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1 Uvod 

Cilj tega priročnika je informirati mala in srednje velika podjetja (MSP), ter druge zainteresirane strani, 

kot so trenerji, vodje usposabljanj in podobno, o učenju na delovnem mestu ali pri delu, pa tudi 

inštruktorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v centrih za usposabljanje o 

najsodobnejših tehnikah dela z digitalnimi mediji in trenutnih metodologijah učenja ob delu (kot so 

učne in delovne naloge, vizualni opisi postopkov, animacije, pojasnjevalni videoposnetki, navodila na 

podlagi videoposnetkov, itd.) ter o nekaterih najboljših praksah iz različnih držav EU.  

V priročniku je opisan sistematičen postopek usposabljanja ciljnih skupin vodij usposabljanja PIU ter 

vodij usposabljanja v MSP za uvajanje digitalnih medijev v sisteme usposabljanja v MSP in PIU.  

Priročnik se začne z razpravo o pomenu učenja (usposabljanja) na delovnem mestu (work-based 

learning - WBL), vključno s tem, kako naj bi uporaba digitalnih medijev (DM) prispevala k WBL (v 

nasprotju z uporabo digitalnih medijev v tradicionalnem formalnem izobraževanju v okoljih, kot so 

univerze, šole ali formalno nadaljnje strokovno usposabljanje). Sledi razprava o najpomembnejših 

metodologijah usposabljanja na delovnem mestu. 

Za uvedbo DM v WBL je potreben temeljit proces organizacijskega razvoja (OR) v MSP. Čeprav je v 

okviru pričujočega projekta ta proces mogoče v celoti izvesti v le redkih primerih, je razumevanje 

splošne logike procesa bistveno tako za trenerje, kot tudi za vodje usposabljanja. Le tako lahko 

poskusno izvajajo manjše začetne pobude in nato bolj sistematično nadaljujejo z delom tudi v 

prihodnje. Tudi zato se priročnik osredotoča na opis procesa organizacijskega razvoja, opisuje, kako je 

"načrtovanje" del uvajanja digitalnih medijev in kako uporaba "digitalnega učnega platna" (digital 

learning canvas) podpira ta proces.  

Zadnji del priročnika predstavlja nekatera orodja, ki so bistvenega pomena za digitalno učenje. To so 

videoposnetki, zlasti videoposnetki lastne produkcije, zvočno gradivo, kot so podkasti, ter vizualno 

gradivo, kot so na primer fotografije. V zadnjem delu priročnika je dodanih tudi nekaj navodil glede 

sistemov za upravljanje učenja (learning management systems, v nadaljevanju LMS).  Čisto na koncu 

pa priročnik poda nekaj možnosti, kako digitalno podprto metodologijo WBL prilagoditi posebnim 

potrebam učencev s slabšim znanjem učnega jezika.  
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2 Učenje na delovnem mestu v MSP 

2.1 Poslovni razlogi za učenje na delovnem mestu 

To poglavje utemeljuje vrednost učenja na delovnem mestu (WBL). Kadar je govora o pomenu 

digitalnih medijev za spletno učenje, velja predpostavka, da lastniki, vodstvo in tudi zaposleni 

prepoznavajo vrednost učenja na delovnem mestu. Zakaj sicer sploh razmišljati o učinkovitosti 

tovrstnega učenja, če ni prepoznana njegova splošna vrednost? Prav zaradi tega je namen sledečih 

odstavkov utemeljiti, zakaj je učenje na delovnem mestu lahko ključnega pomena za podjetja, pa tudi 

kako ga je mogoče izvajati. 

Podjetja, ki prevzamejo odgovornost za zanesljivo zagotavljanje visokokakovostnega blaga in storitev 

svojim strankam in za zagotavljanje stabilnih delovnih mest, poleg tega pa želijo prevzeti vlogo dobrega 

soseda v svojih skupnostih, morajo postati "učeče se organizacije." Učenje posameznikov v podjetju, 

pa tudi skupin in organizacije kot celote, je glavni dejavnik pri ohranjanju produktivnosti, 

prilagodljivosti in inovativnosti podjetij. Pri tem je treba upoštevati več dejavnikov, med drugim:  

– Zahteve strank oblikujejo trg: eden izmed trendov za MSP je, da se iz izvajalcev ponavljajoče se 

proizvodnje vedno enakih izdelkov razvijejo v ponudnike celovitih rešitev za stranke, kar vključuje 

tudi analizo zahtev, izdelavo v skladu s potrebami, namestitev in vzdrževanje. Stranke v industriji 

iščejo prilagodljivost in odzivnost svojih dobaviteljev, stranke storitvenih podjetij pa iščejo 

stroškovno učinkovite, vendar prožne in prilagodljive storitve.  

– To bistveno vpliva na delovni proces: čeprav ima klasično rutinsko delo še vedno svojo vlogo, 

zahtevnejše naloge in opravila postajajo vedno bolj pomembni. Odgovornosti so pogosto celovite, 

vključno z vodenjem in spremljanjem proizvodnega procesa. Učinkovita zasnova proizvodnega 

procesa torej za MSP postaja ključna tema . Poleg tega pa prožno in neovirano skupinsko delo, ter 

delo v projektih postajata izjemno pomembna za organizacijo dela.  

