izobraževalnim medijem
(predvsem do IKT), občutkom osamljenosti pri e-izobraževanju, sprejemljivostjo
mentorsko podprtega izobraževanja in odnosom do neosebnega značaja e-izobraževanja;
z metodami in oblikami poučevanja (angl. Instructional barriers), kot so na primer: slab
načrt izvedbe predmeta ter nizka kakovost gradiv, pogostost povratnih informacij,
pomanjkljiva možnost spremljanja lastnega napredka, omejena interakcija študenta,
težaven dostop do gradiv in pomanjkljiva navigacija, težave pri prenosu znanja iz teorije
v prakso, preveč informacij in preveč povezav, stalno spreminjanje zahtev, neustrezna
struktura ocenjevanja ter nezmožnost tiskanja ali prenosa gradiv v svoj računalnik;
z ovirami, vezanimi na izvajalca e-izobraževanja (organizacijske ovire), ki se nanašajo na:
nenaklonjenost vodstva in drugih zaposlenih v e-izobraževanju, pomanjkanje znanja za
načrtovanje in izvajanje e-izobraževanja (tehničnega in pedagoškega), naklonjenost
organizacijske kulture e-izobraževanja, težave z upravljanjem e-izobraževanja, kakovost
tehnične podpore ter pomanjkljivo kredibilnost izobraževanj;
s primernostjo gradiv za ciljno skupino, ki morajo biti prilagojena ciljni skupini ter dovolj
zahtevna in kakovostna;
s tehnologijo, ki mora biti strokovno in zmogljivostno primerna, kar pomeni konsistenten
dostop do e-izobraževanj, hitrost in zanesljivost internetne povezave, zaščita podatkov
pred vdori in izgubo ter primernost spletnega učnega okolja;
z drugimi okoliščinami in zunanjimi vplivi, ki lahko vplivajo na potek študija, kot so:
sposobnost usklajevanja različnih družbenih vlog študentov (poklic, družina, študij) ter
nepredvideni dejavniki, ki vplivajo na prekinitev študija ali pomanjkanje časa za študij.

Reboljeva (2008) nadalje povzema tri glavne skupine dejavnikov, ki ogrožajo učinkovito eizobraževanje, in sicer: ovire e-izobraževanja, neizpolnjena študentska pričakovanja in časovne
omejitve. Znotraj teh dejavnikov naj bi bili glavni oviri za kakovostno e-izobraževanje prav
psihološka razdalja zaradi prostorske in časovne ločenosti med udeleženci ter tehnične težave.
Zaradi obeh ovir se namreč lahko pojavita občutek izolacije in upad motivacije, kar običajno
študente odvrne od učenja in opravljanja aktivnosti, posledično pa to prispeva tudi k visoki
stopnji osipa (Rebolj 2008). Pogosto zaznana težava pri izvedbi spletnih izobraževanj so tudi
neizpoljena študentska pričakovanja. Zaradi časovnih omejitev učiteljev študenti pogosto ne
dobijo pravočasne odzivnosti učitelja in zadovoljivne učne in tehnične podpore pri morebitnih
težavah ali dilemah. Te časovne omejitve so posledica še ene slabosti spletnega izobraževanja
z vidika učitelja, in sicer izvajanje več vlog hkrati v omejenem časovnem obdobju. Učitelj
nastopa kot strokovnjak, učitelj, izvajalec oziroma upravljalec predmeta, mentor in tehnolog.
Učitelj mora biti sposoben uspešno prehajati od ene vloge k drugi in biti časovno učinkovit, ne
da bi katera izmed vlog bila manj kakovostno izvedena.
Našteli in opisali smo nekaj najvidnejših prednosti in pomanjkljivosti e-izobraževanja, ki so se
pokazale skozi leta izvajanja tega modela poučevanja. Vendar pa se moramo zavedati, da te
lastnosti niso splošna in neomajna resnica za vsakogar. Vsak posameznik lahko zaradi svoje
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subjektivnosti te lastnosti dojema tudi drugače in je bolj ali manj naklonjen temu modelu
poučevanja in učenja.
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4

KOMBINIRANO UČENJE

Če izraz kombinirano definiramo bolj ohlapno, kot »delno virtualno, delno oprijemljivo«,
potem dandanes velik del populacije, sploh pa študenti, živimo vedno bolj kombinirana
življenja. Prek informacijsko-komunikacijske tehnologije in spleta komuniciramo, plačujemo
položnice, dostopamo do informacij in tudi poslujemo. Do celega sveta dostopamo prek
obstoječih tehnologij (računalnikov, telefonov), zakaj ne bi tako dostopali tudi do izobrazbe?
Dodajanje kreativnih in inovativnih uporab tehnologije za izboljšanje učiteljskih praks je
ustvarilo nove priložnosti za učenje, preplet različnih pedagoških in učnih strategij pa je že
nekaj let prepoznan kot dobra praksa (Williams 2002, po Benson, Anderson in Ooms 2011).
Tako se je, z uvajanjem tehnologije v poučevanje in učenje, kot odgovor na prednosti in
pomanjkljivosti izobraževanja izključno prek spleta oziroma tradicionalnega poučevanja,
pričel razvijati kombiniran model izobraževanja. »Kritika obeh oblik učenja, tako
tradicionalnih, ki temeljijo na kontaktnih srečanjih (angl. Face-to-face), kot tudi oblik
elektronskega učenja, je ustvarila priložnosti za kombinacijo obeh.« (Pignar Tomanič in
Kostanjevec 2010) Namen razvoja kombiniranega učenja je torej maksimirati prednosti
tradicionalnih učnih metod in neomejenih možnosti, ki jih ponuja spletno izobraževanje ter
zmanjšati pomanjkljivosti obeh modelov izobraževanja.
4.1

Opredelitev pojma in značilnosti kombiniranega učenja

V zadnjih dveh desetletjih je tehnologija napredovala z bliskovito hitrostjo in spreminjala način
poslovanja, izobraževanja in vsakdanjega življenja, pojavila so se tudi nova spoznanja o učenju
in poučevanju, vse to pa je posredno vplivalo tudi na razvoj in opredelitve kombiniranega
učenja. Ravno zaradi velike količine sprememb v razmeroma kratkem časovnem obdobju,
popolnoma enotna opredelitev kombiniranega učenja ne obstaja.
Najširše zastavljena definicija kombiniranega učenja, uporabljena v kontekstu visokošolskega
izobraževanja, je »kombinacija tradicionalnih metod poučevanja, kot so face-to-face
predavanja in online poučevanja« (Bliuc, Goodyear in Ellis 2007, po Dickfos, Cameron in
Hodgson Griffith 2014), pri čemer so face-to-face predavanja, izvedena v živo v predavalnici,
online predavanja pa tista, izvedena z uporabo spleta. Vendar pa je opredelitev kombiniranega
učenja zgolj kot kombinacija dveh vrst izobraževanja, pri čemer tehnologija služi kot dodatek
oziroma dodatna vsebina k tradicionalnim predavanjem, nezadostna. Popolnoma namreč
zapostavi dejstvo, da je za izvajanje kombiniranega modela izobraževanja potreben ponoven
razmislek o zasnovi predavanj, pedagogiki ter vlogah učiteljev in študentov v tako zasnovanem
učnem procesu. Garrison, Kanuka in Hawes (2002, po Benson, Anderson in Ooms 2011)
opozarjajo, da kombiniranje tradicionalnih metod s tehnološko podprtimi predavanji,
vključujoč spletno komunikacijo, aktivnostmi in dostavo vsebin zahteva znatne spremembe pri
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predajanju znanja in izvajanju predavanj. Z vpeljavo kombiniranega modela učenja vzniknejo
tudi nove spretnosti in kompetence, potrebne za uspešno izvedbo in sodelovanje, prav tako pa
se pojavijo nova, drugačna pričakovanja udeležencev in organizacijske zahteve za uvedbo in
izpeljavo kombiniranega učenja.
Kombinirano učenje je torej kompleksen proces, sestavljen iz mnogih dejavnikov in
deležnikov, ki pa lahko, kadar je kakovostno in strokovno izveden, predstavlja strateško
prednost izobraževalne institucije (za izobraževalno institucijo, učitelje in študente).
Thorne (2003, po Dickfos, Cameron in Hodgson Griffith 2014) je razširil osnovno definicijo
kombiniranega učenja in ga opredelil kot »a way of meeting the challenges of tailoring learning
and development to the needs of individuals by integrating the innovative and technological
advances offered by online learning with the interaction and participation offered in the best
traditional learning«. Poudaril je torej pomembnost soočanja z izzivi v zvezi s prilagoditvijo
poučevanja in razvoja potrebam posameznikov z vključitvijo inovativnih in tehnoloških
prednosti, ki jih omogoča spletno učenje z interakcijo in prisotnostjo, ki jih omogočajo
najboljša tradicionalna izobraževanja.
Tudi Garrison in Vaughan (2007, po Glazer 2012) definirata kombinirano učenje kot
»premišljena kombinacija face-to-face in spletne učne izkušnje … takšna, da so prednosti
vsake združene v edinstveno učno izkušnjo … Kombinirano učenje je temeljna prenova, ki
preoblikuje strukturo in pristop k poučevanju in učenju«. Skozi čas so se torej osvetlili tudi
drugi pomembni vidiki izpeljave kombiniranega učenja, ne samo integracija tehnologije in
uporaba svetovnega spleta.
Za namen te naloge se bomo nanašali na naslednjo definicijo kombiniranega učenja: »Blended
learning is realised in teaching and learning environments where there is an effective
integration of different modes of delivery, models of teaching and styles of learning as a result
of adopting a strategic and systematic approach to the use of technology combined with the
best features of face to face interaction«.
Kombinirano učenje se izvaja v učnem okolju, kjer poteka učinkovita integracija različnih
načinov predavanj, modelov poučevanja in učnih stilov kot rezultat sprejetja strateškega in
sistematičnega pristopa k uporabi tehnologije v kombinaciji z najboljšimi značilnostmi osebne
interakcije (Krause 2007, po Dickfos, Cameron in Hodgson Griffith 2014).
Če povzamemo, je poleg glavne značilnosti kombiniranega učenja, da gre za prepletanje faceto-face in online predavanj, izrednega pomena zavedanje, da ta spoj dveh različnih modelov
izobraževanja ne pomeni le enostavnega prenosa učnega materiala na splet kot dopolnilo
klasičnim predavanjem, ampak vključuje prenovo celotnega učnega procesa-poučevanja in
učenja.
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Kot smo že omenili, se je kombinirano učenje pričelo razvijati iz želje in potrebe po
minimiziranju pomanjkljivosti tradicionalnega študija in študija na daljavo ter iskanju rešitve,
ki bi združevala in opolnomočila prednosti obeh omenjenih načinov izobraževanja. V
nadaljevanju vam predstavljamo preglednico, v kateri so naštete najvidnejše slabosti študija na
daljavo in tradicionalnega študija, iz katerih izhajajo priložnosti za kombinirano učenje.
Pomanjkljivosti posameznega modela smo podrobneje opisali v poglavjih 2.3 in 3.4, na tem
mestu pa Preglednica 1 služi kot povzetek za osvežitev spomina in lažje spremljanje naših
nadaljnjih ugotovitev.
Preglednica 1: Primerjava pomanjkljivosti študija na daljavo in tradicionalnega študija
Slabosti študija na daljavo

Priložnosti za
kombinirano učenje

Pomanjkanje socialnih
stikov
Slaba podpora IT v
domačem okolju

Kontaktna srečanja brez druge
učne podpore
Kontaktna srečanja z
učno podporo

Kombinacija klasičnih in
e-gradiv

Pomanjkanje podpore pri
učenju
Vključevanje v dnevni urnik

Premalo časa na kontaktnem
srečanju za reševanje vseh težav
Stroški izvedbe kontaktnih
srečanj

Stroški za učne sisteme
Zadržki pri uporabi in šibko
znanje o IT

Slabosti tradicionalnega študija

Izpostavljenost študenta (slabo
za nesamozavestne)
Časovna nefleksibilnost (urnik)

Večja individualizacija
učnega procesa

Nižji učni uspeh
Vir: Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010

Glede na tako različno zastavljene opredelitve kombiniranega učenja se nam, verjetno pa tudi
izvajalcem izobraževanja, porajajo vprašanja, kaj kombinirati, kako kombinirati, kakšne so
priložnosti in kakšne ovire za uporabo tega modela in predvsem zakaj kombinirati. Na ta
vprašanja bomo skušali odgovoriti v naslednjih poglavjih.
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4.1.1

Kaj lahko kombiniramo?

Kombinirano učenje je pojem, ki so ga še ne dolgo nazaj dojemali popolnoma drugače, kot ga
dojemamo danes. Graham, Allen in Ure (2003, po Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010)
izpostavijo tri vrste kombiniranega učenja glede na to, kaj lahko kombiniramo med samim
učnim procesom:
- Kombinirano učenje je kombinacija učnih modalitet (medijev).
- Kombinirano učenje je kombinacija učnih metod.
- Kombinirano učenje je kombinacija različnih načinov e-učenja (online) in tradicionalnega
učenja (F2F-Face to Face).
V preveč ohlapno zastavljeni opredelitvi kombiniranega učenja se lahko skriva več pomenov
in načinov kombiniranja, kar morda zasenči bistvo kombiniranega učenja in tudi razvrednoti
prednosti kombiniranega učenja. Danes je glavni namen kombiniranega učenja simbioza vseh
treh zgoraj naštetih načinov kombiniranja. Pri kvalitetni izvedbi kombiniranega učenja se
združujejo različni stili poučevanja in učenja, uporaba medijev se prilagaja zahtevam in
potrebam udeležencev učnega procesa, face-to-face predavanja pa se enakovredno prepletajo
s spletnim poučevanjem in učenjem. Kombinirano učenje je torej proces, ki ničesar in nikogar
ne izključuje. Pomembni so vsi vidiki poučevanja in učenja, še bolj pa so pomembne
spremenjene vloge učiteljev in študentov, ki s svojimi aktivnostmi ustvarjajo sodelovalno,
podporno, pozitivno naravnano in spodbudno učno okolje.
Glavna značilnost kombiniranega učenja, kot ga dojemamo za potrebe te naloge, je
kombinacija spletne in fizične komponente izvedbe predavanj, vendar ob zavedanju, da je ob
tej prenovi programa pomembna tudi nadgradnja pri uporabi učnih medijev in metod. Premik
h kombiniranemu učenju daje torej predavatelju priložnost za ponoven pregled zasnove
njegovega predmeta in načina poučevanja. Nato lahko svoj program z na novo zastavljenimi
učnimi strategijami preoblikuje na način, da izkoristi prednosti obeh modelov poučevanja in
nadgradi izvedbo svojega predmeta.
Dobra pedagoška zasnova je bistvenega pomena za uspeh programa kombiniranega učenja,
morda še bolj kot v tradicionalni učilnici ali pri popolnoma spletnih programih (Glazer 2012).
4.1.2

Zakaj izbrati kombinirano učenje?

