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Kratek uvodKratek uvod
• Izobraževalne institucije po celem svetu svoj 

izobraževalni proces modernizirajo, prilagajajo 
današnjim uporabnikom;današnjim uporabnikom;

• trend uporabe e-izobraževanja v izobraževalnih 
i tit ij h či l titi linstitucijah - večinoma le repetitivno vlogo;

• »blended learning« ali kombinirani, hibridni sistem - e-g
učilnica dopolnjuje avditorni študijski proces;

• veliko tovrstnih sistemov ne doseže želenih ciljev -veliko tovrstnih sistemov ne doseže želenih ciljev 
zaradi neprimerne tehnologije, neprimernih učiteljev ali 
nezadostne podpore in zavzetosti s strani uporabnikov in 
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organizacij.



MIT
- e-podpora študiju

• Massachussets Institute of Technology, 

• študijski proces pretežno po tradicionalnemštudijski proces pretežno po tradicionalnem 
načinu izobraževanja,

• e-izobraževanje izključno repetitivno vlogo,

• sistem e-izobraževanja namenjen celotni• sistem e-izobraževanja, namenjen celotni 
zainteresirani javnosti - javno in brezplačno 
dostopna vsakomurdostopna vsakomur.
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IE Brown MBA 
- kombinirani študij

• IE Business School in Brown University,

• obdobja e-izobraževanja se nahajajo med vsakimobdobja e izobraževanja se nahajajo med vsakim 
obdobjem avditornih predavanj,

• predmeti se začnejo na avditorni način, preidejo v 
obdobje e-izobraževanja, nato pa se zopet 
srečajo na avditornih predavanjih.
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Coursera
– popolni e-študij

• Spletni ponudnik neformalnega izobraževanja, 

• partnerstvo z uglednimi univerzami z vsegapartnerstvo z uglednimi univerzami z vsega 
sveta,

• študent vse aktivnosti opravlja prek e-učilnice, ki 
vsebuje gradiva, forume, posnetke predavanj in 
podobno, hkrati pa mora opravljati redne 
zadolžitve, oddajati naloge in reševati kvize,

• certifikat o opravljenem izobraževanju.
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FL UM Blend FL
- kombinirani način 

• Polovica študijskih obveznosti na tradicionalen 
(avditorni) način, polovica obveznosti pa s 
pomočjo spletne učilnice,

• deluje na odprtokodnem izobraževalnem 
sistemu spletna učilnica (Moodle) in esistemu - spletna učilnica (Moodle) in e-
gradiva (Joomla).
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FunkcijeFunkcije
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Zadovoljstvo študentov
z Blend FL

• Merjenje uporabe, zadovoljstva in želja,

• delno s fizičnim anketiranjem in delno s• delno s fizičnim anketiranjem in delno s 
spletno anketo,

• vzorec vseh letnikov, obeh krajev izvajanja 
študija ter dodiplomske in podiplomskeštudija ter dodiplomske in podiplomske 
študente,

• 193 študentov - četrtina vseh vpisanih.
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Parameter Odgovor OdstotekParameter Odgovor Odstotek

K liči b t d

Manj kot 1x 0 %

1x do 4x 36,3 %
Količina uporabe v tednu

5x do 7x 49,2 %
Večkrat dnevno 14,5 %

Način uporabe e-gradiv
Tiskanje 37,3 %

Prek Blend FL 18,7 %
L k l č l ik 44 %Lokalno, na računalniku 44 %

Preferiran način študija
Avditorni 22,3 %

e-študij 9 3 %Preferiran način študija e študij 9,3 %
Kombiniran študij 67,9 %
Zelo neprimeren 2,6 %

Ocena kombiniranega načina 
študija na FL UM

Neprimeren 7,3 %

Delno primeren 20,2 %
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j
Primeren 53,9 %

Zelo primeren 14,5 %



Uporaba (od 1 do 4) Zadovoljstvo (od 1 do 5)p ( ) Zadovoljstvo (od 1 do 5)