– Spreminjajoče se tehnologije: Medtem ko so še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja proizvodnjo 

in njeno produktivnost določali obseg proizvodnje, masa uporabljenega kapitala in razmeroma 

stabilna tehnološka podlaga, je mikroelektronska revolucija od konca osemdesetih let naprej 

(elektronika, internet, robotika) omogočila, da so visoko produktivne tehnologije na voljo tudi 

majhnim enotam.  

Najbolj znane priložnosti za WBL izhajajo iz zamisli o mrežnem gospodarstvu (networked economy). 

Zaradi interneta so številni proizvodni dejavniki na voljo po vsem svetu, zlasti podatki se shranjujejo in 

izmenjujejo v svetovnem oblaku. Zato zdaj o produktivnosti ne odloča sama masa kapitala, temveč 

pametno iskanje inovativnih kombinacij in uporaba tehnologije, ki je načeloma na voljo vsem. Zato je 

hitrost inovacij na področju združevanja tehnologij in delovnih procesov eden od ključnih dejavnikov 

produktivnosti. Delovna mesta se nenehno spreminjajo in se v aktivnem obdobju posameznega 

delavca večkrat reorganizirajo. Nedavni razvoj "Industrije 4.0", proizvodnje, ki jo usmerjajo izključno 

materiali, orodja in predizdelki, ter celotna logistika proizvodnega procesa, povezana s čipi RFID, ki 

"govorijo drug z drugim", je najnovejši primer takšne prelomnice. V storitvenih podjetjih lahko globalno 

povezane stranke ocenjujejo celo posamezne zaposlene; o vsaki slabi uporabniški izkušnji poročajo 

svojim sledilcem na družbenih omrežjih, kar zahteve po zagotavljanju ustreznih storitev dviguje na 

novo raven.  
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Globalizacija prinaša nove akterje na področju konkurence. Industrijsko proizvodnjo in 

visokokakovostne storitve je do nedavnega opravljala razmeroma zaprta skupina držav, z vzponom 

Kitajske in še nekaterih drugih držav pa je ta skupina dobila konkurenco vse bolj tehnološko 

usposobljenih nastajajočih industrijskih družb, v katerih so bili stroški dela v določenem obdobju precej 

nižji kot v starih industrijskih državah. Zaradi tega so podjetja v "starih" državah primorana nenehno 

uvajati inovacije in dvigati produktivnost. Ostati enak v tem okolju pomeni - zaostajati. 

Nenazadnje pa se podjetja in družbe v številnih državah soočajo tudi z različnimi demografskimi izzivi. 

Medtem ko se nekatere "stare" industrijske družbe soočajo z upadanjem rodnosti in posledično z 

delovno silo, ki je v povprečju starejša, se druge države soočajo z visoko stopnjo migracij na svoje trge 

dela ali z njih. Posledično se MSP soočajo s pojavi, kot so nezadostno število pripravnikov, pomanjkanje 

ustreznih pripravnikov, nezadostno število usposobljenih kandidatov za delovna mesta in veliko število 

kandidatov ali zaposlenih, katerih spretnosti in sposobnosti je potrebno ustrezno prilagoditi. 

Podjetja morajo zastaviti smernice in zagotoviti priložnosti za prilagajanje opisanim megatrendom 

gospodarskega razvoja. Ker v zgoraj opisanem okolju začetno izobraževanje v šoli in začetno 

usposabljanje predstavljata zgolj uvod v dolgo obdobje delovne aktivnosti posameznika, so dejanske 

možnosti za vseživljenjsko učenje odvisne od tega, koliko učnih priložnosti zagotavljajo podjetja in kako 

poteka izvedba le-teh. 

V preteklosti, ko je gospodarstvo delovalo počasneje, so se podjetja pri uvajanju novih kompetenc v 

podjetje tradicionalno zanašala na kadre, prihajajoče iz sistema začetnega usposabljanja. Ostalo se je 

uredilo s pomočjo vsakodnevnega neformalnega učenja, delavci so med sabo izmenjevali koristna 

znanja in pristope. Dandanes to ni več dovolj. Velika večina zaposlenih, ki naj bi obvladovali zgoraj 

opisane moteče trende, je že vključena v delovni proces. V učeči se organizaciji se torej učijo že 

zaposleni delavci.  

Organizirano zunanje izpopolnjevanje v klasičnem slogu ima sicer svoje mesto v sistemu, vendar se zdi, 
da se ni nikoli zares uveljavilo, kar dokazuje razmeroma nizka stopnja udeležbe, zlasti zaposlenih s 
spodnjega dela kvalifikacijske lestvice. Očitno so stroški previsoki: težave pri nadomeščanju zaposlenih 
med zunanjim usposabljanjem in razkorak med naučeno splošno vsebino in dejanskimi potrebami na 
delovnem mestu nižajo stopnjo udeležbe. 

Tudi zanašanje na delovno silo, ki je trenutno na razpolago na trgu dela, ni vedno najboljša izbira. 
Včasih, ko so bila dela v proizvodnji in storitvenih dejavnostih preprosta in ponavljajoča, je bilo to dokaj 
enostavno. Danes, ko so delovni procesi bolj kompleksni, tehnologija bolj zapletena in odvisnost od 
usklajenega skupinskega dela večja je čas uvajanja daljši, stroški pa so mnogo višji.  