Ne glede na to, da je kombinirano učenje kot kombinacija face-to-face in online predavanj
relativno »mlad« pojav v primerjavi s tradicinalnim poučevanjem, se v izobraževalnih
institucijah pojavlja v vedno večjem obsegu. Osguthorpe in Graham (2003) sta izmed vseh
prednosti kombiniranega učenja izluščila šest razlogov, zakaj izbrati in oblikovati sistem
kombiniranega učenja: 1. obogateno pedagoško delo, 2. dostop do znanja, 3. socialna
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interakcija, 4. osebna aktivnost, 5. stroškovna učinkovitost in 6. enostavnost povzemanja
(Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010).
Nadalje so avtorji Graham, Allen in Ure (2003, po Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010) iz
zgoraj naštetih razlogov izbrali tri, ki po njihovem mnenju prinašajo največ prednosti za vse
deležnike kombiniranega učenja:
- Preizkušen pedagoški pristop, ki zajema tako transmisivne kot interativne oblike
poučevanja.
- Večja možnost dostopa in večja fleksibilnost, kar je pomembna prednost tako za učitelje
kot tudi za študente, ki imajo poleg študija še veliko drugih zasebnih ali poslovnih
obveznosti.
- Visoka stroškovna učinkovitost. Kljub visokim začetnim stroškom se investicija
izobraževalne ustanove na dolgi rok povrne, poleg institucije pa svoj čas in denar
prihranijo tudi študenti.
4.1.3 Modeli kombiniranega učenja
Kombinirano učenje nudi priložnost oblikovati program na mnogo načinov. Nekatere fakultete
uporabljajo spletni del za samostojno delo študentov, za učenje dejstev in konceptov, F2F čas
pa za sodelovalno delo na bolj zahtevnih nalogah. Druge fakultete pa sodelovanje vključijo v
spletni del programa, izkoriščujoč njegovo asinhrono naravo, da omogočijo študentom delo v
skupinah, ne da bi ti morali najti primeren čas za srečanje. V katerikoli izmed shem je
interakcija študentov večja v primerjavi s konvencionalnim predavanja/test/predavanja/test
ritmom, pogosto prevladujočim v tradicionalnih programih (Glazer 2012).
Ena izmed pasti kombiniranega učenja je, da študenti ne dojemajo F2F ali online komponent
kot enakovrednih in bodo zato porabili večino njihovega časa in truda v samo enem izmed
načinov. Zato je izjemega pomena, kako si učitelji zastavijo izvedbo kombiniranega učenja in
kako nato ta model predstavijo naprej udeležencem izobraževanja – študentom. Pomembno je
torej usmeriti študentovo pozornost na takšen način, da vidi, da mora biti pozoren na to, kar se
dogaja v učilnici in v spletnem okolju. Če se aktivnosti širijo od spletnih do F2F in nazaj, če je
prisotnost zahtevana v obeh prostorih, če je študentovo delo prisotno na spletu in v učilnici in,
mogoče najpomembnejše od vsega, če je učitelj prisoten v obeh prostorih in študentom daje
povratne informacije o njihovi izvedbi ter upravlja skupinske razprave, potem je program
dobro zasnovan (Glazer 2012). Kombiniran model učenja je kakovosten in učinkovit takrat, ko
sta oba dela predavanj zasnovana za aktivno sodelovanje in učenje.
Z ozirom na to, da kombinirano učenje ponuja vrsto možnosti kaj, kdaj, na kakšen način in v
kolikšni meri kombinirati, ni presenetljivo dejstvo, da se je razvilo kar nekaj različnih modelov
kombiniranega učenja. V tej nalogi bomo opisali dva modela kombiniranega učenja, ki se
razlikujeta glede na osnovo, na kateri sta zastavljena. Prvi temelji na kombiniranju glede na
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različne ravni, na katerih kombinirano učenje poteka, drugi pa temelji na tem, kaj želimo s
posameznim načinom kombiniranja spodbuditi oziroma kakšne veščine želimo razviti pri
udeležencih izobraževanja.
Ross in Gage (2006, po Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010) sta modele kombiniranega
učenja razdelila glede na štiri različne ravni, na osnovi katerih se kombinirano učenje izvaja:
- Kombiniranje na ravni aktivnosti poteka takrat, ko neka posamezna aktivnost vsebuje tako
tradicionalnen način učenja (angl. Face to face) kot tudi elemente e-izobraževanja.
- Kombiniranje na ravni predmeta je prisotno takrat, ko izvedba predmeta vsebuje
kombinacijo tradicionalnih pristopov in elementov e-izobraževanja, vendar se posamezni
pristopi med seboj ne mešajo.
- Kombiniranje na ravni programa naj bi bilo po ugotovitvah Rossa in Gagea (2006), ki sta
temeljito raziskala pojav kombiniranja posameznih učnih oblik in načinov, najpogostejši
model kombiniranja. Takšen način kombiniranega učenja vsebuje predmete, ki so izvedeni
na tradicionalni način, s predavanji, in predmete, ki se izvajajo kot e-izobraževanje. »V
nekaterih državah, npr. na Japonskem (Jung in Suzuki 2006), je predpisan odstotek
predmetov, ki jih mora študent opraviti na tradicionalen način, vse ostalo pa lahko opravi
kot študij na daljavo.« (Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010)
- Kombiniranje na ravni ustanove (institucije). Veliko visokih šol po Evropi in svetu se je
načrtno zavezalo h kombiniranemu učenju, za kar so izdelali poseben model, prilagojen
svojim zahtevam in potrebam udeležencev njihovega izobraževanja. Na Univerzi Phoenix,
so izobraževanje organizirali tako, da se vsi programi začnejo in končajo z eizobraževanjem, jedro pa se izvede na tradicionalen način (Lindquist 2006, po Pignar
Tomanič in Kostanjevec 2010).
Druga razvrstitev modelov kombiniranega učenja pa se nanaša na tri kategorije, ki sta jih
Pignar Tomaničeva in Kostanjevčeva (2010) povzeli po Valiathanu (2002):
- Kombinirano učenje, ki spodbuja sposobnosti posameznika. Kombinirata se samostojno
in vodeno učenje. Mentor oziroma učitelj spodbuja specifične sposobnosti ter znanje
študentov. Kombinirajo se vsi načini učenja, kanali komunikacije in tipi gradiv.
- Kombinirano učenje, ki s pomočjo kombiniranja aktivnosti in raznovrstnih medijev,
spodbuja specifično vedenje. Osnova je tradicionalno učenje, ki vključuje elemente eizobraževanja.
- Kombinirano učenje, ki spodbuja kompetence je kombinacija najrazličnejših orodij z
ostalimi viri in podporo mentorja, da bi lahko razvili kompetence, ki jih od študentov
pričakujejo bodoči delodajalci.
4.1.4

Kako kombinirati kakovostno in učinkovito?

Ko se organizacija ali izvajalec predmeta odloči v izobraževanje vpeljati nov model
poučevanja, pa naj bo to kombinirano učenje ali katerokoli drugo, se ob tem pojavijo vprašanja,
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kaj bo prinesel nov način poučevanja in kako ga implemenirati v učni proces, da bo ta
kakovosten in učinkovit. Izbira in nato oblikovanje primernega modela kombiniranega učenja
je lahko za učitelje in organizacijo precejšen izziv. Preden zastavimo obliko, izvedbo in cilje
kombiniranega učenja je dobro opredeliti nekaj izhodiščnih točk, ki bodo nato naš kompas pri
oblikovanju tega modela izobraževanja/učenja. Pignar Tomaničeva in Kostanjevčeva (2010)
sta po Grahamu (2006) opredelili šest pomembnih izhodišč oziroma vprašanj, na katera si je
potrebno odgovoriti pred pričetkom oblikovanja kombiniranega modela učenja:
- Vloga interakcije v živo. Kdaj, na kakšen način in v kakšnem obsegu je človeška
interakcija pomembna in zadovoljuje študenta v učnem procesu? Kdaj, za kaj in v
kolikšnem obsegu naj poteka sodelovalno učenje oziroma skupinsko delo? Kako
interakcija v živo in asinhrona interakcija vplivata na posameznikovo učno izkušnjo?
- Vloga izbire študenta in njegova samostojnost pri tem. Kako in kaj bi študenti izbrali med
ponujenimi možnostmi kombiniranja in kako bi potem tudi sodelovali v izbranem? Kako
oblikovati okolje kombiniranega učenja, da bo spodbujalo resno in samostojno delo
študentov?
- Modeli za podporo in učenje. Kako, za kaj in v kolikšni meri vključiti mentorsko podporo?
Kako omogočiti študentom razvoj kompetenc v fizični in spletni obliki? Kakšna naj bo
organizacijska kultura, da bo v podporo kombiniranemu učenju? Kako naj bo usposobljen
pedagoški kader; kakšne sposobnosti, veščine in znanje so zaželeni za uspešno izvedbo
kombiniranega učenja?
- Iskanje uravnovešenosti med inovacijo in produkcijo. Kako najti ustrezno ravnovesje med
inovacijo in produkcijo ob nenehnem posodabljanju tehnologije in tehnoloških orodij?
Kako ustrezno zasnovati temelje za kombinirano učenje?
- Prilagajanje oz. adaptacija posamezni kulturi. Kako prilagoditi kombinirano učenje
posameznemu kulturnemu okolju ter kakšno vlogo ima dotičen kombiniran pristop pri
prilagajanju materialov posamezni kulturi?
- Vloga digitalnih orodij. Kako uspešno implementirati in uporabiti IKT? Kako uravnovesiti
uporabo stroškovno učinkovitih digitalnih orodij s prednostmi tradicionalnega
izobraževanja? Ali oziroma kako na uporabo digitalnih orodij vplivajo socialnoekonomske razmere?
Uspeh kombiniranega učenja je odvisen od tripartitnega partnerstva med organizacijo,
učencem in učiteljem. Kot primer dobre prakse Bell (2007) navaja Ashridge Business School,
ki je skozi periodo treh let nudila kombinirano učenje uspešnim skupinam mednarodnih
izvršnih MBA kandidatov. Njihov cilj je bil obdržati koristi tradicionalnega (F2F) poučevanja
in razredne interakcije kot tudi zajeti prednosti virtualnega učenja.
Lekcije, ki so se jih naučili (Bell 2007):
- Posebna skrb mora biti namenjena razmerju oziroma ravnotežju v kombiniranem učenju.
Večina želi možnost e-učenja brez izgube razredne izkušnje.
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4.2

E-učenje se ne sme dojemati oziroma označevati kot aktivnost za zniževanje stroškov.
Takšno označevanje daje e-učenju slab prizvok za uspešno motivacijo za učenje, prav tako
pa vzbudi percepcijo, da cenejše pomeni tudi drugorazredno.
Investiranje v človeške vire mora biti prav tako precejšnje. Podpora in sodelovanje
tutorjev, moderatorjev ter tehnične podpore sta kritična faktorja za uspeh.
Prvotni vtis traja dolgo časa. Udeleženci virtualnega učenja morajo pričeti s pravilnim
pristopom. Imeti morajo odprte misli in oprijemljivo zaslugo za njihov lastni učni uspeh.
Da se ljudje pričnejo počutiti udobno v spletnem okolju, je potreben čas. Zgodnje
aktivnosti so pomembne za vzpodbujanje samozavesti.
Učitelj in kombinirano učenje

Izziv, edinstven za tehnologijo, predstavljata njena fluidnost in dinamična narava. Vsako leto
so na voljo nova software in hardware orodja in naprave, ki jih je treba obvladati. V idealnem
svetu tehnologija opravlja delo, za katero je bila zasnovana, nič več in nič manj. Ne razmišlja
izven okvirjev in prav tako ne interpretira, vse je črno in belo. Ljudje na drugi strani pa smo
pravo nasprotje. Pogosto naredimo nepričakovano in uporabljamo tehnologijo na
nepričakovane načine, z ljudmi je torej večina stvari odtenek sive. Kar pomeni, da je ključna
učiteljeva naloga zagotoviti fleksibilnost, ki manjka tehnologiji.
Behnke (2012) vse tri do sedaj obravnavane načine izobraževanja zelo lepo ponazori s
primerom nihala. Na eni skrajnosti najdemo F2F izobraževalne tehnike, kot so predavanja in
predstavitve tradicionalne metode, ki so prestale test časa, vendar z določenimi omejitvami.
Na drugi strani skrajnosti najdemo moderne tehnološke pristope, kot sta računalniško temelječe
(angl. computer-based) in spletno učenje (angl. online learning), obstoječe metode, polne
obljub in potenciala, vendar prav tako z omejitvami. Nekje v sredini leži kombinirano učenje,
metoda, ki, kadar je primerno uporabljena, izkoristi najboljše od obeh svetov.
Uspešna izvedba kombiniranega učenja je v veliki meri odvisna od učitelja, ki poleg osnovnih
veščin za izvedbo pouka obvlada tudi spretnosti, povezane z uporabo tehnologije v učne
namene. Reboljeva (2008) je zastavila preglednico znanja in veščin (Preglednica 2), ki naj bi
bile pomembne za e-kompetente učitelje, ki izvajajo izobraževanja s spletnimi komponentami.
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Preglednica 2: Znanja in veščine e-kompetentnih učiteljev

Vir: Rebolj 2008.