Aktivnost Povprečna 
uporaba

Standardi 
odklon

Povprečno 
zadovoljstvo

Standardi 
odklonp j

Kvizi 3,52 0,700 3,47 0,915

M t i li 3 44 0 720 3 83 0 706Materiali 3,44 0,720 3,83 0,706

e-knjige 2,70 0,844 3,45 0,885

Obvestila 2,98 0,857 3,49 0,880

Forumi 2,25 0,902 3,26 0,907, , , ,

Koledarji 2,43 1,086 3,49 0,917

Kontakti 2,20 0,794 3,48 0,844

Izpiti 3,14 0,860 3,64 0,876
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Interaktivne 

naloge 2,64 0,920 3,46 0,821



Ocena primernostiOcena primernosti
• Več kot polovica študentov meni da je sistemVeč kot polovica študentov meni, da je sistem 

primeren, 15 % da je zelo primeren, 21 % pa, da je 
delno primeren,p ,

• spol študentov nima pomembnega vpliva,

• tisti, ki za pot do fakultete porabijo več časa, 
kombiniran način študija ocenjujejo kot manj 
primernega,

• med ocenami študentov iz Celja in študentov iz j
Krškega ni pomembnih statističnih razlik,

• najbolj kritični do sistema so mlajši študenti
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• najbolj kritični do sistema so mlajši študenti.



UgotovitveUgotovitve
• Tisti, ki pogosteje uporabljajo Blend FL, so bolj zadovoljni zTisti, ki pogosteje uporabljajo Blend FL, so bolj zadovoljni z 

materiali in aktivnostmi, ki so jim tam na voljo,

• tisti ki pogosteje uporabljajo Blend FL menijo da imajotisti, ki pogosteje uporabljajo Blend FL, menijo da imajo 
premalo e-študija,

• tisti ki pogosteje uporabljajo Blend FL kombiniran sistem• tisti, ki pogosteje uporabljajo Blend FL, kombiniran sistem 
študija ocenjujejo kot bolj primeren od tistih, ki sistem manj 
uporabljajo,

• uporaba Blend FL se z višanjem letnika in stopnje študija 
zmanjšuje,j j

• zadovoljstvo s posameznimi aktivnostmi pada z višanjem 
starosti in letnika študija,

15

s a os e a š ud ja,



• tisti, ki si e-gradiva natisnejo ali jih prenesejo na svoj 
računalnik, Blend FL manj uporabljajo in so hkrati manj 
zadovoljni z aktivnostmi ki jim jih ponuja skupno pazadovoljni z aktivnostmi, ki jim jih ponuja, skupno pa 
sistem študija ocenjujejo kot manj primeren, kakovost e-
gradiv in urejenost e-učilnice pa kot slabšo,g j p ,

• tisti, ki posamezne aktivnosti več uporabljajo, so z njimi 
bolj zadovoljni prav tako kombiniran sistem študijabolj zadovoljni, prav tako kombiniran sistem študija 
ocenjujejo kot bolj primernega,

ti ti ki ij d di j k k t i d j• tisti, ki menijo, da so e-gradiva manj kakovostna in da je 
e-učilnica manj urejena, menijo, da imajo premalo 
avditornih in preveč e-vaj in e-predavanj
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avditornih in preveč e vaj in e predavanj.



ZaključekZaključek
• Mnenja so deljena in odvisna predvsem od 

vsakega posameznika, 

• tendenca zadovoljstva glede na rezultate, 
prikazane v članku samem odvisna od uporabeprikazane v članku samem, odvisna od uporabe 
spletne učilnice,

• mlajši študentje bolj kritični do spletne učilnice 
kot starejši študentje,

• Vprašanje o prihodnosti izobraževalnega 
procesa: Kako bo izgledal v prihodnosti?
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procesa: Kako bo izgledal v prihodnosti?



Kontakt: tina.cvahte@fl.uni-mb.si