Tudi neformalno učenje - sicer še vedno osnova učenja v podjetju - ima svoje omejitve, sploh kadar se 
je treba naučiti zapletenega, medsebojno povezanega delovnega procesa. Poleg tega je kakovost učne 
vsebine, ki temelji zgolj na predstavah posameznika o tem, kako bi bilo najbolje delati, lahko vprašljiva. 

Zato mora učni sistem v MSP ustrezati več zahtevam, predvsem pa biti prožen, hiter, zelo blizu 
dejanskim delovnim razmeram, hkrati pa kakovosten, sistematičen in stroškovno učinkovit. Poleg tega 
je tehnologija digitalnega učenja napredovala od nizke tehnologije, ki je v glavnem zagotavljala zajem 
zvoka in videa ter ustvarjala elektronska besedila, ki jih je bilo enostavno deliti do visokotehnoloških 
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simulacij in virtualno povezanih delavcev in strojev v virtualnem prostoru, kar ustvarja veliko novih 
možnosti za izdelavo sodobnih učnih sistemov. 

Ker zaposleni večino svojega življenja preživijo na delovnem mestu, je njihovo dobro počutje odvisno 
od možnosti, ki jim jih le-to ponuja. To velja zlasti za zaposlene, ki imajo nizko formalno izobrazbo, ker 
morda izhajajo iz družin z manj priložnostmi, ki niso imeli priložnosti za študij ali dolgotrajno formalno 
izobraževanje, ali pa izhajajo iz migrantskega okolja, se spopadajo z jezikovnimi preprekami in težavami 
pri prilagajanju ali usklajevanju pridobljene izobrazbe in izkušenj z zahtevami delovnih mest v sodobni 
industriji in storitvah. Zlasti za te skupine morajo učni sistemi MSP poiskati več priložnosti za 
pridobivanje znanja. Podjetja, ki to storijo, imajo priložnost izkoristiti ogromen vir talentov, ki jih druga 
podjetja pogosto spregledajo in zanemarijo.  

Polovica tega, kar danes vemo, je bilo pred desetimi leti še popolnoma neznanega. Po podatkih 
Ameriškega združenja za usposabljanje in dokumentacijo (American Society of Training and 
Documentation - ASTD) se je količina znanja na svetu v zadnjih desetih letih podvojila in se sedaj 
podvaja vsakih 18 mesecev. Za čim bolj učinkovito spopadanje z vse krajšo razpolovno dobo znanja so 
organizacije prisiljene razvijati nove metode izvajanja izobraževanj. V zadnjih letih se je pojavilo nekaj 
pomembnih učnih  trendov, ki narekujejo izbiro metod (Siemens, G. 2008): 
– Mnogi posamezniki v svojem aktivnem obdobju delujejo na različnih, po možnosti nepovezanih 

področjih. 

– Neformalno učenje je pomemben vidik učnih izkušenj. Vendar glavnina učenja ni več formalno 

izobraževanje. Učenje zdaj poteka na različne načine - prek skupnosti prakse, osebnih omrežij in 

opravljanja nalog, povezanih z delom. 

– Učenje je nenehen proces, ki traja vse življenje. Ni več ločeno od z delom povezanih dejavnosti. V 

številnih primerih se vse skupaj poveže v celoto. 

– Tehnologija spreminja naše možgane in v njih vzpostavlja nove povezave. Predstavlja orodja, s 

pomočjo katerih opredeljujemo in oblikujemo naše razmišljanje. 

– Organizacija in posameznik sta učeča se organizma. Vse več pozornosti je usmerjene v upravljanje 

znanja, kar izpostavlja potrebo po teoriji, ki bi pojasnila povezavo med individualnim in 

organizacijskim učenjem. 

– Veliko procesov, ki so jih prej obravnavale teorije učenja (npr. zlasti na področju kognitivne 

obdelave informacij), je zdaj mogoče prenesti na tehnologijo ali jih z njo podpreti. 

– Know-how in know-what se dopolnjujeta z know-where (razumevanjem, kje najti potrebno 

znanje). 

2.2 Metode učenja na delovnem mestu 

V tem delu so navedene osnovne informacije o nekaterih bistvenih splošnih metodologijah učenja na 
delovnem mestu.1 Razumevanje smiselnosti teh metodologij je predpogoj za vključitev digitalnih 
medijev v učno shemo za različne skupine. Izbira učnih metod mora biti tesno povezana z učnimi cilji 
in učno vsebino. Učni cilji vključujejo tehnična vprašanja in tako imenovane ključne kompetence ali 
mehke veščine, povezane s spreminjanjem stališč in osebnostnim razvojem učencev. Navedenih 
metodologij podjetja sicer večinoma ne izvajajo, kljub temu pa zanje predstavljajo navdih pri iskanju 
prilagojenih, individualnih učnih strategij in se uporabljajo predvsem v splošni postavitvi. Sistematičen 

                                                           
1 Veliko podrobnih informacij o načrtovanju in izvajanju WBL je na voljo npr. na https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=3. 
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razmislek o tej postavitvi je ena od storitev trenerjev in vodij usposabljanja, ko se dialog s podjetji šele 
vzpostavlja. 