Poleg dodatnih kompetenc, ki se pričakujejo od učiteljev pri izvajanju kombiniranega učenja,
pa na sprejetje tehnologije s strani akademskega osebja vpliva še kar nekaj ostalih faktorjev.
Čeprav vso akademsko osebje ni dovolj drzno, da bi sprejelo kombinirano učenje z vsem
njegovim potencialom, nekateri vseeno vidijo pozitiven vpliv tehnologije in uporabljajo
multimedijo predvsem zato, da bi v predavanja vnesli interaktivnost in spodbudili zanimanje.
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Odločitev, ali sprejeti kombinirano učenje ali ne, v veliki meri sloni na razpoložljivih virih in
zavedanju osebja o le-teh. Kljub temu, da je na voljo veliko podpornih virov, kot so learning
management systems, automated assesment tools, wireles networks and devices, se za njihovo
uporabo in izkoriščanje njihovih prednosti ne odločijo vsi učitelji (Benson, Anderson in Ooms
2011).
Tehnološki izzivi pogosto odvrnejo učitelje od uporabe kombiniranega modela učenja pri
izvedbi njihovih predmetov. Vendar pa samo tehnologija ne bi smela biti razlog za zavrnitev
vseh pozitivnih vidikov, ki jih kombinirano učenje prinaša. Ključ leži v tem, da učitelji
postanejo domači s spletnimi in računalniškimi orodji. Potem ti izzivi ne bodo več dosti
drugačni od tistih pri klasičnih predavanjih.
Benson, Anderson in Ooms (2011) so z raziskavo Educators' perceptions, attitudes and
practices: blended learning in business and management education opredelili tri tipe učiteljev
in njihove značilnosti glede na sprejemanje in vključitev tehnologije v učni proces:
- "Tehnologija je vse" – angl. "Technology is all". Ta skupina je bila majhen grozd
tehnološko usmerjenega akademskega osebja, ki sprejme vsako novo orodje z
navdušenjem in prizadevanjem, da jih vključijo v svoje obstoječe prakse. V možnostih
tehnologije ne vidijo nobenih omejitev, vendar pa so kljub zavedanju o pomembnosti
učenja študentov usmerjeni bolj v nove tehnologije kot v strateški vpliv na učenje
študentov.
- "Dodatki" – angl. "Bolt-ons". Ta skupina teži k uporabi tehnologije kot bolt-on oziroma
dodatek za izboljšanje njihovega poučevanja oziroma učenja študentov. Vsekakor ne
sprejemajo tehnologije kot nadomestilo za poučevanje. Še več, za to skupino je bila
pedagogika pomembnejša od potrebe po tehnologiji.
- "Izključno pedagoško" – angl. "Purely pedagogic". Zelo majhna skupina med udeleženci
se najprej osredotoča na pedagogiko, nato na razvoj materialov (izven in v učilnici) za
zagotovitev učinkovitega učenja študentov. Včasih bi rešitve zajemale napredno
tehnologijo, spet drugič bi inovacije temeljile na pristopu v učilnici. Ta skupina ni
izpostavila nobenih pomislekov glede sprejetja tehnologije in učenja o novih orodjih,
ampak nasprotno od prve skupine bi izbrali svoje pristope na podlagi pedagogike in učenja
študentov, raje kot pa na podlagi tehnologije same.
V vsakem primeru se zdi, da razpoložljivost virov, vključujoč čas, administrativna, razvojna
podpora in tehnologija ter zahtevano znanje in kompetence učiteljev določijo, ali le-ti
sprejmejo kombinirano učenje ali se mu raje izognejo oziroma ga celo zavrnejo.
Ko učitelj enkrat sprejme kombinirano učenje kot način izvajanja učnega procesa in se nato
odloči tudi za njegovo implementacijo in izvedbo, je pomembno, da sledi nekim osnovnim
korakom, kako ne samo uvesti nekaj tehnoloških orodij v aktivnosti predmeta, temveč kako
razviti, pripraviti in izvesti celostno zasnovan model kombiniranega učenja.
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Prvi korak je, da si učitelj zastavi splošne cilje o tem, kaj pričakuje od učnega procesa, sebe in
predvsem od študentov. Kaj pričakuje, da bodo ti zmožni doseči do konca programa? Od tu
naprej je potrebno potem določiti specifične cilje in kako nato te dosežke tudi oceniti. Naslednji
korak je razvoj učnih aktivnosti, ki logično podpirajo cilje in naloge. Ko so ti koščki na mestu,
je čas za poučevanje. Primeren rek za ta proces bi bil: »Plan your work, then work your plan!«
(neznani avtor). Najprej moramo torej načrtovati svoje delo, nato pa moramo svoj načrt tudi
izvesti. Po končanih aktivnostih in ocenah je čas za premislek. Premislek o uspešnosti učitelja
in študentov, ki vključuje kritično analizo ciljev, namenov, aktivnosti in ocen. To ni nič drugače
kot pri načrtovanju katerega koli drugega predmeta; vendar se pojavi pri kombiniranem učnem
programu dodaten zaplet pri upoštevanju katere učne aktivnosti bolj odgovarjajo F2F in katere
spletnim prednostim. Se te komponente dopolnjujejo ali se nasprotujejo? Ali imajo predavanja
logičen potek s spletno vsebino, ki podpira in nadgrajuje F2F vsebino ob pravem času? Čez
čas se pojavi krog: cilj, nameni, aktivnosti, ocenjevanje, premislek, popravek, ponovitev
(Behnke 2012). Kombinirano učenje je torej kontinuiran proces, ki se nenehno spreminja,
prilagaja in razvija. Prav ta nestalnost, razgibanost je njegova odlika v primerjavi z drugimi
togimi načini izobraževanja.
4.2.1 Vloge učiteljev pri izvajanju kombiniranega učenja
Pri kombiniranem učenju učitelj skozi učni proces vstopa v različne vloge, od klasične vloge
predavatelja na F2F srečanjih do mentorske vloge v spletnem učnem okolju. Med tem je še
povezovalec, motivator, evalvator in koordinator. Kar veliko različnih vlog za enega človeka.
Vendar je, ob dobro zasnovani izvedbi učnega procesa in predanosti učitelja kombiniranemu
učenju, prehajanje med temi vlogami dokaj enostavno in predvsem spontano.
Najprej se učitelj znajde v vlogi snovalca predmeta in njegove izvedbe. Kot smo že omenili v
prejšnjem poglavju, mora učitelj pred samo implementacijo, še posebej pa pred izvedbo učnega
procesa, zastaviti izhodišča in cilje predmeta ter s tem opredeliti tudi aktivnosti in kriterije za
doseganje teh ciljev. Nato učitelj stopi v vlogo pripravljalca gradiva. V tej vlogi mora imeti
učitelj določeno znanje iz tehnologije, da bo lahko slednjo vnašal tudi v kurikulum. Reboljeva
(2008) opozarja, da so poleg tega pomembna tudi »splošna in specifična pedagoška in
didaktična znanja izobraževanja na spletu ter znanja iz splošne in razvojne psihologije, ki
omogočajo prepoznavanje in upoštevanje individualnih značilnosti študenta in prilagajanje
gradiva in učenja tem značilnostim in potrebam«. Ta vloga od učitelja že zahteva znanje in
veščine, vezane na uporabo tehnologije in spletnih aplikacij. Učitelj mora biti sposoben
uporabiti tehnologijo tako, da z njo doseže večji učinek. Kar ga že postavi v naslednjo vlogo –
tehnologa, v kateri mora znati predstaviti orodja in aplikacije, ki so zahtevane pri izvedbi
učnega procesa ter študentom pomagati pri osnovnih zagatah ali izzivih z uporabo tehnologije.
V svoji klasični vlogi se učitelj znajde na kontaktnih srečanjih v predavalnici, ki jih med drugim
izkoristi tudi za pripravo in motivacijo študentov za e-učenje. V spletnem učnem okolju
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prevzame učitelj vlogo e-mentorja, ki je namenjena predvsem komunikaciji, spremljanju
doseganja rezultatov študenta in povratnim informacijam. »V tej vlogi mora e-mentor
izkazovati entuziazem, naklonjenost in pripravljenost pomagati, hkrati pa mora dati študentom
tudi vedeti, da namesto njih ne bo prevzemal odgovornosti. Zato so toliko bolj pomembni
kriteriji spremljanja dela, preverjanja in ocenjevanja znanja, ki jih učitelj jasno opredeli na
začetku izvajanja predmeta.« (Pignar Tomanič in Kostanjevec 2010) Med izvajanjem
predavanj F2F in online učitelj nastopa v vlogi povezovalca, evalvatorja, koordinatorja in
motivatorja. Rižnar (2010) poudarja, da bi »morala biti v kombiniranih predavanjih vloga
učitelja vloga povezovalca, ki bi več časa porabil za priporočila in usmerjanja študentov do
virov in bi jim pomagal te vire tudi interpretirati. Z drugimi besedami, vloga učitelja je
spremljanje napredka, dajanje povratnih informacij, spodbujanje samozavesti in ohranjanje
motivacije«. Tako kot vloga povezovalca je pomembna tudi vloga koordinatorja – učitelj
namreč razporeja in usklajuje aktivnosti, ki naj bodo izvedene v predavalnici ali na spletu ter
tako povezuje komponente obeh pristopov kombiniranega učenja. Ključnega pomena pa je, da
učitelj napredek študentov pri izvajanju teh aktivnosti in potek kombiniranega učenja ocenjuje
tudi med samim učnim procesom in ne le na koncu študijskega leta. Sprotna evalvacija daje
vpogled v sam potek in uspešnost učnega procesa, kar učitelju omogoča manjše sprotne
popravke, ki pa lahko veliko doprinesejo h kakovostnejši izvedbi kombiniranega učenja.
Zadnje omenjena, a ne najmanj pomembna vloga učitelja, je vloga motivatorja. Motiviranje
študentov je po našem mnenju eden izmed najtežjih, vendar najpomembnejših izzivov, s
katerimi se sooča učitelj pri opravljanju svojih vlog, saj se študenti razlikujejo v mnogo
pogledih. »Vsak študent uporablja unikaten filter za interpretacijo materiala, ki ga poučujemo.«
(Behnke 2012) Unikatnega zato, ker se ta filter posameznika razvija skozi njegove specifične
interakcije in poglede na življenje: je študent moški ali ženska? Vzgojen po podeželjskih ali
mestnih običajih? Je odrasel v bogastvu ali revščini? Je ekstravertiran ali introvertiran?
Pomembno pa se je zavedati, da se ti filtri tudi nenehno spreminjajo. Vsaka izkušnja ima vpliv
(Behnke 2012).
Motiviranje študentov je eden izmed ključev, kako jih vključiti v učni proces. Študenti, ki so
dovolj motivirani, da bodo aktivno sodelovali v učnem procesu, bodo tudi prevzeli odgovornost
za učenje.
4.2.2 Usposabljanje in razvoj učiteljev za izvajanje kombiniranega učenja
Danes živimo v družbi znanja, v kateri je slednje temelj za razvoj in delovanje posameznika in
družbe. Ustrezno odzivanje fakultet na tehnološke inovacije, zahteve družbe in posameznikov
(študentov), spremembe v načinu delovanja in učenja ter nova spoznanja na področju
izobraževanja so ključnega pomena ne samo za njihov razvoj, ampak tudi za njihov obstoj. V
21. stoletju je konkurenca na področju visokošolskega izobraževanja velika in zahtevna kot še
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nikoli poprej. Prilagodljivost in nenehne izoboljšave so torej nujne za pridobitev študentov, na
katerih sloni visokošolski sistem, ne samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu.
Največji izziv v prilagajanju fakultet v zadnjih nekaj desetletjih predstavlja prav nagel razvoj
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Posamezniki in družba smo te novosti z odprtimi
rokami sprejeli in vpeljali v svoja osebna in poslovna življenja. Nekako logična posledica so
bila pričakovanja udeležencev izobraževanja, da se bodo tehnološke inovacije, zaradi mnogih
pripadajočih prednosti, prenesle tudi v sistem izobraževanja. Fakultete in z njimi seveda tudi
visokošolski učitelji, so bili torej »skoraj čez noč« postavljeni pred dejstvo, da samo in zgolj
togo poučevanje ne bo dovolj. Vendar pa fakultete z vpeljavo tehnologije in njenih novosti
nimajo preglavic samo zaradi visokih začetnih stroškov, povezanih z nakupom tehnoloških
orodij in razvojem spletnih komponent, ampak imajo dolgoročno predvsem odgovornost za
kakovostno poučevanje prek visokošolskih učiteljev. Navsezadnje, tehnologija samo je,
obstaja, vendar sama po sebi nima nobenega pomena, če ni uporabljena. Predvsem pravilno in
skrbno uporabljena. Uspešnost kombiniranega učenja je torej v zelo veliki meri odvisna od
pripravljenosti visokošolskih učiteljev za implementacijo tehnologije v izobraževalne namene
in njihove usposobljenosti za uporabo raznih tehnoloških orodij, medijev in spletnih aplikacij.
Vzrok, da veliko visokošolskih učiteljev ni naklonjenih uporabi tehnologije v učnem procesu,
tiči po našem mnenju predvsem v neznanju in neizkušenosti učiteljev ter z njima povezanim
strahom pred uporabo novih metod poučevanja. Zato bi morale fakultete poskrbeti ne samo za
tehnični del izvedbe novega modela poučevanja, temveč tudi za kakovostno usposabljanje
učiteljev in ustrezno tehnično podporo, ne samo na začetku študijskega leta, temveč skozi ves
učni proces, vsak dan in vsako leto znova. Tehnologija napreduje, potrebe bodočih
delodajalcev, ki bodo zaposlovali te študente, se spreminjajo, pričakovanja študentov se
stopnjujejo in pedagoški pristopi se nadgrajujejo. Zato je razvoj kakovostnega modela
kombiniranega učenja kontinuiran proces, ki se nenehno spreminja, razvija in dopolnjuje. Z
njim rastejo študenti, se razvijajo učitelji in nenazadnje raste tudi fakulteta. Učitelji, pedagogi
so po našem mnenju najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na kakovost izobraževanja,
kombiniranega ali ne. In izzivi, s katerimi se učitelji soočajo oziroma se bodo soočali skozi
desetletja svojega dela, so obvladljivi le z zadostno usposobljenostjo, ne le strokovno in
pedagoško, temveč, glede na današnje in prihodnje zahteve, tudi tehnološko. S tem ko učitelj
pridobi na novo potrebno znanje in veščine, se zmanjšata njegov strah in odpor pred novostmi,
poveča pa se njegova pripravljenost dati priložnost nečemu novemu, zdaj nič več
nepoznanemu. Ljudje imamo v sebi »vgrajen« mehanizem strahu pred neznanim. In le tako, da
se o neznanem poučimo, se z njim soočimo in ga preizkusimo, lahko ta strah tudi premagamo.
Zatorej je ključ do uspeha v znanju. Ne le študentov, temveč v prvi vrsti tudi učiteljev. Trend
uporabe pojma »vseživljenjsko učenje« sicer narašča, vendar menimo, da se ga v večini
primerov ne dojema in ne uporablja s takšno vsebino, kot naj bi jo ta pojem zajemal.
Vseživljenjsko učenje pomeni učiti se vse življenje, nadgrajevati, dopolnjevati svoje znanje in
veščine. Pri nas se ta pojem dojema bolj v kontekstu »nikoli ni prepozno za pridobitev
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izobrazbe«. Vendar bi se morali, predvsem fakultete in visokošolski učitelji, zavedati pravega
bistva, ki ga pojem vseživljenjsko učenje nosi v sebi. Profesionalni razvoj je namreč učitelju v
oporo pri soočanju z izzivi in reševanju morebitnih težav, ki se lahko pojavijo tekom
poučevanja, poleg tega pa vpliva tudi na kvalitetnejše delo učitelja. Pomembno je zavedanje,
da so učitelji odgovorni za prenos znanja in veščin na mnogo generacij in z zastarelimi,
okornimi metodami, odporom do novega in pomanjkljivimi veščinami, ki jih od učiteljev
zahteva sodobni svet, se lahko resno zamislimo, kakšne bodo te nove generacije, s kakšnim
znanjem in odnosom bodo vstopale v svet in kakšen, če sploh, bo njihov doprinos družbi.
Usposobljenost učiteljev in ostalih izvajalcev kombiniranega učenja je torej ključna sestavina
za uspešno in kakovostno izvedbo kombiniranega učenja in bi ji morala kot takšni vodstva
fakultet nameniti še posebej veliko in skrbno pozornost tekom zasnove, načrtovanja in izvedbe
izobraževanja.
4.3