Tradicionalne metode poučevanja na delovnem mestu vključujejo: 
– Učenje skozi prakso (Learning by doing) 

– Metoda štirih korakov 

– Analitična navodila 

Akcijsko usmerjeni primeri učenja v podjetjih so: 
– Učni projekti 

– Metoda "Leittext" (metodologija s pomočjo skript z navodili) 

– Pristop učnega področja 

– Učni otoki 

Decentralizirane in skupinsko usmerjene metodologije poklicnega usposabljanja so: 
– Krožki kakovosti 

– Učne delavnice (Learnshop) 

– Raziskovanje in predstavitev 

– Rotacija delovnih mest 

Individualno poklicno usposabljanje na delovnem mestu vključuje 
– Spoznavanje dela 

– Usposabljanje na delovnem mestu 

– Samokvalifikacija na delovnem mestu s pomočjo medijev za samostojno učenje 

– E-učenje preko internetnih virov 

2.2.1 Tradicionalne metode 

Tovrstne metode se uporavljajo predvsem med začetnim poklicnim usposabljanjem2, zlasti v MSP: 
a) Učenje skozi prakso. V osnovi gre za to, da je učenec soočen z novo nalogo, za katero mora 

ugotoviti, kako jo opraviti, ter se ob tem učiti iz lastnih napak. Vendar je v praksi bolj pogosto, da 

se mu dodeli mesto v bližini usposobljenega sodelavca. V tem "modelu" eden izmed delavcev 

pokaže in razloži, kaj počne, v skladu z navodili nadrejenega. Učenec čim bolj posnema vzorčnega 

delavca. 

a) Metoda štirih korakov. To je bolj sistematična in izpopolnjena različica točke a). Obsega štiri 

formalne korake: 

– Priprava: motivacija učenca in predstavitev teme 

– Prikaz pravilne izvedbe naloge 

– Posnemanje: izvajanje naloge s strani učenca 

– Praksa: izvajanje naloge do ustrezne ravni usposobljenosti s postopnim zmanjševanjem 

nadzora 

                                                           
2 Informacije o osnovnih mehanizmih začetnega poklicnega usposabljanja v Nemčiji so v različnih jezikih na voljo na 

https://www.bibb.de/govet/en/54880.php 

 

https://www.bibb.de/govet/en/54880.php
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c) Analitična navodila. Tudi ta metoda je v bistvu nadgradnja predhodno omenjenih metod. Vsaka 

naloga je podrobno analizirana in temeljito razložena, razlaga je pogosto podprta s pisnim 

gradivom ali drugimi mediji. 

Omeniti velja, da je vse metode, opisane v tem priročniku mogoče podpreti z digitalnimi mediji, kot na 
primer v primeru učenja skozi prakso,  kjer lahko učenec med učenjem opazuje in si dela zapiske, npr. 
z uporabo zvočnih sporočil, snemanjem delovnega procesa na pametnem telefonu, uporabo 
pametnega telefona za iskanje informacij o nalogi na internetu, iskanjem sorodnih videoposnetkov z 
navodili na portalu YouTube, itd. Delovni proces, tj. to, kar počne že usposobljen delavec, je mogoče 
zabeležiti preprosto in brez večjega urejanja. Celo v "primitivni" obliki izvedbi naloge ne sledimo le 
enkrat ali dvakrat, temveč tolikokrat, kolikor je potrebno. 

Enako velja za "metodo štirih korakov poučevanja." Ker so navodila podana na bolj sistematičen in 
pripravljen način, bo bolj izkušeni delavec poskrbel za to, da bo postopek prikazan na razumljiv in 
enostaven način, npr. počasneje kot običajno. To je dobro tako za snemanje, kot tudi za deljenje 
posnetka. Ker je naloga prikazana in dokumentirana na "pravilen" način, je takšne videoposnetke 
mogoče deliti z več kot enim učencem. Združeni v portfelj učnih videoposnetkov lahko znatno povečajo 
učinkovitost poučevanja. Za analitična navodila velja enako kot za obe predhodno opisani metodi. 
Običajno je obseg priprav, pisanja scenarijev in dela, vloženega v izdelavo videoposnetka (ali animacije, 
grafičnih navodil itd.), večji, saj je gradivo namenjeno ponovni uporabi.3 

2.2.2 Učenje z aktivnostjo v podjetju 

V aktivnost usmerjene metode učenja v okviru podjetja so namenjene spodbujanju samostojnosti in 
lastne dejavnosti učenca. Te metode predstavljajo odziv na nove potrebe po poklicnem usposabljanju, 
saj kompleksnejši delovni procesi od zaposlenih zahtevajo, da opredelijo učne potrebe in sami osvojijo 
potrebne kompetence. V Nemčiji, na primer, so te potrebe združili v okvirni koncept "celostne poklicne 
usposobljenosti"4, kar pomeni, da so cilji usposabljanja delavca v času vajeništva sledeči: 
– Informiranje: pridobivanje informacij o nalogah, ter znanja in virov za opravljanje le-teh 

– Načrtovanje: učenec mora pripraviti (pisni) delovni načrt 

– Odločanje: odločitev o izvajanju delovnega procesa, pogosto v dialogu z inštruktorjem ali mojstrom 

– Izvajanje: učenec izvaja delovni načrt 

– Nadziranje: proces samokontrole, podprt z usmerjevalnimi vprašanji kot instrumentom 

– Ocenjevanje: pogovor z inštruktorjem o načinu doseganja rezultatov in pridobljenih izkušnjah 

Za razvijanje kompetenc udeležencev usposabljanja morajo metodologije odražati želeni rezultat, tj. 
spodbuditi udeleženca k vzpostavitvi poklicne samoodgovornosti.5 Metodologije za razvijanje teh 
kompetenc so lahko sledeče:  

                                                           
3  Nekaj primerov takšnih učnih videoposnetkov si lahko ogledate na:  https://www.youtube.com/user/kfz4metube/videos 
4 https://aevo-lernkartei.de/modell-der-vollstaendigen-handlung 
5 Razprava o "akcijskem učenju" v ZDA kaže na dejstvo, da se takšne kompetence ne razvijajo le pri 

posamezniku, temveč so že od samega začetka umeščene v kontekst skupinskega dela. Zato je treba učenje na 
delovnem mestu že od samega začetka razumeti kot prepletanje razvoja zaposlenih in organizacije. 
https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/figure/Model-of-action-
learning_fig1_247506535&sa=D&source=editors&ust=1623406151524000&usg=AOvVaw3M6oCZ--
snFiYLmGIrXNeO 
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a) Projektna metoda. Projektna metoda se pogosto uporablja, včasih celo nezavedno, ker se 

obravnava kot skupinsko reševanje problemov in ne kot skupinsko učenje. Projektna skupina 

analizira in reši nalogo ali problem iz dejanske delovne prakse. V okviru učne metode se včasih 

pripravi projekt, ki simulira problem, podoben tistemu, ki se lahko pojavi v dejanskem delovnem 

procesu. Kadar se postopek uporablja kot učna metoda, je pri njegovi zasnovi poudarek na temeljiti 

analizi problema in rešitve, pa tudi na dokumentiranju postopka in ugotavljanju splošnih spoznanj, 

pridobljenih pri projektu. Primeri za to so npr. dodelitev dovolj zapletene naloge - "izdelati model 

parnega stroja", ali "načrtovati in izvesti promocijsko kampanjo za odprtje nove veleblagovnice". 

b) Metoda usmerjevalnih scenarijev. Cilj te metode je usmerjanje v procesu samoizobraževanja, ki se 

pretežno odvija po metodi projektnega učenja. Osredotoča se na razvoj orodij in instrumentov, ki 

lahko podpirajo proces samoizobraževanja. Usmerjevalna vprašanja so najboljši način za 

vzpodbudo pri samoizobraževanju. Usmerjevalni scenarij je običajno sestavljen iz usmerjevalnih 

vprašanj, delovnega načrta, ocenjevalnega delovnega lista in usmerjevalne opombe.6 Ker je tej 

metodi očitano, da je preveč neposredna in ne podpira učenčeve samoodgovornosti, je nadaljnji 

razvoj usmerjen v umeščanje nalog neposredno v delovni proces. To pa je tudi ključna točka 

naslednje metodologije. 

c) Metoda učenja in delovnih nalog. Navodila niso organizirana po posameznih nalogah ali 

sistematičnih predmetih, temveč se nanašajo na dejanski integrirani potek dela, oziroma na 

poslovni proces. Učna naloga ni omejena na učenje določenih vidikov knjigovodstva, izdelave blaga 

ali storitve, ali prodaje storitve. Še vedno pa vključuje vse vidike poslovnega procesa, od 

strankinega naročila, do izvedbe storitve in nadaljnjih korakov (navodila, usmerjena v poslovni 

proces). Posamezne spretnosti in kompetence se preverjajo med samim poučevanjem, dokler ni 

dosežen želeni obseg/nabor kompetenc.7 Čeprav se metoda v čisti obliki uporablja le redko, saj je 

priprava nalog zlasti za majhna podjetja lahko precej zahtevna, so njene vodilne ideje danes temelj 

didaktike dualnega sistema vajeništva v Nemčiji. Delovni proces je razdeljen na področja posebnih 

kompetenc v določenem podjetju, vajenci pa v obdobju vajeništva obdelajo vsa področja. 

d) Učni otoki. To metodo so razvila predvsem večja podjetja (npr. Daimler Truck Division Gaggenau), 

da bi prilagodila začetno poklicno usposabljanje v okviru dualnega sistema (nemški vajeniški 

sistem) novim oblikam proizvodnje. Splošna ideja koncepta pa se lahko uporablja tudi za učenje v 

MSP. Koncept učnega otoka temelji na izvajanju izbranega proizvodnega procesa na določenih 

delovnih mestih (otoških delovnih mestih) izven običajnega proizvodnega procesa. Na teh delovnih 

mestih pripravniki/zaposleni opravljajo svoje naloge pod nadzorom vodij usposabljanja in v skladu 

z vnaprej določenimi pedagoškimi in didaktičnimi merili. Pripravniki delajo na dejanskih delovnih 

mestih z večjo podporo in drugimi viri (didaktizacija 1 delovnega mesta). Tako lahko tudi začetniki 

opravljajo delo z minimalnim nadzorom. Usposobljenost za opravljanje dela se postopoma 

povečuje, dokler ni dosežena ustrezna raven usposobljenosti za delo na rednem delovnem mestu. 