Študent in kombinirano učenje

Danes zanimivi študijski programi niso več edina stvar, ki zanima bodoče študente, temveč na
njihovo odločitev, kje nadaljevati svoje šolanje, vplivajo tudi ostali dejavniki, kot so
fleksibilnost v opravljanju aktivnosti, obsežnost programa, vložek časa in denarja, dostopnost,
raznolikost, naprednost, pridobitve ob koncu študija in razni osebni dejavniki.
Čeprav poučevanje zajema predvsem dejavnost učitelja, bi morala ta dejavnost biti usmerjena
v samostojne aktivnosti in delo študenta ob podpori učitelja oziroma mentorja.
Glede na različne metode izobraževanja se lahko opremo na Cvetkovo (1993) razdelitev
poučevanja na zaprti in odprti tip poučevanja. Pri prvem ima osrednjo vlogo in tudi
odgovornost učitelj, pri drugem pa učenec, ki ob podpori učitelja deluje neodvisno (Sulčič
2011). Bistvo kombiniranega učenja temelji prav na odprtem tipu poučevanja, kjer se spodbuja
in tudi pričakuje študentova avtonomnost in samoiniciativnost pri opravljanju aktivnosti in
doseganju učnih ciljev.
Odprti tip poučevanja je še posebej primeren za t. i. spletne generacije, rojene po letu 1980, ki
so odraščale ob razvoju tehnologije in porastu njene uporabe v vsakdanjem življenju. Ta trend
še vedno traja in verjamemo, da se bo nadaljeval ob nadaljnjem razvoju tehnologije,
računalniške in mobilne opreme ter spletnih aplikacij.
Spletna generacija se od prejšnjih znatno razlikuje po lastnostih in načinih učenja, kot so
»digitalna pismenost, hitro sprejemanje in procesiranje podatkov, hkratno opravljanje več
nalog, odpor do pasivnih oblik poučevanja, zmožnost branja (razumevanja) vizualnih podob,
učenje skozi odkrivanje in izkustvo, zmožnost preusmerjanja pozornosti, hiter odzivni čas pa
tudi socialna povezanost in usmerjenost k dosežkom.« (Cvetek 2015)
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Današnje visokošolsko izobraževanje je vse prej kot »običajno« glede na stare smernice in
pričakovanja; študenti vzporedno študirajo na različnih področjih in na različnih ustanovah,
študij kombinirajo z delom, poslom in družinskim življenjem, opravljajo spletne tečaje pri
mednarodnih ponudnikih izobraževanja in ob tem želijo skozi študij drseti kar se da časovno
in finančno učinkovito. Od fakultete in učiteljev pričakujejo fleksibilnost, hitro odzivnost,
raznolikost programov in učinkovitost. Univerze se morajo prilagajati »spremenjenim
zahtevam in potrebam »asinhronih študentov«, in sicer z zagotavljanjem in prilagajanjem
infrastrukture za podporo tem novim pričakovanjem, kot so npr. sistemi za informiranje in
svetovanje, ustrezna knjižnična podpora in podpora akademskemu osebju za povezovanje
tradicionalnega in spletnega poučevanja.« (Cvetek 2015)
Kot smo že omenili, je vseživljenjsko učenje (angl. lifelong learning) v družbi cenjena veščina,
v gospodarstvu pa zelo zaželena s strani potencialnih delodajalcev. Kombinirano učenje
pomaga študentom razviti željo in veščine za nadaljevanje učenja skozi njihova življenja, s tem
ko daje študentom več kontrole nad njihovim učenjem in jih uči veščin, ki jih potrebujejo za
pridobivanje, organiziranje in vključitev novih informacij v njihovo razumevanje sveta (Glazer
2012).
Vendar pa s kombiniranim učenjem v drugačne vloge ne stopa samo učitelj, ampak tudi
študent. Prav zaradi novega načina učenja in opravljanja aktivnosti, predvsem v spletni
komponenti, ima lahko mnogo študentov pomisleke in zadržke pred kombiniranim učenjem.
»Zato je izredno pomembno študentom približati način dela v modelu kombiniranega učenja
in jih tehnično usposobiti za uporabo virtualnega učnega okolja in e-gradiv.« (Pignar Tomanič
in Kostanjevec 2010)
Pomembnost povezave med pripravljenostjo in intenzivnostjo vpeljave ter končnim učinkom
na kakovost učenja ne sme biti podcenjena. Ko institucije in učitelji sprejmejo in vpeljejo razne
možnosti znotraj razpona kombiniranega učenja, kot del njihovega paketa kombiniranega
učenja, je nato študentova pripravljenost tista, ki vpliva na intenzivnost sprejetja in končno tudi
na učinek na njihovo učenje (Wong, Tatnall in Burgess 2014).
Kombinirano učenje pa ne samo podpira aktivno učenje, ampak ga tudi zahteva. Učinkoviti
programi kombiniranega učenja zahtevajo od študentov interakcijo med sabo, vsebino in
njihovimi lastnimi mislimi. Študenti potrebujejo pot, ne samo za sprejemanje informacij,
ampak tudi za procesiranje le-teh: preverjanje njihovega razumevanja, organiziranje njihovega
znanja in ustvarjanje povezav s tem, kar že vedo (Ambrose idr. 2010, po Glazer 2012).
Kombinirano učenje, ki vključuje strategije aktivnega učenja, priskrbi študentom orodja, da
lahko skozi učni proces in aktivnosti storijo prav to.
Ena od prednosti kombiniranega učenja je, da združuje sinhrone in asinhrone metodologije.
Zhao idr. (2005, po Glazer 2012) so ugotovili, da programi, ki kombinirajo sinhrone in
asinhrone elemente, bolj spodbujajo študente k učenju, kot pa popolnoma F2F ali online
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programi. Ustvarjanje skupnosti v živo in na spletu ter sodelovanje med študenti pri opravljanju
študijskih aktivnosti so pomembni gradniki kombiniranega učenja, ki povečujejo naklonjenost
študenta do takšnega načina izobraževanja. Ker študenti veliko prostega časa preživijo na
spletu, imajo kombinirani programi potencial, da spodbujajo študente na način, kot jih
konvencionalni programi ne morejo, priskrbijo jim ponavljajoče priložnosti, da pregledajo
informacije in vadijo veščine v prijetnem okolju.
Pomembno je vedeti, da je uporaba skupin v spletnem okolju eden izmed načinov za izgradnjo
učne skupnostni v tem okolju, katera je, kot smo malo prej omenili, znaten element za
povečanje atraktivnosti tega okolja za študente. Skupinsko oziroma sodelovalno delo lahko z
asinhronimi srečanji maksimira kar nekaj pozitivnih lastnosti spletne komponente
kombiniranega učenja. Čas za razmislek in razpravo lahko v spletnem okolju olajša globlje in
bolj resno razmišljanje na način, kot ga sinhroni pogovori ne. Spletni viri so takoj dostopni,
brez potrebe oditi v knjižnico. Še več, pogosto je manj moteče za delo skupine, da dostopajo
do teh materialov v asinhronem spletnem okolju, kot bi bilo, če bi vsi skupaj sedeli za enim
računalnikom. In čisto logistično, študenti lahko delajo sodelovalno na projektih brez
usklajevanja primernega časa in prostora (Glazer 2012).
Na drugi strani pa pomislimo, kako potekajo diskusije v predavalnici ‒ manjše število
študentov dominira diskusiji, nekaj jih pozorno posluša in spregovori le občasno, ostali pa
pametno prikimavajo in so videti zainteresirani. Za študenta je relativno enostavno, da sodeluje
tako, da zgleda zainteresiran in prispeva manjše komentarje, ki pa razpravi ne dodajo veliko
vsebine. Glazer (2012) poudarja, da neposrednost diskusije v predavalnici daje prednost
študentom, ki zlahka delijo in argumentirajo svoje misli. Študenti brez dlake na jeziku, odprti
in glasni, lahko pogosto zasenčijo tišje študente, četudi to ni njihov namen. Tako mnogo
študentov okleva, da bi spregovorili, čeprav sta razprava in skupina morda usmerjeni v napačno
smer. Kadar pa se diskusije odvijajo na spletu, si lahko študenti, ki potrebujejo čas, da se
izrazijo, vzamejo čas in nato napišejo njihove misli na spletno stran. Tudi če študenti, ki hitro
spregovorijo v razredu, svoje komentarje hitro objavijo, lahko tišji oziroma bolj zadržani
študenti še vedno dodajo svoje ideje in v celoti sodelujejo v pogovoru. Študenti, ki niso
prepričani, kako se najbolje izraziti, lahko popravljajo svoje misli in odzive, kar na srečanjih v
predavalnici ni mogoče. Tudi študenti, ki ne marajo, da jih drugi opazujejo, ko govorijo, lahko
svoje ideje delijo v relativni zasebnosti ‒ nihče drug jih ne more videti ali slišati v trenutku, ko
delijo svoje misli in zato jih tudi samozavestneje utemeljujejo (Glazer 2012).
Kombinirano učenje je torej lahko pravi odgovor na današnja visoka pričakovanja in hiter, s
tehnologijo prežet življenjski slog študentov. Vendar pa današnji študenti kljub svoji mladosti
in odprtosti do sveta, spremembam morda niso povsem naklonjeni. Nekje globoko v njih so še
vedno vpeta tradicionalna, stara prepričanja. Z vsako generacijo se ti zametki starega
nadomeščajo z novimi spoznanji in novimi pričakovanji, zato verjamemo, da bo vsaka
naslednja generacija lažje sprejela in tudi vključila tehnologijo in splet v svoje izobraževanje.

46

Vendar pa se morajo temelji za to graditi že danes. Zavedati se je potrebno, da ne glede na to,
da študenti v zasebnem življenju tehnologijo obvladajo in jo z navdušenjem uporabljajo, so
pred vstopom v visokošolsko izobraževanje bili več kot desetleje deležni tradicionalnega
načina poučevanja in učenja. Zato je kombiniran način učenja, ne glede na to, da jim je uporaba
tehnologije po večini zelo blizu, za njih nekaj novega in nepoznanega. Pomembno je, da
fakultete zastavijo dober program kombiniranega učenja, da učitelji ta program sprejmejo, ga
ponotranijo in nato samozavestno predstavijo naprej študentom. Le tako bodo ti novosti sprejeli
z navdušenjem in brez odpora ali strahu pred novimi izzivi, ki bodo pred njimi.
4.4