                                                           
6 Höpfner, H.: Leittexte – ein Weg zu selbständigen Lernen. Wichtige Fragen und ihre Diskussionen zur Einführung 

in den neuen Bundesländern. Ergänzende Teilnehmerunterlagen. Herausgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung, 

Der Generalsekretär, Berlin, 1991 
7 BIBB (Hrsg.): Großmann, N.; Krogoll, T.; Meister, V.; Demuth, B. (2005):  Ausbilden mit Lernaufgaben Band 1 - 3 Lernaufgaben 

erstellen, Konstanz, 2005 
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Pri vseh teh metodah je uporaba digitalnih medijev seveda zelo koristna. Pri projektni metodi, na 
primer, je digitalne medije mogoče uporabljati za informiranje, načrtovanje, dokumentiranje in 
celostno vrednotenje projekta: 
– Za pridobivanje informacij o nalogi morajo učenci pokazati medijsko usposobljenost pri iskanju 

ustreznih informacij v podjetju ali iz drugih virov (internet!) ter iz obsežne ponudbe izbrati ustrezne 

in kakovostne.  

– Učenci za načrtovanje projekta uporabljajo digitalna orodja.  

– Za komunikacijo lahko uporabljajo digitalne medije, npr. oblikujejo skupino za sporočanje in 

uporabljajo orodja, kot je npr. SLACK8 za komuniciranje, načrtovanje in shranjevanje informacij.  

– Uporaba video konferenc učni skupini omogoči delovanje, čeprav udeleženci niso sočasno prisotni 

na istem mestu.  

– Načrt in zasnova naloge, ki jo je treba izvesti, pomagata pri predstavitvi načrta dodatnim 

sodelavcem ali strokovnjakom, kar pomaga pri pridobivanju povratnih informacij.  

– Načrt v pisni ali vizualni obliki pomaga usmerjati razmišljanje skupine.  

– Dokumentiranje vsakega koraka, npr. s pomočjo videoposnetka, pomaga predstaviti delovni 

proces in prikazati rezultate prisotnim in širšemu občinstvu. 

V mnogih vzorčnih primerih kot projektna naloga šteje tudi izdelava učnih videoposnetkov različnih 
delovnih procesov. Za izdelavo videoposnetkov je potrebno, da učenec v celoti razume postopek, 
njegove bistvene elemente in tudi ve, kako jih najbolje prikazati in ponazoriti. Za izdelavo in nalaganje 
gradiva so potrebne medijske kompetence. Delo običajno zahteva tudi sodelovanje v delovni skupini. 
Nenazadnje pa se lahko rezultat, videoposnetek usposabljanja, uporabi v resničnem življenju za 
usposabljanje drugih delavcev.9 

2.2.3 Decentralizirano in skupinsko usmerjeno poklicno usposabljanje 

Medtem ko je bilo pri metodah, opisanih v prejšnjem razdelku, v ospredju in kot priložnost za učenje 
navedeno individualno poučevanje (čeprav včasih v sodelovalnem okolju, npr. v učnih projektnih 
skupinah), v sledečem razdelku sledi opis metod, ki dajejo pomembne učne rezultate, vendar je njihov 
cilj predvsem reševanje problemov, inovacije in izboljšanje procesov in/ali kolektivno učenje v skupini. 

                                                           
8 https://slack.com DigiVET: tools for digital learning media (padlet.com) 
9 Projekt Kfz4me je pogosto navajan primer. V tem primeru so vajenci avtomobilske mehatronike pripravili obsežen nabor 

tipičnih nalog za popravilo in vzdrževanje avtomobila. V primeru primerjalnega projekta Kfz4me je bilo odločeno, da bo imel 

svoj kanal na YouTubu, kjer si videoposnetke že ogleduje na stotine drugih učencev, od katerih jih veliko deli komentarje in 

predloge. To naj bi močno povečalo samozavest in motivacijo učencev.   

Drug primer uporabe digitalnih medijev pri začetnem usposabljanju, ki ga vodi ideja celostnega delovnega procesa, je projekt 

KOLA, o katerem lahko več informacij najdete na: http://www.httc.de/index.php?id=711 ali 

https://www.youtube.com/watch?v=O1oYUbKPa1M 

Sodobno različico "učnih otokov" je razvil projekt "KEAP" (http://keap.digital/index.php?id=861). Pri tem se je projekt 

osredotočil na celovito "didaktizacijo" (omogočanje učenja) delovnega procesa na delovnih mestih v proizvodni industriji. 

Vsak korak je podprt z mediji, videoposnetki, zvočnimi posnetki, intervjuji z izkušenimi delavci, grafikami, povezanim 

besedilom, videom in animacijami. 

Še bolj podoben primer so tehnologije, ki uporabljajo navidezno ali vgrajeno resničnost: https://www.social-augmented-

learning.de/. 

Video: https://www.social-augmented-learning.de/videos/) omogoča vadbo delovnih procesov, ki so preveč zapleteni, manj 

jasni ali zelo tvegani v navidezni resničnosti, dokler naloga ni obvladana virtualno. Nato lahko učenec postopoma preide na 

dejanski delovni proces. 

https://slack.com/
https://padlet.com/reiner8/Bookmarks
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a) Krožki kakovosti. Krožki kakovosti (jap. Jishu Kanri) so delovne skupine v podjetju. Nihov cilj je 

izkoristiti znanje in izkušnje zaposlenih za izboljšanje procesov. S tem se običajno izboljšajo tudi 

kompetence zaposlenih in delovna klima. Krožke kakovosti običajno sestavlja od tri do deset 

zaposlenih, ki se sestanejo vsaka dva ali tri tedne za eno do dve uri, pri čemer jih pogosto vodi 

sodelavec, usposobljen kot moderator. Na srečanjih analizirajo probleme na svojem delovnem 

področju, pri čemer je potrebna ustvarjalnost in poznavanje metodologije reševanja problemov. 

Člani kakovostnega krožka so odgovorni tudi za izvajanje in spremljanje opredeljenih rešitev. 

Včasih so vključeni zaposleni z različnih položajev v hierarhiji podjetja. 10 

b) Learnshop - učna delavnica. Metodologijo učnih delavnic uporabljajo nemška podjetja (npr. BMW, 

Hoechst), ki se soočajo z vključevanjem velikega števila delavcev migrantov s pogosto minimalno 

formalno izobrazbo. Izraz se da pojasniti kot "učenje v delavnici." Izkušnje kažejo, da so učne 

delavnice privlačne tudi za nemške delavce. Skupine se srečujejo približno enkrat tedensko za eno 

do dve uri. Obravnavajo splošne teme, kot so struktura podjetja, jezikovno usposabljanje, kulturna 

vprašanja, tehnična znanja, vprašanja kakovosti, itd. Za razliko od dela po fiksnem učnem načrtu 

so izhodišče učenja v skupinah problemi posameznih udeležencev. Če v skupini ni mogoče najti 

rešitev in odgovorov, se lahko udeleženci obrnejo na strokovnjake. Pogosto so povabljeni obrtniški 

mojstri, inženirji ali vodstveni kadri podjetja. Čeprav so ta koncept razvila večja podjetja, je 

primeren tudi za MSP s potrebo po rednem izobraževanju. Njegova glavna prednost je, da potrebe 

udeležencev določajo vsebino učenja. 

c) Rotacija na delovnem mestu ali hospitacija (tj. sledenje na delovnem mestu). Programi rotacije 

delovnih mest organizirajo izmenjevanje posameznih zaposlenih na različnih delovnih mestih, z 

namenom doseganja večje prožnosti znotraj podjetja. Zaposleni postanejo do določene mere 

multifunkcionalni in razvijejo splošno razumevanje delovnega procesa. Medtem ko je cilj rotacije 

pridobiti veščine za opravljanje dela, sledenje pomeni prisotnost na drugem delovnem mestu, 

vključno s posnemanjem tamkajšnjega delavca. Pričakovani rezultat je razumevanje nalog in 

dolžnosti delovnega mesta. Pri stalnem poklicnem usposabljanju rotacije in sledenje pomagajo 

krepiti sodelovanje in timsko delo, saj vsakemu delavcu ali uslužbencu omogočajo, da izve več o 

nalogah in pričakovanjih drugih zaposlenih in oddelkov. To pomaga preprečiti trenja na delovnih 

mestih med različnimi funkcionalnimi enotami (npr. proizvodnja in storitve za stranke). Pri 

raziskovanju drugih področij dela je sodelujočim v oporo seznam vprašanj. 

Krožki kakovosti so lahko podprti z vsemi vrstami digitalnih medijev, ki podpirajo skupinsko 
komunikacijo, kot so Slack, Trello in BaseCamp11. Pred digitalno dobo so bile glavno orodje pri delu 
kakovostnega krožka demonstracijske in klasične table, ki so jih večinoma nadomestili digitalni mediji. 
Elektronske table omogočajo lažje shranjevanje in priklic vizualizacije skupinske razprave. Poleg tega 
je mogoče seje predvajati v živo, vključiti dodatne strokovnjake, ter shraniti in deliti zvočne ali video 
posnetke. To je pogosto koristno tudi zato, da se ključne informacije glede ohranjanja in izboljševanja 
kakovosti delovnega procesa lahko posredujejo tistim, ki niso prisotni, ali ki posnetke uporabljajo kot 
učno gradivo.  

V učnih delavnicah je možno uporabljati vse vrste digitalnih medijev. Učno gradivo je prilagojeno 
določenim skupinam učencev ter se zlahka deli in ponovno uporablja v širšem obsegu. Poleg tega je 

                                                           
10 https://www.inc.com/encyclopedia/quality-circles.html; Deppe, J. (1992): Quality Circle und Lernstatt – ein integrativer 

Ansatz 

11 trello.com; basecamp.com, slack.com 

https://www.inc.com/encyclopedia/quality-circles.html
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učno gradivo lažje poenostaviti in vizualizirati kot tiskano gradivo, vendar je v primerjavi z npr. 
delovnimi listi, ki jih ustvari posamezni učitelj ali vodja usposabljanja, izdelano po višjih standardih in 
splošnih načelih kakovosti. Uporaba sistema upravljanja učenja (LMS), kot je Moodle, je odlična za 
organizacijo takšnega gradiva. Med uporabo učenci nadgrajujejo tudi svoje digitalne spretnosti. Poleg 
tega je mogoče v sistem LMS vključiti tudi gradivo, kot so videoposnetki, omenjeni na več mestih v tem 
priročniku, udeleženci učnih delavnic pa lahko sodelujejo pri pripravi lastnih vsebin.  