Prednosti in pomanjkljivosti kombiniranega učenja

Neizbežno dejstvo, ki je nit te naloge, je, da ima tehnologija zadnjih nekaj desetletjih
pomemben vpliv na način sodelovanja, povezovanja, komunikacije, poslovanja in tudi
visokošolskega izobraževanja. Preoblikovala je učenje in poučevanje znotraj in izven
tradicionalnih učilnic mnogih izbraževalnih ustanov oziroma fakultet. Z razvojem in vpeljavo
tehnologije v izobraževalne namene se je postopoma, kot odgovor na pomanjkljivosti
tradicionalnega ter izključno spletnega izobraževanja, razvijalo kombinirano učenje ‒ model
mnogih prednosti in nekaterih pomanjkljivosti, ki pa so z ustreznim načrtovanjem in izvedbo,
obvladljive in rešljive.
Prednosti kombiniranega učenja
Skozi dosedanja poglavja smo omenili in opisali kar nekaj prednosti, ki jih kombinirano učenje
prinaša za študente, učitelje in fakultete. V tem poglavju bomo te ugotovitve strnili v povezano
celoto in jih dopolnili s še nekaj lastnostmi kombiniranega učenja, ki se odražajo kot prednost
tega modela poučevanja in učenja. Povzeli in predstavili bomo prednosti kombiniranega učenja
z vidika različnih avtorjev in raziskovalcev.
Glavna prednost in značilnost kombiniranega učenja je, da le-to »ponuja učinkovito podlago
za uporabo različnih pedagoških strategij in ima potencial, da maksimira prednosti obeh, faceto-face in spletnega učenja.« (Wu, Tennyson in Hsia 2010, po Benson, Anderson in Ooms
2011)
Nadalje Dickfos, Cameron in Hodgson Griffith (2014) povzemajo, da prednosti uporabe
kombiniranega učenja zajemajo: izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja (Collis 2003;
Morgan 2002), večjo participacijo oziroma sodelovanje študentov (Bonk idr. 2002) in
doseganje pričakovanj študentov (Dziuban, Moskal in Hartman 2004).
Glazerjeva (2012) pa je izpostavila eno izmed nepričakovanih prednosti kombiniranega učenja,
to je učinek ustvarjanja časa. Danes študenti preživijo toliko časa na spletu v toliko vidikih
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njihovega življenja, da ni nujno, da jim delo za predmet, opravljeno prek spleta, daje občutek,
da je to pravzaprav delo za študij.
V raziskavi, ki jo je opravil Rižnar (2010) v povezavi s prednostmi kombiniranega učenja tujih
jezikov, so strnili naslednje ugotovitve:
- prednosti glede priročnosti, hrambe in učinkovitosti v asinhroni komunikaciji,
- spodbujanje samostojnega učenja,
- spodbuja vseživljenjsko učenje,
- spodbuja pristop, osredotočen na učečega (ang. learner-centered),
- omogoča samostojno študiranje z verodostojno vsebino,
- primerno, če je zaželeno široko razširjanje (angl. wide dissemination),
- pomaga ustvarjati dokumentacijo in lahko pomaga zmanjšati dvoumnost ter
- je lahko uporabljeno s strani več ljudi ob istem času.
Glazerjeva (2012) v svojem prispevku v New Pedagogies and Pracitices for Teaching in
Higher Education Series strnila naslednje prednosti kombiniranega učenja:
- Kombinirano učenje maksimira vrednost F2F časa. Kadar je dobro načrtovano in izvedeno,
kombinirano učenje združuje najboljše prednosti F2F in spletnih programov. F2F čas je na
voljo za sinhrono komunikacijo, za izpostavljanje vprašanj o težkih temah, prepoznavanje
in reševanje domnev in zmot študentov o temi, izgradnji skupnosti, izvedbo praktičnih
aktivnosti in naslavljanje kakršnih koli vprašanj, ki jih lahko imajo študenti o uporabi
tehnologije. F2F čas je opredeljen tudi kot čas za »doseganje nečesa več«, na primer
poglobljenih diskusij in zahtevnejših kognitivnih nalog. Kot smo že sami omenili
pomembnost skupinskega dela preko spleta, tudi Glazerjeva (2012) razlaga, da s skupinskim
delom preko spleta študenti ne spoznavajo le snovi, ampak tudi področja prednosti drug
drugega. Ko poteka razprava v učilnici, študenti skoraj instiktivno vedo, kateri študent naj
zagovarja določeno točko.
- Kombinirano učenje pomaga študentom organizirati njihovo znanje. Svinicki (2004, po
Glazer 2012) izpostavlja, da je ena izmed najbolj učinkovitih stvari, ki jih lahko naredijo
učitelji, da pomagajo študentom pretvoriti informacije v dolgoročno znanje in da jim
svetujejo, kako zgraditi dobro organizacijsko strukturo vsebine. Dobro organizirano znanje
je lažje povezati s predhodnim znanjem in ga je zato tudi lažje priklicati, ko ga potrebujemo.
Kombinirano učenje je lahko uporabljeno na takšen način, da bo eksplicitno opravljalo
nalogo organiziranja materiala. Izdelki, ki jih študenti ustvarjajo preko spleta, ko
organizirajo njihovo znanje, so lahko uporabljeni na F2F srečanjih, da pomagajo študentom
oblikovati bogatejši nabor povezav med novo snovjo in predhodnim znanjem. Na primer
pisne naloge, dokončane, predložene in diskutirane preko spleta, kot priprava na diskusijo
na F2F srečanju, omogočijo študentom, da gredo korak dlje od tega, kar bi naredili na
tradicionalnih predavanjih in celo presežejo izvedbo tradicionalnega izobraževanja.
- Kombinirano učenje spodbuja samostojno učenje (angl. self-directed learning). Kakovostni
kombinirani programi so običajno zasnovani tako, da lahko študenti določene teme
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raziskujejo v večje globine, tudi če gre samo za izpolnitev zahtev predmeta. Programi
kombiniranega učenja lahko prav tako vključujejo spletne vaje za študente, ki morajo
izpopolniti njihove veščine ali predhodno znanje, povezave do dodatnih virov in dodatne
aktivnosti za študente, ki želijo več prakse ali več izzivov.
Pappas (2015) navaja naslednje štiri prednosti kombiniranega učenja:
- Omogoča personalizirano učno izkušnjo. Face-to-face predavanja in tehnologija, delujoča
skupaj z roko v roki, omogočata učno izkušnjo po meri udeleženca izobraževanja s
personaliziranimi povratnimi informacijami. Če se mučijo z določeno učno temo, lahko
dostopajo do mnogih virov na spletu ali dobijo pomoč od njihovih mentorjev. Prav tako
so zmožni prilagoditi specifične multimedijske aktivnosti, ki sovpadajo z njihovimi cilji.
- Ponuja 24/7 dostop do učnih virov. Kombinirano učenje odstrani časovne in krajevne
omejitve.
- Sledenje uspešnosti udeleženca in razvoju veščin. Kombinirano učenje prav tako naredi
podatkovno sledenje hitrejše in priročnejše. Namesto ocenjevanja izpitov se lahko uporabi
spletno ocenjevanje z ocenjevalno lestvico, ki prav tako prinaša prednost takojšnjega
odziva. Prednost virtualnih učnih vaj je tudi ta, da so aktivnosti in uspešnost enostavno
sledljivi.
- Zmanjšanje stroškov izobraževanja. Prednost, ki mnoge organizacije spodbudi k strategiji
kombiniranega učenja, je prihranek stroškov. Kombinirano učenje lahko naredi proces
izobraževanja bolj efektiven, ampak ne zahteva toliko časa in denarja kot tradicionalno
izobraževanje. Mentorji ne rabijo biti fizično prisotni v predavalnicah, v nekaterih
primerih zato celo ni potrebno plačati najemnine za prostor. Še več, učna predavanja so
lahko posodobljena in razširjena v kratkem času, ker ni potrebno skrbeti za tiskan material
v tako velikem obsegu, kot to zahteva tradicionalno izobraževanje.
Po mnenju Winsteada (b. l.) se je kombinirano učenje razvilo kot odziv na neverjeten porast
spletnega učenja na eni strani in dolgoročno močno pozicijo tradicionalne šole na drugi strani.
Plusi kombiniranega učenja po njegovem mnenju močno pretehtajo minuse tega pristopa in
tako vključujejo:
- Napredna sodelovalna orodja: spletne razprave, hitra sporočila in odziv predavatelja in
kolegov študentov.
- Povečano dostopnost: predavanja so dostopna 24/7, kadarkoli iz vsake lokacije (kadarkoli
in kjerkoli).
- Izboljšano komunikacijo: boljša povezava med predavatelji in študenti.
- Ocenjevanje 2.0.: lažje ocenjevanje študentov s podrobnim spletnim testiranjem in
poročanjem. Avtomatično ocenjevanje, ponujeno s strani veliko učnih sistemov, je prav tako
veliko olajšanje za učitelja.
- Oseben pristop: prilagojen tempu in učnemu stilu vsakega študenta, ustvari bolj udobno
okolje za obojne, »počasne tekače in šprinterje«. Če imajo študenti težave z določeno temo,
lahko posežejo po dodatnih spletnih virih ali dobijo hitro pomoč njihovega mentorja.
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- Zabavo: kombinirana predavanja so dokazano bolj privlačna in prijetna za različne skupine
študentov – od osnovne šole do podiplomskih študentov.
Da povzamemo, kombinirani učni programi vključujejo aktivne učne strategije z uporabo
raznovrstnih pedagoških pristopov. Asinhrona narava kombinirane komponente programov
ima koristen učinek na povečanje časa, ki ga študenti porabijo za učni material. Diskusije, ki
se izvajajo preko spleta, spodbujajo odziv in običajno dosežejo 100 % udeležbo. Kot rezultat
je lahko F2F čas porabljen bolj učinkovito, s študenti, ki bodo razširili material preko tega, kar
bi lahko bilo doseženo v konvencionalnem F2F predavanju. Študenti v kombiniranem
programu ustvarijo več in bogatejše povezave med tem, kar se učijo in tem, kar že vedo ter s
tem ustvarjajo trdno ogrodje za organizacijo informacij in znanja (Glazer 2012).
Vsaka učna strategija ima prednosti in pomanjkljivosti. Vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti
vsi (bodoči) izvajalci kombiniranega učenja, je, ali dobro pretehta slabo? Da pa si lahko na to
sploh odgovorijo, morajo poznati tudi izzive kombiniranega učenja. Ti lahko, kadar niso
ustrezno obvladani, prerastejo v pomanjkljivosti ali celo ovire za kakovostno kombinirano
izobraževanje.
Pomanjkljivosti kombiniranega učenja
Problemi, ki se pojavijo pri razvijanju modulov za kombinirano učenje, vključujejo nezadostno
podporo, pomanjkanje časa in virov za razvijanje predavanj, tveganja, povezana z dostopnostjo
do tehnologije ter potrebo po pridobivanju novih tehnoloških veščin in veščin poučevanja.
Benson, Anderson in Ooms (2011) so izpostavili naslednje slabosti kombiniranega učenja:
- pomanjkanje osebne komunikacije,
- izguba konteksta (slabo urejeni ali nepovezani kosi informacij so lahko težko razumljivi),
- pojavijo se lahko manjše tehnične težave,
- motivacijske težave (posebej pri študentih s slabimi jezikovnimi veščinami),
- informacijska preobremenjenost (študenti lahko prejmejo pretežke, nezaželene ali
nepomembne informacije, ki jim bolj malo koristijo) ter
- povečana obremenitev učiteljev.
Problem, ki je izstopal iz obeh raziskav, ki so ju opravili Benson, Anderson in Ooms (2011),
je dojemanje razvoja kombiniranega učenja kot časovno potratnega. Ta percepcija v določeni
meri tudi odraža realnost, zato bi bilo po njihovem mnenju smiselno sprejeti strategije, ki bi
poskušale realizirati dolgoročne koristi vlaganja in razvijanja kombiniranega pristopa. Medtem
ko bi lahko te koristi zajemale bolj učinkovit management in organizacijo, pa bi morale
vključevati prepoznavne prednosti v zvezi z izboljšanim učenjem študentov in povečanjem
kvalitete poučevanja (Benson, Anderson in Ooms 2011).
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Winstead (b. l.) je opredelil in opisal šest izzivov, s katerimi se lahko srečajo organizacija,
učitelji in študenti tekom zasnove in izvedbe kombiniranega učenja:
- Tehnološki izziv: infrastruktura. Pojavljata se vsaj dva zorna kota tega problema. Prvi je
gradnja potrebne infrastrukture znotraj izobraževalne organizacije ali določenega
predmeta. Ali ima organizacija zahtevano IT delovno silo? Lahko priskrbi potrebna
sredstva? Ali je pripravljena investirati v nekaj nepoznanega? Na drugi strani pa je lahko
potrebna software in hardware tehnologija za kombiniran učni program precejšen finančni
zalogaj. Vendar pa z investiranjem v pravo tehnologijo ob zasnovi kombiniranega učenja
fakultete najverjetneje privarčujejo velike zneske denarja, ki bi drugače bil porabljen za
podporo zastarelega in okornega okvira.
- Tehnološki izziv: miselnost. Pomembno je, da so viri, uporabljeni v kombiniranem učenju,
zanesljivi, lahki za uporabo in sprejeti s strani vseh udeležencev v učnem procesu. Druga
težava je IT pismenost, ki je lahko znatna ovira za učitelje bolj kot za študente.
Razpoložljivost zanesljive tehnološke podpore je zato obvezna. Kakršni koli manjši
problemi ali pomanjkanje organizacije lahko s sabo prinesejo nevarnost neuspeha.
»Zagovorniki stare šole imajo vedno asa v rokavu: dolgoletno datoteko in potrjeno
metodologijo.« (Winstead b. l.) Inovatorji se morajo resnično potruditi, da prepričajo
oklevajoče in razkrijejo prednosti raje kot slabosti kombiniranega učenja.
- Tempo napredka. Kar na začetku izgleda kot prednost, se lahko obrne v slabost, ko
govorimo o pregledu specifičnih učnih scenarijev. Winstead (b. l.) navede kot primer
uporabo snemalnika na predavanjih, kar se lahko odraža v zaostajanju in manjši aktivnosti
učencev pri poteku predavanj.
- Negativen vpliv na učitelje. Preveč dela (angl. Overwork). Menjava paradigme ni ravno
malenkost. Učitelj, ki uvaja kombinirano učenje, mora izbrati pravo učno snov, pravo
razmerje med face-to-face in spletnim učenjem, prava orodja za izvedbo in podobno. V
začetnih fazah uvajanja kombiniranega učenja je tako potrebnega značilno več dodatega
dela in vloženega časa, kar veliko učiteljev težko sprejme oziroma se s tem strinja.
- Negativen vpliv na študente. Breme učnih vsebin (angl. Cognitive load). Kot novi v
kombiniranem modelu lahko nekateri učitelji pričnejo dostavljati preveč vsebine in učnih
aktivnosti. Winstead (b. l.) razlaga, da lahko nov program postane »prijatelj«, če je
prilagojen študentovim individualnim potrebam, in »sovražnik«, če je uprabljen v
preveliki količini, kot je običajno v tradicionalnem učenju. Na svetli strani ima učitelj
oziroma mentor na voljo mnogo različnih orodij, da motivira in vključi študente v
napredek 21. stoletja z uporabo interaktivnih elementov, digitalnih certifikatov, spletnih
aplikacij itd.
- Problem plagiatorstva in kredibilnosti. Ko izvedba predmeta vključuje spletno
komponento, se je tako učiteljem kot študentom težko upreti neskončnim možnostim
interneta, kjer lahko posegajo po mnogih idejah, učnih vsebinah in avtorskih delih. To
lahko vpliva na poštenost in kvalitetno delo predmeta. Zato je zelo pomembno, da se
izvajalci in udeleženci izobraževanja zavedajo pomena avtorskih pravic in pravilnega
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navajanja virov, prav tako pa morajo biti na drugi strani pozorni na nevarnosti nepotrjenih
spletnih virov.
Tudi Pappas (2015) je za model kombiniranega učenja izpostavil podobne pomanjkljivosti kot
Winstead (b. l.) poprej, in sicer:
- Neučinkovita raba tehnoloških učnih orodij lahko zapravlja vire. Če so učitelji nevedni,
kako uporabljati priskrbljeno učno tehnologijo, potem fakulteta najbrž ne bo dobila
rezultatov, ki jih želi. Prav tako ne, če se za izvedbo uporabljajo tehnološka učna orodja,
ki so manj zanesljiva ali ne nudijo nujnih komponent samo zato, da bi vodstvo prihranilo
nekaj denarja. Zato je ključnega pomena najti prava orodja in učitelje usposobiti za
upravljanje s temi orodji, v nasprotnem primeru bo finančni vložek v nove tehnologije in
naprednejši model izobraževanja zaman.
- Učenci morajo imeti osnovno znanje o tehnologiji ali voljo do učenja. V vsaki skupini, v
vsakem študijskem letu se lahko pojavi vsaj en študent, ki bo okleval glede sprememb.
Prav tako bodo tam tisti, ki niso seznanjeni s tehnologijo in imajo pred sabo dolgo pot
učenja. Da lahko učitelji rešijo ta problem, morajo imeti voljo, da učijo nove učence in
motivirajo tiste, ki so morda bolj zadržani.
- Visoki tehnološki in vzdrževalni stroški. Nakup učne tehnologije in prilagoditev
infrastrukture za program kombiniranega učenja je lahko velik strošek. Vendar Pappas
(2015) poudarja, da so to le kratkoročni stroški in da bodo fakultete s tem modelom učenja
na dolgi rok najverjetneje prihranile kar nekaj denarja.
Še bolj podrobno kot dosedanji avtorji se je v možne pomanjkljivosti kombiniranega učenja
poglobil Majumdar (2015). Izzivi, povezani s kombiniranim učenjem, se po njegovem mnenju
nanašajo ne le na zgoraj omenjene pomanjklivosti, ampak tudi na zastavljene učne strategije,
uravnoteženo združevanje obeh delov tega modela izobraževanja ter problem upravljanja
oziroma sledenja učnemu procesu. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali pet izzivov, ki se
po avtorjevem mnenju najbolj pogosto pojavljajo pri zasnovi in izvedbi kombiniranega učenja
(Pappas 2015):
- Problem '' Preveč Prehitro'' (angl. Too Much Too Soon). Z razvijanjem učnih tehnologij te
postajajo vedno bolj dosegljive. Vendar samo ustvarjanje učnih rešitev z najnovejšo
tehnologijo še ne pomeni, da bodo izvedba učnega procesa in učni rezultati po koncu tega
procesa uspešni. Dajanje na razpolago preveč tehnologije lahko naredi program
kombiniranega učenja na videz preveč lahkotno in udeleženci ga morda ne bodo vzeli tako
resno. Prav tako so z novo tehnologijo lahko pričakovani tudi manjši problemi z
računalniško opremo. Če se udeleženci soočajo s preveč tehničnimi zahtevami, ki nimajo
enostavne rešitve, lahko izgubijo motivacijo za delo. To pomanjkanje tehnološke
učinkovitosti pa lahko pripelje do neuspeha celotnega učnega programa. Za obvladovanje
izzivov, povezanih s tehnologijo, naj fakultete in učitelji ne vključijo naenkrat vseh
tehnologij, ki so na voljo; tehnologijo naj uvajajo postopoma in najprej naj začnejo z
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orodji, ki so lažja za uporabo. Učitelj mora biti zmožen odgovoriti na osnovna tehnična
vprašanja, prav tako pa mora biti na voljo učinkovita tehnična podpora IT strokovnjakov.
Problem tradicionalne miselnosti (angl. The problem of the traditional mind-set). Študenti
imajo pogosto predpostavljeno mnenje, da so tradicionalne učilnice bolj učinkovite, ker
verjamejo, da so lahko bolj uspešni v poznanem okolju. Razumejo naravo predavalnice in
znajo oceniti njihov 'vložek' v smislu obnašanja, truda in udeležbe oziroma sodelovanja.
Učenje, nadgrajeno s tehnologijo, lahko v študentu ustvari občutek, da je v spletnem okolju
preveč ''neznanega''. Udeležencem bi moral biti celoten učni program primerno
predstavljen – vključno z navodili, kako namestiti in uporabljati tehnologijo, kot tudi z
zahtevami v zvezi z udeležbo in sodelovanjem. Pomembno je, da se učitelji dobro počutijo
v zvezi z izvajanjem tega koncepta in pomagajo študentom v in izven predavalnice.
Problem upravljanja in dostopanja učnega procesa (angl. The problem of managing and
assessing learner process). Sledenje napredku učenca je lahko precejšen izziv. Zato ta
vidik kombiniranega učenja ne sme biti zapostavljen; študenti lahko zaključijo spletno
izobraževanje, vendar če nimajo globokega razumevanja o tem, kaj so zaključili, bo učni
učinek ničen. Obe komponenti kombiniranega učenja, v predavalnici in samostojno
učenje, morata biti sledljivi, da bi učni uspeh bil zagotovljen. Da se učitelji lahko
prepričajo o učinkovitosti obeh komponent, bi moralo ocenjevanje potekati tako za spletna
kot tudi za predavanja v učilnici. Rezultati so lahko sledljivi in uporabljeni za ugotovitev,
ali so bile dosežene vse učne zahteve. Prav tako bi morali biti učitelji, mentorji oziroma
drugi spletni administratorji v redni interakciji z udeleženci, saj se le tako lahko zagotovi,
da so učne zahteve razumljene in pričakovanja izpolnjena.
Problem napačnih strategij (angl. The problem of misdirect strategies). Ko se začne
ustvarjalni proces zasnove in vpeljave kombiniranega učenja, je običajno večina
pozornosti namenjena implementaciji tehnologije, zasnova učne vsebine pa je na drugem
mestu. Oblikovalci učnega procesa morda nimajo niti časa niti sredstev za ustvarjanje
uspešnega programa in ko je govora o učni strategiji, je največji del namenjen načinom,
kako prilagoditi tehnologijo, da bodo učne vsebine na voljo. Vse se vrti okoli tega, kako
dostaviti namesto kaj dostaviti. Pomembno je, da snovalci učnega procesa in programa
določijo delež učnih vsebin, ki zahtevajo face-to-face čas, delež vsebin, ki zahtevajo
sodelovanje in katera učna vsebina je lahko samostojno predelana in opravljena. Šele po
tej previdni členjenosti so lahko učne vsebine razvite in prilagojene za različne ''dostavne
kanale''.
Problem združitve elementov kombiniranega učenja (angl. The problem of bringing all
blending elements together). Programi kombiniranega učenja so večplastni in trajajo daljše
časovno obdobje. Pomembno je imeti primerno koordinacijo in pregled nad učnim
procesom, v nasprotnem primeru bodo študenti naklonjeni končanju le ''lažjih'' delov
vsebin ali pa le obveznih komponent. Preveč informacij lahko naloži nepotrebno breme na
študente, zaradi česar bodo najverjetneje manj motivirani, da zaključijo samostojne učne
zahteve. Prav tako je lahko zaradi preveč informacij učitelj preobremenjen s količino
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stvari, ki jih bo moral upravljati. Dobra zasnova predmeta ter urnik spletnih dogodkov in
dogodkov v predavalnici lahko učencem pomagajo do boljšega oz. bolj organiziranega
učenja.
Izzivi kombiniranega učenja torej obstajajo, vendar jih ni nemogoče preseči. Z natančnim
načrtovanjem in skrbno izvedbo je lahko spletno učenje kljub izzivom, ki jih s seboj prinaša,
uspešno vključeno v visokošolsko izobraževanje. Z upoštevanjem vseh vidikov; tehničnega,
organizacijskega in učnega, bodo v prednostih kombiniranega učenja resnično uživali tako
študenti kot tudi učitelji in vodstva fakultet.
4.5

Pregled dosedanjih raziskav na področju kombiniranega učenja v Sloveniji

V tem poglavju bomo predstavili ugotovitve raziskovalcev in izvajalcev na področju
kombiniranega učenja v Sloveniji. V povezavi s celostnim kombiniranim učenjem v Sloveniji
smo zasledili le raziskave, izvedene s strani dr. Igorja Rižnarja, ki se nanašajo na izvedbo
kombiniranega učenja tujih jezikov v visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Obstaja še
nekaj drugih raziskovalnih gradiv, ki temeljijo predvsem na tehničnem delu kombiniranega
učenja, na primer raziskave o e-izobraževanju, implementaciji le-tega v izobraževalni proces
in odnosu študentov do takšne vrste izobraževanja. Ker se naš raziskovalni del magistrske
naloge nanaša na odnos učiteljev do kombiniranega učenja, se bomo v tem poglavju
osredotočili le na ugotovitve dr. Igorja Rižnarja, ki je svoje raziskovanje namenil področju
izvedbe kombiniranega učenja in sprejemanja kombiniranega učenja s strani študentov.
Igor Rižnar (2010) na začetku svojega raziskovalnega dela z naslovom Kombinirano učenje
tujih jezikov poudari, da ima kombinirano učenje, kadar je dobro razumljeno in
implementirano, potencial, da preoblikuje visokošolsko izobraževanje. Po mnenju avtorja bi se
morale visokošolske izobraževalne institucije spoprijeti z izzivi, povezanimi s spremenjenimi
pričakovanji glede kakovostne učne izkušnje in z valom tehnoloških inovacij. Le tako lahko
zagotovijo smiselno in spodbudno učno izkušnjo (Rižnar 2010).
V drugem raziskovalnem delu z naslovom Blended language learning in higher education
Rižnar (2009) razlaga, da se je uporaba računalnikov pri učenju tujih jezikov začela že v
šestdesetih letih 19. stol, vendar v dosti manjšem obsegu kot desetletja kasneje. Začetke
računalniško podprtega učenja tujih jezikov oziroma CALL (angl. Computer-Assisted
Language Learning) je zasnoval Warschauer (1996, po Rižnar 2009), ki ga je razdelil v tri
faze: behavioristični CALL, komunikativni CALL in itegrativni CALL. Prvo fazo so
zaznamovale takratne behavioristične teorije poučevanja in omejene zmožnosti računalnikov
do osemdestih letih prejšnjega stoletja. Takratni CALL programi so omogočali le vnos
podatkov in odzivov v računalnik in računalniško ocenjevanje. Ta zasnova se do določene mere
še vedno uporablja (v nadgrajeni različici), vendar pa so bili učni pristopi te behavioristične
dobe opuščeni. Komunikativni CALL temelji na komunikacijskem pristopu, kjer je
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osredotočenost bolj na uporabi jezika kot na analizi le-tega. Še vedno pa je takratna software
oprema omogočala tudi urjenje veščin z različnimi pristopi, kot so na primer jezikovne igre.
Faza integrativnega oziroma raziskovalnega CALL-a se je začela razvijati v devetdesetih letih
19. stoletja. Ta način uporabe tehnologije v poučevanju in učenju poskuša vpeljati poučevanje
jezikovnih veščin v naloge oziroma projekte z namenom, da zagotovi neposrednost in
skladnost. Novejše raziskave izpostavljajo pristop, usmerjen na učenca, pri katerem se študente
spodbuja k uporabi različnih možnih rešitev pri problemu. Pri tem pristopu se pogosto
uporablja drug model učenja, to je DLL (angl. Data Driven Learning), pri katerem učni proces
ne temelji več samo na učiteljevi pobudi, njegovi izbiri tematik in gradiva ter izrecno določenih
pravilih učenja, temveč na študentovem lastnem odkrivanju pravil, načel in uporabe tujega
jezika (Rižnar 2009).
Rižnar (2009) navaja, da začetki uporabe računalniško podprtega učenja tujih jezikov (CALL)
v Sloveniji segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja z uporabo software opreme, kot sta
Bank of English in Sara. V raziskovalnem delu Kombinirano učenje tujih jezikov Rižnar (2010)
predstavi prvo fazo uporabe CALL-a na Fakulteti za management Koper, ki se je začela s
študijskim letom 2006‒2007. Za tehnični del izvedbe kombiniranega učenja so izvajalci
predmeta Poslovna angleščina uporabili podatkovno bazo (BNC) in paket software opreme
(Sara), s čimer so študenti odkrivali sistem, funkcijo, raznolikost v pomenu in frekvenco
pojavljanja posameznega angleškega časa. V prvi fazi izvajanja kombiniranega učenja je
sodelovalo 38 študentov prvih letnikov v povezavi z izvajalcem predmeta dr. Igorjem
Rižnarjem. Namen te raziskave je bil raziskati dve hipotezi: prva je predpostavljala, da pravila
in učbeniki ne morejo opisati kompleksnih angleških časov v popolnosti, druga pa se je
nanašala na pogostost uporabe angleških časov »progressive« in »perfect« (Rižnar 2010).
Najpomembnejša ugotovitev te raziskave, ki se navezuje na kombinirano učenje, je ta, da
številna pravila, ki so na voljo v učbenikih in na spletu, niso dovolj, da bi opisala raznolikost
uporabe angleških časov. Rižnar (2010) opozarja, da je poleg učenja iz učbenikov pomembno
tudi izkustveno učenje, s katerim so študenti izpostavljeni okoliščinam, ki jih bodo doživeli v
vsakdanji uporabi tujega jezika. Tudi tukaj avtor poudarja pomembnost modela uporabe DLL,
s katerim lahko študenti sami testirajo hipoteze in odkrivajo pravila.
Druga faza uporabe računalniško podprtega učenja jezikov je na Fakulteti za management
Koper potekala v študijskem letu 2007‒2008, ko sta bili ustvarjeni dve spletni učilnici z
uporabo software učne opreme, imenovane Moodle. Pomembno je, da so se teme in aktivnosti
v spletnih učilnicah navezovale na delo v predavalnici ter da so bila študentom na spletu na
voljo dodatna gradiva, navodila in spletni testi. Aktivnosti v e-učilnicah so bile zasnovane tako,
da so spodbujale samostono delo in študij študentov.
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Namen izvajalcev predmeta Poslovna angleščina je bil najti pot do boljšega poučevanja in
učenja, bolj motiviranih študentov in uspešnejših predavanj z implementacijo računalniških
tehnologij ter povečati njihov potencial za učenje in poučevanje tujih jezikov (Rižnar 2010).
Rižnar (2010) poudarja, da je pomembna prilagodljivost predmetov in programov
vseživljenjskemu in ''ob-pravem-času'' izobraževanju (angl. Just-in-time education), da se
zadovolji raznolike skupine študentov. Fakultete morajo biti proaktivne in inovativne, kar
lahko dosežejo tudi s premikom od klasičnega izvajanja predavanj v predavalnicah do
kombiniranega poučevanja in učenja.
Dr. Igor Rižnar (2009) je po tem raziskovanju kombiniranega učenja na Fakulteti za
management Koper v študijskem letu 2009/2010 izvedel še vzporedno raziskavo na tej fakulteti
ter na Mednarodni poslovni šoli v Ljubljani med rednimi in izrednimi študenti. Namen te
raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo značilne razlike v dojemanju kombiniranega učenja med
tema dvema skupinama študentov. Avtor navaja, da so zadovoljstvo študentov s kombiniranim
učenjem pri predmetu Poslovna angleščina, ocenjevali s pomočjo vprašalnikov, ki so se
nanašali tako na IKT veščine študentov kot tudi na mnenje oziroma zadovoljstvo študentov s
spletnimi nalogami in aktivnostmi. Z analizo vprašalnikov je Rižnar (2009) izpostavil, da je
bila kombinirana izvedba predmeta v obeh skupinah študentov označena za dobro ali zelo
dobro. Študenti so še posebej izpostavili naslednje pozitivne vidike kombiniranega učenja
(Rižnar 2009):
- raznoliko zastavljen učni koncept,
- pestrost in kakovost multimedijskega učnega materiala,
- nova učna izkušnja s spletnim klepetom,
- možnost osredotočanja na učni proces posameznika ter fleksibilnost časa in prostora,
- komunikacija z ostalimi študenti in učiteljem.
Na splošno Rižnar (2010) ugotavlja, da prilagajanje novemu učnemu konceptu študentom ni
predstavljalo večjih težav. Vzrok za to leži v tem, da so te generacije študentov že vešče
uporabe računalnika in drugih tehnoloških orodij in aplikacij. Tako je bil odnos študentov do
kombiniranega učenja ocenjen med pozitivno in zelo pozitivno učno izkušnjo. Analiza je
pokazala, da bi kar 84 % rednih študentov drugega letnika in 73 % rednih študentov prvega
letnika priporočalo e-učenje svojim prijateljem. Izredni študentje bi svojim prijateljem v 85 %
priporočali kombinirano učenje.
Študenti pa so poleg prednosti kombiniranega učenja zaznali tudi manjše pomanjkljivosti in
podali nekaj zanimivih predlogov za izboljšanje izvedbe kombiniranega učenja. Kot ovire za
kakovostno kombinirano učenje so študenti obeh skupin izpostavili manjše tehnične težave,
časovno obsežnost posameznih aktivnosti, (pre)veliko obveznosti, težje razumevanje nekaterih
besedil, tveganje za površinsko opravljanje učnih aktivnosti ter težave z motivacijo ‒ predvsem
v skupini rednih študentov prvega letnika in izrednih študentov.

56

Kot ideje za izboljšanje e-učilnice pa so izpostavili video posnetke predavanj v živo, ki bi bili
dostopni v e-učilnici za študente, ki so predavanja zamudili, dodatek kratkih video posnetkov
ter več skupinskega in projektega dela (Rižnar 2009).
Rižnar (2009) na koncu raziskovalnega dela povzema, da med učitelje, predvsem tiste, ki so
uvideli prednosti kombiniranega učenja, postopoma prihaja zavedanje, da bi moralo biti več
pozornosti usmerjene v potrebe in različne učne stile študentov. Prav tako bi morali spodbujati
naravno zvedavost študentov s kompleksnimi in smiselnimi izzivi, se zavedati, da mora učenje
biti tudi zabavno ter da je izjemnega pomena prav učenje učenja. Kombinirano učenje omogoča
predvsem to zadnje, saj se učiteljeva glavna vloga iz togega predajatelja znanja prelevi v
povezovalca ali moderatorja, ki večino svojega časa nameni svetovanju, usmerjanju in
motiviranju študentov za samostojno delo.
Kombinirano učenje je, glede na raziskave, med študenti zelo dobro sprejeto in ocenjeno. Kar
manjka v dosedanjih raziskavah je vidik učiteljev v zvezi s kombiniranim učenjem. Ali so sploh
pripravljeni vnašati spremembe v svoj stil poučevanja, kakšno je njihovo mnenje o prednostih
oziroma pomanjkljivostih kombiniranega učenja, v kolikšni meri so naklonjeni
kombiniranemu učenju in ali bi, če ga še ne, izvajali kombinirano učenje v prihodnosti? Na vsa
ta in mnoga druga vprašanja bomo odgovorili z analizo raziskave, ki sledi v empiričnem delu
magistrske naloge.

57

5

EMPIRIČNI DEL - RAZISKAVA

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo s
pomočjo predvsem tuje literature ter z metodami opisovanja, povzemanja in sinteze preučili
vsebine s področja izobraževanja, poučevanja in učenja. Razčlenili smo teorije in definicije
raznih avtorjev o pomembnih pojmih, povezanih s kombiniranim učenjem ter jih med seboj
primerjali.
V tem delu pa smo opravili analizo podatkov, pridobljenih s kvantitativno metodo
raziskovanja. Za raziskavo smo uporabili lasten anketni vprašalnik, ki je vseboval dva sklopa.
V prvem delu so bila zastavljena vprašanja povezana z dojemanjem, odnosom in
naklonjenostjo visokošolskih predavateljev do modela kombiniranega učenja, v drugem delu
pa smo spraševali po splošnih podatkih anketirancev.
Statististično populacijo za raziskovanje so predstavljali visokošolski učitelji poslovnih
fakultet v Sloveniji v študijskem letu 2019/2020. Vzorec za anketiranje je bil naključen, pri
katerem imajo vsi člani statistične populacije enako možnost biti izbrani. Anketne vprašalnike
smo posredovali v izpolnjevanje v elektronski obliki zaradi lažje dostopnosti do predavateljev
in v pričakovanju večje odzivnosti.
Prvotno smo nameravali v empiričnem delu naloge poleg opravljene analize rezultatov testirati
tudi zastavljene hipoteze. Nato smo, zaradi večje smiselnosti, pridobljene podatke in
ugotovitve prikazali kot posnetek stanja na izbranem področju. S pomočjo opisne statistike
(strukturnih deležev, absolutnih frekvenc in standardnih odklonov) smo dobljene podatke
preučili in analizirali ter tako pridobili posnetek stanja na tem raziskovalnem področju. Za
nazornejši in bolj pregleden prikaz podatkov smo te, s pomočjo opisne metode, predstavili tudi
s preglednicami in grafi.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili zasnovo, izvedbo in ključne ugotovitve
empiričnega dela magistrske naloge. Z raziskovanjem smo želeli dobiti vpogled v odnos
visokošolskih učiteljev do kombiniranega modela učenja: njihovo naklonjenost novim
metodam poučevanja, mnenje o prednostih in pomanjkljivostih tega modela ter njihove
izkušnje in mišljenje v povezavi z izvedbo kombiniranega učenja.
Za namen raziskovanja smo uporabili kvantitativne metode, s katerimi smo pridobili,
analizirali, predstavili in prikazali dobljene podatke ter ključne ugotovitve raziskovalnega dela.
Za namen zbiranja podatkov smo uporabili spletne anketne vprašalnike, katerih rezultate smo
nato analizirali s programskim orodjem za statistične analize SPSS.
5.1

Izvedba raziskave

Prvi korak kvantitativnega raziskovanja je bil ustvariti lasten anketni vprašalnik, namenjen
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anketiranju visokošolskih učiteljev. Pri tem smo si pomagali predvsem s teoretičnimi izhodišči,
predstavljenimi v prvem delu magistrske naloge. V pomoč nam je bil tudi lasten vpogled v
model kombiniranega učenja, katerega del smo bili kot študenti. Podatke smo se odločili
pridobiti s spletnim vprašalnikom zaradi lažje in hitrejše dostopnosti do učiteljev, krajšega časa
izpolnjevanja ter učinkovitejše analize rezultatov. Za izdelavo in posredovanje vprašalnikov
smo uporabili orodje za spletne ankete, imenovano 1KA (EnKlikAnketa). Anketni vprašalnik
je bil anonimen, vsa vprašanja so bila zaprtega tipa in so omogočala en odgovor, na vprašanja
6, 8, 10, 11, 12 in 13 pa so učitelji odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer so
označili, v kolikšni meri trditev v določenem vprašanju zanje velja.
Vprašalnike smo posredovali na 335 elektronskih naslovov visokošolskih fakultet in učiteljev.
Kadar elektronskih naslovov učiteljev posamezne izobraževalne institucije ni bilo mogoče
pridobiti na spletu, smo se za pomoč pri posredovanju obrnili na referate teh fakultet. Žal
politika nekaterih fakultet ne dovoljuje posredovanja povezav do anketnih vprašalnikov
njihovim zaposlenim, zato je bilo število rešenih vprašalnikov manjše od pričakovanih, kljub
upoštevanju predpostavljenih omejitev.
Po končanem anketiranju smo s pomočjo programa SPSS naredili opisno statistiko za
pridobljene podatke, jim izračunali odstotke ter jih interpretirali. Tako smo pridobili posnetek
stanja o raziskovalni temi na področju kombiniranega učenja.
5.2

Analiza rezultatov raziskave

Cilj empiričnega dela magistrske naloge je raziskati in preučiti odnos in naklonjenost
visokošolskih učiteljev slovenskih poslovnih fakultet do kombiniranega učenja ter na podlagi
ugotovitev podati predloge za nadaljnji razvoj in izboljšave v povezavi z izvedbo
kombiniranega učenja v tercialnem izobraževanju.
5.2.1 Opredelitev vzorca
Anketni vprašalnik je ustrezno izpolnilo 63 visokošolskih učiteljev slovenskih poslovnih
fakultet kar predstavlja 18,59 odstotno stopnjo odzivnosti. Od 63 anketirancev je bilo 31 (50
%) žensk in 31 (50 %) moških, en anketiranec na to vprašanje ni odgovoril. Največ
anketirancev spada v starostno skupino od 40‒49 let, in sicer 22 (34,9 %), sledi 20 (31,7 %)
starih med 50 in 59 let, nato 10 (15,9 %) starih od 30‒39 let, 9 (14,3 %) je bilo tistih, ki so stari
60 let ali več ter le 2 (3,2 %) sta bila mlajša od 30 let. Med anketiranimi je prevladovalo število
učiteljev z doktorskim nazivom, takšnih je bilo kar 45 (72,6 %), sledijo tisti z magisterijem,
katerih je bilo 13 (21 %), le 4 (6,5 %) pa imajo visokošolsko izobrazbo. Največ učiteljev ima
akademski naziv redni profesor, in sicer 16 (25,8 %), 12 (19,4 %) jih ima naziv izredni profesor,
11 (17,7 %) učiteljev ima naziv docent, 10 (16,1 %) jih ima naziv predavatelj, 6 (9,7 %) je
asistentov, 5 (8,1 %) višjih predavateljev, 2 (3,2 %) anketrirana pa nimata nobenega izmed
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naštetih nazivov. Na fakulteti poučuje 55 (87,3 %) anketiranih, na višji šoli 7 (11,1 %) na visoki
šoli pa 1 (1,6 %) visokošolski učitelj. Velika večina, in sicer 51 (81,0 %) anketiranih poučuje
v javni izobraževalni instituciji, v zasebni pa jih poučuje 12 (19,0 %) (Preglednica 3).
Preglednica 3: Opis vzorca
Spremenljivka
Spol

Starostna skupina

Dokončana stopnja izobrazbe

Akademski naziv

Naziv organizacije

Vrsta organizacije

Kategorija

Frekvenca

Odstotek

Ženski
Moški

31
31

50,0
50,0

Skupaj
20‒29
30‒39

62
2
10

100,0
3,2
15,9

40‒49

22

34,9

50‒59
60 let in več
Skupaj

20
9
63

31,7
14,3
100,0

Visoka šola
Specializacija
Magisterij
Doktorat
Skupaj
Asistent
Izredni profesor

4
13

6,5
21,0

45
62
6
12

72,6
100,0
9,7
19,4

Redni profesor
Predavatelj

16
10

25,8
16,1

Višji predavatelj
Docent
Drugo
Skupaj
Višja šola
Visoka šola
Fakulteta
Skupaj
Javna
Zasebna
Skupaj

5
11
2
62
7
1
55
63
51
12
63

8,1
17,7
3,2
100,0
11,1
1,6
87,3
100,0
81,0
19,0
100,0

5.2.2 Opisna statistika in osnovne statistične analize
V nadaljevanju predstavljamo analizo vprašanj, ki so bila pomembna za našo raziskavo in
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pridobitev posnetka obstoječega stanja na področju kombiniranega učenja v terciarnem
izobraževanju.
Za pridobitev splošnega pregleda nad uporabo kombiniranega učenja na poslovnih fakultetah
v Sloveniji smo anketirance povprašali, na kakšen način so izvajali svoja predavanja preteklo
in tekoče študijsko leto. V študijskem letu 2018/2019 je največ učiteljev, in sicer 54,4 %
izvajalo klasična predavanja v predavalnici, s 35,5 % sledijo tisti, ki so izvajali kombiniran
model učenja, najmanj učiteljev (10,3 %) pa je izvajalo izključno študij na daljavo (Slika 1).
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Slika 1: Način poučevanja v študijskem letu 2018/2019
Za študijsko leto 2019/2020 smo prilagodili možne odgovore zaradi ukrepov vlade Republike
Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa SARS-COV-19. Mnogi učitelji so namreč
morali v tem študijskem letu prilagoditi svoj način poučevanja ukrepom in priporočilom,
podanih s strani Ministrstva za šolstvo, delo, dom in socialne zadeve ter Nacionalnega instituta
za javno zdravje. Tako se je v dveh mesecih trajajoče epidemije pouk moral izvajati izključno
na daljavo, s čimer je veliko učiteljev prvič izkusilo tehnično in spletno komponento
kombiniranega učenja. V tem študijskem letu je upadlo število učiteljev, ki so poučevali
izključno na klasičen način in naraslo število učiteljev, ki so izvajali študij na daljavo ali
kombinirano učenje. Še vedno je bilo največ učiteljev s tradicionalnim pristopom predavanj,
in sicer skupno 42,7 %, sledijo tisti s kombiniranim pristopom poučevanja (39,7 %), najmanj
pa je še vedno tistih, ki so izvajali študij na daljavo (17,6 %) (Slika 2).
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Slika 2: Način poučevanja v študijskem letu 2019/2020
Zanimalo nas je tudi, ali so visokošolski učitelji že kdaj sodelovali v sistemu kombiniranega
učenja in na kakšen način. Skoraj polovica (49,3 %) je sodelovala v modelu kombiniranega
učenja kot predavatelj, le 8,7 % jih je sodelovalo kot udeleženec, kar 42 % pa jih še nikoli ni
bila udeležena v sistemu kombiniranega učenja (Slika 3).
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Slika 3: Sodelovanje v kombiniranem sistemu učenja
Nadalje nas je zanimalo, ali so tisti, ki so že izvajali kombinirano učenje kot predavatelji, le-to
uvedli na lastno željo oziroma pobudo, ali je bil ta sistem izobraževanja že zastavljen s strani
vodstva fakultete. Malo več kot pol anketiranih učiteljev (54,5 %) je kombiniran model
poučevanja vpeljalo na lastno pobudo, pri ostalih 45,5 % izvajalcih kombiniranega učenja pa
je ta način izobraževanja že bil zastavljen s strani vodstva (Preglednica 4).
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Preglednica 4: Vzrok izvajanja kombiniranega učenja
Spremenljivka
Jaz sem bil-a pobudnik vpeljave kombiniranega modela
učenja.
Kombiniran model učenja je bil vključen s strani
vodstva.

Frekvenca

Skupaj

Odstotek
18

54,5

15

45,5

33

100,0

Z vidika
predavateljev.

Z vidika
študentov.

Z vidika
organizacije.

Z naslednjim vprašanjem smo želeli pridobiti mnenje učiteljev o učinkovitosti posameznega
modela poučevanja. To smo razdelili v tri sklope: učinkovitost z vidika predavateljev,
študentov in organizacije. Učitelji menijo, da je z vidika predavateljev najbolj učinkovit prav
kombiniran model poučevanja (62,7 %), sledijo klasična predavanja (34,3 %) le 3 % učiteljev
pa meni, da je z vidika predavateljev najbolj učinkovit študij na daljavo. Tudi z vidika
študentov se kar 70,1 % učiteljem zdi kombiniran model izobraževanja najbolj učinkovit,
sledijo klasična predavanja (32,9 %) in s 6 % študij na daljavo. Večina učiteljev, in sicer 60 %
meni, da je kombinirano poučevanje najbolj učinkovit način izobraževanja tudi z vidika
organizacije, sledijo mu klasična predavanja (21,5 %) in študij na daljavo z najvišjim
odstotkom so sedaj, in sicer 18,5 % (Slika 4).
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Slika 4: Učinkovitost posameznega načina poučevanja z vidika predavateljev, študentov
in organizacije
Anketirane učitelje smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s šestimi trditvami,
povezanimi s prednostmi kombiniranega učenja. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so
ocenili po lestvici od 1 »Sploh se ne strinjam« do 5 »Popolnoma se strinjam«. V največji meri
se strinjajo s trditvijo »Kombinirano učenje združuje prednosti tradicionalnega poučevanja in
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e-izobraževanja« (AS = 3,83, SO = 0,969). Malo manj se strinjajo s trditvami »Kombinirano
učenje je orodje za zniževanje stroškov organizacije« (AS = 3,53, SO = 1,038), »Kombinirano
učenje spodbuja samostojno učenje« (AS = 3,51, SO = 0,878) in »Kombinirano učenje zabriše
meje časa in prostora za študente in učitelje« (AS = 3,47, SO = 1,038). Približno enak delež
anketiranih učiteljev se strinja oziroma se ne strinja s trditvijo »Kombinirano učenje omogoča
individualen pristop k učnemu procesu« (AS = 3,27, SO = 0,980), najmanj pa se anketirani
strinjajo s trditvijo »Pri kombiniranem modelu poučevanja študenti bolj sodelujejo« (AS =
2,89, SO = 1,056) (Slika 5).
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Slika 5: Strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na prednosti kombiniranega učenja in
poučevanja
Pri naslednjem vprašanju so učitelji med naštetimi dejavniki izbrali tistega, za katerega menijo,
da ima največji vpliv na kakovostno izvedbo kombiniranega učenja. Po mnenju 39,1 %
učiteljev ima prav učiteljeva usposobljenost za kombinirano učenje največji vpliv na njegovo
izvedbo. Sledijo ji pripravljenost študentov za sodelovanje (26,6 %), možnost sledenja
aktivnostim udeležencev in njihovemu razvoju (20,3 %) ter zadnja, vendar prav tako
pomembna, učinkovita raba tehnoloških orodij (14,15 %) (Slika 6).
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Slika 6: Vpliv dejavnikov na kakovostno izvedbo kombiniranega učenja
Anketirane učitelje smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri so naklonjeni novim spoznanjem
in vpeljavi novih učnih metod. Stopnjo strinjanja s trditvijo »Svoje znanje in veščine nenehno
dopolnjujem glede na nove učne trende« so izrazili po lestvici od 1 »Sploh nisem naklonjen«
do 5 »Zelo sem naklonjen«. Aritmetična sredina teh odgovorov je 4,14, kar pomeni, da so
anketirani visokošolski učitelji naklonjeni novim spoznanjem in učnim metodam (Preglednica
5).
Preglednica 5: Naklonjenost novim spoznanjem in učnim metodam
Spremenljivka
Svoje znanje in veščine
nenehno dopolnjujem glede
na nove učne trende.

N

Minimum

Maksimum

Povprečje

1

5

4,14

63

Std.
odklon
,840

Nadalje nas je zanimalo, ali zahteva po novih znanjih zmanjša pripravljenost učiteljev za
vpeljavo novih učnih načinov in metod izobraževanja. Kar 81,3 % učiteljev je odgovorilo, da
zahteva po novih znanjih ne zmanjša njihove pripravljenosti za uvedbo novih načinov in metod
poučevanja, le 18,8 % pa jih je pri tej trditvi pritrdilno odgovorilo (Preglednica 6).
Preglednica 6: Pripravljenost za vpeljavo novih načinov in metod izobraževanja v
povezavi z zahtevo po novih znanjih
Spremenljivka

Frekvenca
12
52
64

Da
Ne
Skupaj

65

Odstotek
18,8
81,3
100,0

V raziskavi nas je prav tako zanimalo mnenje učiteljev, ali so njihov povečan obseg dela, trud
in čas, vloženi v vpeljavo novih metod poučevanja, ustrezno ovrednoteni in cenjeni. Stopnjo
strinjanja s trditvijo »Povečan obseg dela učiteljev je ustrezno ovrednoten« so ocenili s
petstopenjsko lestvico strinjanja od 1 »Sploh se ne strinjam« do 5 »Popolnoma se strinjam«.
Aritmetična sredina pridobljenih odgovorov je 2,44 (SO = 1,258), kar pomeni, da se s to
trditvijo ne strinjajo. Po mnenju učiteljev torej dodatno delo, povezano z vpeljavo spletnih
komponent v poučevanje, s strani vodstva ni ustrezno ovrednoteno. Trditev »Učiteljev
prispevek je ustrezno cenjen« so anketirani ocenili s petstopenjsko lestvico od 1 »Sploh ni
cenjen« do 5 »Je precenjen«, na voljo pa je bila tudi kategorja »Ne morem oceniti«. Aritmetična
sredina teh odgovorov je 2,73 (SO = 1,043), kar pomeni, da se približno enak delež anketiranih
strinja oziroma ne strinja s to trditvijo (Preglednica 7).
Preglednica 7: Mnenje učiteljev v povezavi z vrednotenjem njihovega dela
Spremenljivka
Povečan obseg dela učiteljev
je ustrezno ovrednoten.
Učiteljev prispevek je
ustrezno cenjen.

Minimum

Maksimum

Povprečje

64

1

5

2,44

Std.
odklon
1,258
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Tako kot ostali načini poučevanja, lahko ima tudi kombinirano poučevanje nekatere
pomanjkljivosti, ki imajo potencial, da se razvijejo v ovire za kakovostno izvedbo
kombiniranega učenja. S petstopenjsko lestvico strinjanja so učitelji ocenili, v kolikšni meri
posamezna pomanjkljivost predstavlja slabost kombiniranega modela poučevanja. Lestvica je
bila zastavljena od ocene 1 »Sploh se ne strinjam« do ocene 5 »Popolnoma se strinjam«.
Anketirani se strinjajo, da prav povečana obremenitev učiteljev predstavlja največjo slabost
kombiniranega učenja (AS = 3,92, SO = 0,874), sledijo ji pomanjkanje osebnega stika s
študenti (AS = 3,89, SO = 1,073), uporaba naprednih tehnoloških in spletnih orodij (AS = 3,31,
SO = 1,073), nezanesljivost tehnologije (AS = 3,13, SO = 1,079) in izguba konteksta vsebine
v spletnih razpravah, navodilih za delo ipd. (AS = 3,13, SO = 1,123). Najmanj se visokošolski
učitelji strinjajo s trditvama, da slabost kombiniranega učenja predstavljajo visoki vzdrževalni
stroški (AS = 2,69, SO = 0,898) ter preveč (nepotrebnih) učnih vsebin za študente (AS = 2,56,
SO = 0,802) (Slika 7).
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Slika 7: Pomanjkljivosti kombiniranega učenja
Anketirani učitelji so ocenili, v kolikšni meri posamezni dejavniki negativno vplivajo oziroma
bi vplivali na njihovo odločitev, ali vpeljati nov način poučevanja v izvedbo njihovih
predmetov. Lestvica je zajemala vrednosti od 1 »Sploh nima negativnega vpliva« do 5 »Ima
zelo močan negativen vpliv«. Obsežnost in zahtevnost priprave učnih vsebin in gradiva ima na
učitelje največji negativen vpliv (AS = 3,53, SO = 0,953), malo manjši negativen vpliv imata
dodatno delo (AS = 3,41, SO = 1,042) in časovni pritisk zaradi povečanega obsega dela (AS =
3,41, SO = 0,978). Nato sledijo neenakomerna razporeditev delovnega časa (AS = 2,94, SO =
1, 069), zahteva po novih znanjih in dodatno izobraževanje (AS = 2,59, SO = 0,994) ter
obvezna uporaba spleta in tehnologije (AS = 2,33, SO = 1,016), ki najmanj negativno vpliva
na vpeljavo novega načina poučevanja (Slika 8).
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Slika 8: Vpliv dejavnikov na vpeljavo novih načinov izobraževanja
Na vprašanje »S katerim načinom predavanj bi želeli poučevati v prihodnosti glede na vaše
dosedanje izkušnje?« je kar 73,6 % visokošolskih učiteljev odgovorilo, da s kombiniranim
modelom klasičnega in spletnega poučevanja. Izključno za klasičen model poučevanja v
predavalnici bi se odločilo 24,2 %, za online študij na daljavo pa le 3,2 % anketiranih učiteljev
(Slika 9).
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Slika 9: Kateri način poučevanja bi visokošolski učitelji izbrali v prihodnosti?
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5.2.3

Ključne ugotovitve empiričnega dela

V raziskavi Odnos visokošolskih učiteljev do kombiniranega učenja na poslovnih fakultetah v
Sloveniji smo pridobili 63 ustrezno rešenih anketnih vprašalnikov, ki smo jih upoštevali pri
nadaljni analizi. Vprašalniki so bili zastavljeni v spletni obliki, anketirani pa so do njih
dostopali preko spletnega portala za reševanje anket 1ka.si. Povezavo do vprašalnikov smo
poslali na e-poštne naslove učiteljev in visokošolskih organizacij, ki smo jih poiskali na
spletnih straneh posamezne visokošolske organizacije. Na vprašalnike je odgovorilo enako
število moških in žensk, največ anketirancev je starih od 40 do 49 let, prevladovalo je število
učiteljev z doktorskim nazivom, kar 81 % anketiranih pa poučuje na javnih fakultetah.
Najprej smo želeli raziskati, na kakšen način so visokošolski učitelji izvajali svoja predavanja
v študijskem letu 2019/2020. V marcu 2020 se je zaradi epidemije z virusom SARS-COVID19 način šolanja na vseh izobraževalnih institucijah v Sloveniji moral prilagoditi ukrepom in
priporočilom Vlade Republike Slovenije ter Nacionalnega Inštituta za javno zdravje.
Izobraževanje na vseh ravneh šolstva je v tem obdobju potekalo izključno na daljavo. Zato smo
morali anketno vprašanje, povezano z načinom izvajanja predavanj v tem študijskem letu,
prilagoditi trenutnim razmeram, anketirane pa smo, za vpogled v bolj realno stanje na področju
različnih načinov izobraževanja, povprašali tudi po načinu poučevanja v študijskem letu
2018/2019. Ugotovili smo, da je v preteklem študijskem letu 2018/2019 malo več kot polovica
anketiranih izvajala klasičen način poučevanja v predavalnici, malo več kot tretjina pa je tistih,
ki so izvajali kombiniran model poučevanja. V študijskem letu 2019/2020 je, z izjemo obdobja
epidemije, število učiteljev, ki izvajajo klasična predavanja, malo upadlo, naraslo pa je število
tistih, ki izvajajo kombinirano učenje in študij na daljavo. Glede na trenutno stanje v visokem
šolstvu in na spreminjajoče se dejavnike, ki vplivajo na sistem izobraževanja, verjamemo, da
se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti.
Zanimalo nas je, ali so anketirani visokošolski učitelji že kdaj sodelovali v sistemu
kombiniranega učenja in na kakšen način. Skoraj polovica učiteljev je v preteklosti že
sodelovala v modelu kombiniranega učenja kot predavatelj, od tega jih je malo več kot polovica
vpeljala sistem kombiniranega učenja na lastno pobudo. Kar 42 odstotkov visokošolskih
učiteljev pa še nikoli ni bilo udeleženih v sistemu kombiniranega učenja, niti kot udeleženec
niti kot predavatelj.
Nato smo želeli raziskati mnenje učiteljev v povezavi z učinkovitostjo posameznega modela
poučevanja. Z vidika vseh treh opazovanih skupin: predavateljev, študentov in organizacije, je
po mnenju večine anketiranih učiteljev najbolj učinkovit model izobraževanja prav
kombinirano učenje. Nadalje nas je zanimalo tudi, kako visokošolski učitelji dojemajo
posamezne prednosti kombiniranega učenja. V največji meri učitelji dojemajo kombinirano
učenje kot model izobraževanja, ki združuje prednosti tradicionalnega poučevanja in eizobraževanja ter kot orodje za zniževanje stroškov organizacije. Učitelje smo povprašali po
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vplivu posameznih dejavnikov na kakovostno izvedbo kombiniranega učenja. Po mnenju 39,1
odstotkov anketiranih ima največji vpliv na kakovostno izvedbo prav usposobljenost učiteljev
za kombinirano učenje. Ugotovili smo tudi, da so učitelji naklonjeni novim spoznanjem in
učnim metodam ter da zahteva po novih znanjih ne zmanjša njihove pripravljenosti za uvedbo
novih načinov in metod poučevanja. Vendar pa anketirani po drugi strani menijo, da povečan
obseg dela, trud in čas učiteljev, ki jih ti vložijo v vpeljavo novih metod poučevanja, niso
ustrezno ovrednoteni in cenjeni s strani vodstva izobraževalne institucije. Nadalje učitelji
menijo, da prav povečana obremenitev učiteljev predstavlja največjo slabost kombiniranega
učenja. Tako imata obsežnost in zahtevnost priprave učnih vsebin in gradiva največji negativen
vpliv na odločitev učiteljev, ali vpeljati nov način poučevanja v izvedo njihovega predmeta.
Malo manjši negativen vpliv imata dodatno delo in časovni pritisk zaradi povečanega obsega
dela. Zanimiva je ugotovitev, da obvezna uporaba spleta in tehnologije nima negativnega
vpliva na učitelje in njihove odločitve, povezane z načinom poučevanja. Prav tako zahteva po
novih znanjih, ki so običajno potrebna za uspešno in kakovostno izvedbo novega načina
poučevanja, ne zmanjšuje pripravljenosti učiteljev za vpeljavo novih načinov in metod
izobraževanja
Zanimalo nas je tudi, kakšen način poučevanja bi visokošolski učitelji izbrali v prihodnosti
glede na njihove pretekle izkušnje. Kljub temu, da je posnetek stanja osvetlil nekaj
pomanjkljivosti v povezavi z izvajanjem kombiniranega učenja v terciarnem izobraževanju, bi
v prihodnosti kar 73,6 odstotkov učiteljev izbralo kombiniran model klasičnega in spletnega
izobraževanja. To potrjuje našo prej napisano domnevo, da se bo trend povečevanja deleža
kombiniranega učenja v Sloveniji v prihodnosti povečeval tudi zaradi naklonjenosti
visokošolskih učiteljev temu modelu.
Glede na analizo in pridobljene ugotovitve lahko sklepamo, da so visokošolski učitelji na
poslovnih fakultetah v Sloveniji naklonjeni kombiniranemu učenju ter v tem modelu
izobraževanja prepoznajo tudi mnoge prednosti. Vendar pa realno stanje prav tako odraža
marsikatero pomanjkljivost v izvedbi kombiniranega učenja, predvsem v povezavi s
povečanim obsegom dela učiteljev ter zahtevnostjo priprave učnih vsebin in izvedbe, ki se
učiteljem zdi podcenjeno in premalo ovrednoteno.
5.2.4 Prispevek naloge k stroki in predlogi za nadaljnje raziskovanje
Temelj za prispevek te naloge k stroki predstavljajo naše ugotovitve v teoretičnem in
empiričnem delu magistrske naloge. V prvem delu te naloge smo raziskali in opredelili osnovne
pojme povezane z visokošolskim izobraževanjem in sicer tradicionalno izobraževanje,
izobraževanje prek spleta in kombinirano učenje. Teoretični del je predstavljal osnovo za
zasnovo in izvedbo raziskave predstavljene v empiričnem delu te naloge. Najpomembnejši
prispevek magistrske naloge je v tem, da smo z raziskovanjem ugotovili kakšen odnos imajo
visokošolski učitelji slovenskih poslovnih fakultet do kombiniranega učenja, kot enega izmed
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novejših modelov izobraževanja. Ker do sedaj še nismo zasledili tovrstne raziskave v Sloveniji,
menimo, da smo predvsem s spoznanji zajetimi in opisanimi v empiričnem delu naloge,
postavili dobra izhodišča za nadaljnje raziskovanje stroke v povezavi z vpeljavo in izvedbo
kombiniranega učenja, predvsem z vidika učiteljev.
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Spremembe le redko kdaj pridejo zlahka in brez zapletov. Tako se tudi visokošolske institucije
v zadnjih nekaj desetletjih trudijo biti v koraku s časom in obvladovati spremembe, ki jih
prinaša nagel razvoj družbe, tehnoloških inovacij in svetovnega spleta. Fakultete se soočajo
predvsem z izzivi povezanimi s sprejemanjem novih spoznanj in zamisli o načinih in metodah
(učinkovitega) poučevanja. Čeprav fakultete zagotovo zanimajo ti novi pristopi k poučevanju,
ostajajo glede sprememb previdne tako kot smo mi sami. Dejstvo, ki se ga vodstva fakultet
dobro zavedajo je, da ne obstaja univerzalen recept za »najboljše« poučevanje ali učenje, saj
se tako posamezniki kot tudi izobraževalna kultura, načela in vrednote posamezne
izobraževalne institucije med seboj močno razlikujejo. Vendar pa obstaja model izobraževanja,
ki mu je do sedaj uspelo združiti največ prednosti različnih načinov poučevanja in to je
kombinirano učenje. Vendar pa je ta model izobraževanja, glede na tisočletno tradicijo
klasičnega izobraževanja, relativno mlad, nepoznan in neraziskan. Zato je kombinirano učenje
v izobraževanje marsikdaj vključeno in nato tudi izvedeno površno, brez ustrezne tehnične
podpore ter znanja in usposobljenosti učiteljev ter ostalih izvajalcev kombiniranega učenja.
Kot takšno, slabo zasnovano in izvedeno, ne more maksimirati prednosti tradicionalnega in
spletnega izobraževanja, njegove pomanjkljivosti pa lahko hitro prerastejo v ovire za
kakovostno in uspešno izvedbo kombiniranega izobraževanja. Zelo pomemben del
kombiniranega učenja so prav učitelji, ki so njegovi snovalci, razvijalci in izvajalci. Zato smo
se v empiričnem delu magistrske naloge osredotočili prav na odnos in naklonjenost učiteljev
kombiniranemu modelu poučevanja. Med izvajanjem kombiniranega učenja visokošolski
učitelji prehajajo med različnimi vlogami, ki so včasih lahko kar precejšen zalogaj, zato sta
ključni ne samo tehnološka podpora temveč tudi podpora učiteljem s strani vodstva.
Ugotovitve raziskovanja so namreč pokazale kar nekaj pomanjlkjivosti, ki jih visokošolski
učitelji poslovnih fakultet v Sloveniji povezujejo z izvedbo kombiniranega učenja. Najvidnejši
med njimi sta, da sta količina vloženega časa in dela namenjenega razvoju ter implementaciji
kombiniranega učenja s strani vodstva fakultete podcenjena ter da glavno slabost
kombiniranega učenja po mnenju visokošolskih učiteljev, predstavlja prav povečana
obremenitev učitelja. Ugotovili smo tudi, da imata obsežnost in zahtevnost priprave učnih
vsebin in gradiv ter časovna stiska zaradi izvajanja več vlog hkrati negativen vpliv na odločitev
učiteljev ali vpeljati nov način poučevanja v izvedbo svojih predavanj. Učitelji se prav tako
strinjajo, da je kombinirano učenje orodje za zniževanje stroškov s strani vodstva fakultete. Po
našem mnenju je nujno, da fakultete s pravilnim pristopom do kombiniranega učenja in
njihovih izvajalcev – učiteljev postopoma spremenijo ta pogled učiteljev na kombinirano
učenje, saj je le to mnogo več kot le orodje za cenejšo izvedbo učnega procesa. Pozitivna je
sicer ugotovitev, da se visokošolski učitelji zavedajo pomena usposobljenosti učiteljev za
kakovostno izvedbo kombiniranega učenja ter da zahteva po novih znanjih ne zmanjšuje
njihove pripravljenosti za vpeljavo novih načinov in metod izobraževanja.
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Visokošolski učitelji poslovnih fakultet v Sloveniji so pripravljeni sprejeti in implementirati
nove načine in metode poučevanja, tudi kombinirano učenje, saj bi skoraj tri četrtine
anketiranih v prihodnosti izbralo kombinirano učenje kot način izvedbe njihovega predmeta.
Ta delež bi lahko bil še višji, če nebi prav zgoraj omenjene pomanjkljivosti odvračale učiteljev
od sprejemanja novih nalog in zadolžitev. Večina namreč dojema dodatno delo, zadolžitve in
naloge kot slabost in ne izziv poučevanja. Vzrok najverjetneje tiči v napačnem pristopu s strani
vodstva fakultet, ki ne namenijo dovolj časa in sredstev ustreznemu usposabljanju in celostni
podpori učiteljev. Izvedba kombiniranega učenja (z izjemo zasnove software in hardware
opreme) je v celoti na bremenih učiteljev. So snovalci, razvijalci, evalvatorji, pripravljalci,
mentorji, upravljalci, učitelji, tehnični inštruktorji, avtorji gradiv in še kakšna vloga bi se lahko
znašla na tem seznamu. Kar precej različnih vlog za enega človeka. Za kakovostno izvedbo
kombiniranega učenja in zadovoljstvo tako učiteljev kot tudi študentov torej ni dovolj, da
fakultete omogočijo le prenos določenega dela vsebine ali aktivnosti na splet, temveč, da
poskrbijo za celosten pristop k zasnovi, izvedbi, evalvaciji in izboljšavam povezanimi s tem
modelom izobraževanja.
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Priloga 1

Anketni vprašalnik

81

Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
v namen raziskave za magistrsko nalogo Odnos učiteljev do kombiniranega učenja na
poslovnih fakultetah v Sloveniji, vas naprošam za izpolnitev anonimnega spletnega
vprašalnika. Izpolnjevanje ankete bo trajalo nekaj minut, dobljeni rezultati pa bodo veliko
doprinesli k raziskavi in moji magistrski nalogi.
Vprašalnik je primeren tudi za izvajalce predavanj, ki izobraževanja ne opravljajo na
kombiniran način.
Povezava do anketnega vprašalnika: https://www.1ka.si/a/272497.
Za vaš trud in čas, ki ju boste vložili v anketni vprašalnik, se vam že vnaprej iskreno
zahvaljujem.
S prijaznimi pozdravi, Urša Gorišek
(Fakulteta za management Koper)
Q1 - Na kakšen način ste izvajali predavanja v študijskem letu 2018/2019?
- Klasičen model poučevanja v predavalnici.
- Online študij na daljavo.
- Kombinacija klasičnih predavanj in spletnih komponent poučevanja (kombiniran model).
Q2 - Na kakšen način izvajate predavanja to študijsko leto?
- Klasičen model poučevanja v predavalnici.
- Online študij na daljavo.
- Kombinacija klasičnih predavanj in spletnih komponent poučevanja (kombiniran model).
- Zadnja dva meseca izvajam študij na daljavo, pred tem sem izvajal-a klasična predavanja.
- Zadnja dva meseca izvajam študij na daljavo, pred tem sem izvajal-a kombiniran način
poučevanja.
Q3 - Ali ste že kdaj sodelovali v sistemu kombiniranega učenja?
- Da, kot udeleženec.
- Da, kot predavatelj.
- Ne.
IF (1) Q3 = [2]
Q4 - Ste model kombiniranega učenja vpeljali na lastno željo ali na željo vodstva?
- Jaz sem bil-a pobudnik vpeljave kombiniranega modela učenja.
-Kombiniran model učenja je bil vključen s strani vodstva.

Priloga 1

Q5 - Kateri način poučevanja se vam zdi najučinkovitejši z vidika predavateljev,
študentov in organizacije?
Klasična
Online študij na
Kombiniran model
predavanja
daljavo
obeh pristopov
Z vidika
predavateljev.
Z vidika študentov.
Z vidika
organizacije.
Q6 - V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami v povezavi s prednostmi
kombiniranega učenja in poučevanja?
Niti se ne
Sploh se
Ne
strinjam,
Strinjam Popolnoma
ne
strinjam
niti se
se
se strinjam
strinjam
se
strinjam
Kombinirano učenje je
orodje za zniževanje
stroškov organizacije.
Kombinirano učenje
omogoča individualen
pristop k učnemu
procesu.
Kombinirano učenje
združuje prednosti
tradicionalnega
poučevanja in eizobraževanja.
Kombinirano učenje
zabriše omejitve časa in
prostora za študente in
učitelje.
Pri kombiniranem
modelu poučevanja
študenti aktivneje
sodelujejo.
Kombinirano učenje
spodbuja samostojno
učenje.
Q7 - Kaj ima po vašem mnenju največji vpliv na kakovostno izvedbo kombiniranega
učenja?
- Učinkovita raba tehnoloških orodij.
- Sledenje aktivnostim udeležencev in njihovemu razvoju.
- Učiteljeva usposobljenost za kombinirano poučevanje.
- Pripravljenost študentov za sodelovanje.
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Q8 - V kolikšni meri ste naklonjeni novim spoznanjem in učnim metodam?
Nisem niti
Sploh nisem
Nisem
naklonjen,
Naklonjen
Zelo sem
naklonjen
naklonjen
niti ne
sem
naklonjen
naklonjen
Svoje znanje
in veščine
nenehno
dopolnjujem
glede na
nove učne
trende.
Q9 - Ali zahteva po novih znanjih zmanjšuje vašo pripravljenost za vpeljavo novih
načinov in metod izobraževanja?
- Da.
- Ne.
Q10 - Ali je po vašem mnenju dodatno delo učiteljev v zvezi z vpeljavo spletnih
komponent poučevanja ustrezno ovrednoteno s strani vodstva?
Sploh se
Ne
Niti se ne
Popolnom
Strinjam
ne
strinjam strinjam niti
a se
se
strinjam
se
se strinjam
strinjam
Povečan obseg dela
učiteljev je ustrezno
ovrednoten.
Q11 - V kolikšni meri se vodstva organizacij zavedajo zahtevnosti vpeljave novega
modela poučevanja in s tem cenijo učiteljev trud, čas in delo vložene v izpeljavo novega
modela poučevanja?
Je
Niti ni premalo
Sploh
Je
Ne
premal
cenjen, niti ni Ustrezno
ni
precenje morem
o
ustrezno
je cenjen
cenjen
n
oceniti
cenjen
cenjen
Učiteljev
prispevek je
ustrezno
cenjen.
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Q12 - V kolikšni meri naštete pomanjkljivosti predstavljajo slabost kombiniranega
modela poučevanja?
Niti se ne
Sploh se
Ne
Popolno
strinjam,
Strinjam
ne
strinjam
ma se
niti se
se
strinjam
se
strinjam
strinjam
Pomanjkanje osebnega
stika s študenti.
Potrebna je uporaba
naprednih tehnoloških in
spletnih orodij.
Nezanesljivost
tehnologije.
Visoki vzdrževalni
stroški.
Povečana obremenitev
učiteljev.
Preveč (nepotrebnih)
učnih vsebin za študente.
Izguba konteksta vsebine
v spletnih razpravah,
navodilih za delo ipd.

Priloga 1

Q13 - V kolikšni meri na vašo odločitev ali vpeljati nov način poučevanja, v tem
primeru kombiniran model učenja, negativno vplivajo/ bi vplivali naslednji
dejavniki?
Niti nima
Ima
Sploh nima
Nima
Ima
negativnega
močan
negativnega negativnega
negative
vpliva, niti ima
negative
vpliva
vpliva
n vpliv
negativen vpliv
n vpliv
Dodatno delo.
Zahteva po
novih znanjih in
dodatno
izobraževanje.
Neenakomerna
razporeditev
delovnega časa.
Obvezna
uporaba spleta
in tehnologije.
Časovni pritisk
zaradi
povečanega
obsega dela.
Obsežnost in
zahtevnost
priprave učnih
vsebin in
gradiva.
Q14 - S kakšnim načinom predavanj bi želeli poučevati v prihodnosti glede na vaše
dosedanje izkušnje?
- Klasičen model poučevanja v predavalnici.
- Online študij na daljavo.
- Kombiniran model klasičnega in spletnega poučevanja.
Q15 - Spol:
- Ženski
- Moški
Q16 - V katero starostno skupino spadate?
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60 let in več
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Q17 - Vaša dokončana stopnja izobrazbe je:
- Višja šola
- Visoka šola
- Specializacija, magisterij
- Doktorat
Q18 - Vaš akademski naziv je:
- Asistent
- Izredni profesor
- Redni profesor
- Predavatelj
- Višji predavatelj
- Strokovni sodelavec
- Višji strokovni sodelavec
- Docent
- Drugo:
Q19 - Naziv organizacije:
- Višja šola
- Visoka šola
- Akademija
- Fakulteta
- Drugo:
Q20 - Vrsta organizacije:
- Javna
- Zasebna