Tako rotacijo, kot tudi sledenje na delovnem mestu je mogoče izboljšati z uporabo digitalnih medijev. 
Če so na primer vsa, ali vsaj večina delovnih mest dokumentirana z videoposnetkom, se lahko delavec 
na rotacijo pripravi tako, da si posnetek večkrat ogleda. Zato je čas med delom mogoče bolj učinkovito 
izkoristiti za razpravo o konkretnih vprašanjih, izmenjavo izkušenj in prakso. Enako velja za sledenje na 
delovnem mestu. Digitalni mediji, kot so zapisi na blogih in avdio ali video intervjuji z nosilcem 
delovnega mesta, lahko usmerijo pozornost, omogočijo izmenjavo izkušenj in izboljšajo sistematično 
analizo zadevnega delovnega mesta. Poleg spoznavanja delovnega mesta to krepi tudi medijske 
kompetence pripravnika.  

2.2.4 Samoučenje na delovnem mestu 

Ta krovni izraz se nanaša na vse dejavnosti posameznega zaposlenega, s katerimi se uči svojih nalog in 
dolžnosti, ter širi svoje spretnosti in znanje. Samoučenje na delovnem mestu zahteva dobro 
organizacijo dela, pa tudi nekaj svobode pri razporejanju časa in virov, kot so mediji, smernice o 
pričakovanih rezultatih, razpoložljivost povratnih informacij s strani nadrejenih in sodelavcev. Običajno 
je koristno opredeliti učne cilje in pripraviti načrt učnega procesa. Prav tako je lahko koristno, če se je 
o obravnavanih vprašanjih, spoznanjih in pridobljenih izkušnjah mogoče posvetovati s partnerjem z 
izkušnjami in strokovnim znanjem. To učečemu se posamezniku pomaga oceniti lasten napredek. 
Uporabo učnih metodologij in medijev lahko v celoti določajo učni stili in želje učencev. 

E-učenje omogoča predstavitev zapletenih vprašanj s pomočjo multimedijev (zvok, video, animacija). 
Glede na stopnjo interaktivnosti lahko simulacijske sisteme ločimo od učnih in predstavitvenih 
sistemov. Izolacijo učenca je mogoče premagati z različnimi oblikami spletnega usposabljanja, ki ga 
včasih podpira "učitelj na daljavo" ali "virtualni moderator." Dandanes se najpogosteje uporablja oblika 
e-učenja, ki temelji na sistemih za upravljanje vsebine (content-based management learning systems - 
CMS) in sistemih za upravljanje učenja (learning management systems - LMS). Zelo priljubljen je 
odprtokodni sistem "Moodle"12, ki omogoča enostavno upravljanje in skupen interaktivni razvoj učnih 
vsebin. S to preprosto odprtokodno rešitvijo je e-učenje postalo dostopno tudi manjšim podjetjem, ki 
zaradi visoke cene niso želela uporabljati prilagojenih komercialnih sistemov e-učenja in ki niso imela 
koristi od standardnih programov, katerih vsebina je bila pogosto presplošna in tudi slabe kakovosti. 

2.3 Povezovanje dela in učenja  

Medtem ko se številne zgoraj omenjene metodologije pogosto uporabljajo v MSP, pa nekateri 
strokovnjaki, kot sta Jay Cross13  in John Seely Brown trdijo, da je 80 % učenja v podjetjih neformalnega. 
Tudi neformalni elementi so bistveni del omenjenih metodologij, saj so učenci navsezadnje ljudje. 
Dejansko učenje je torej odvisno od njihovega zanimanja in motivacije, ter njihovega pristopa: 
proaktivnosti in interesa za delo. To pomeni, da se hkrati učijo, želijo razširiti svoje strokovno znanje in 

                                                           
12 https://moodle.org/?lang=en 
13 http://theelearningcoach.com/elearning2-0/informal-learning-an-interview-with-jay-cross/ 

John Seely Brown: https://www.youtube.com/watch?v=1BkE-1n2ieo 
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obvladovanje področja dela, hkrati pa so tudi vir znanja za svoje sodelavce. Tako lahko zaposleni in 
njihovi sodelavci na različnih hierarhičnih stopnjah oblikujejo "učne skupnosti", saj drug drugemu 
predstavljajo učno okolje.  

Učenje na delovnem mestu ni samoumevno. Redki so primeri sistematičnega in dejanskega 
prizadevanja za ustvarjanje učnega okolja, ki bi podpiralo razvoj produktivnosti in razvoj posameznika 
v smislu vseživljenjskega učenja. To velja zlasti za MSP. Ko skušamo povzeti izkušnje pri poskusu 
sprememb na tem področju z odgovorom na vprašanje "Kako lahko ustvarimo produktivna osebna 
učna okolja?"14, je treba omeniti devet izkušenj, ki predstavljajo vodilo pri oblikovanju konkretnejših 
smernic za pripravo načrtov za vzpostavitev učnih sistemov, ki uporabljajo digitalne medije: 
– Pripravite ljudi, da govorijo o tem, o čemer prej niso 

– Ustvarite varno okolje 

– Delavci so strokovnjaki 

– Odkrijte, strukturirajte, osredotočite se, načrtujte, ukrepajte, preverite 

– Zapišite, zabeležite, narišite, posnemite pridobljene izkušnje 

– Negujte skupnosti in vire, ki izhajajo iz njih 

– Skozi učno okolje vodijo individualne učne poti 

– Pravilo: 5 učnih partnerjev, 5 % delovnega časa je namenjeno učenju 

– Začnite in razširite 

Sledi nekaj besed o vsakem izmed zgoraj naštetih načel: 
a) Pogovor. Običajno so delavci "izvajalci" in ne "govorci": "Delaj, ne govori!" Nemci so ponosni na to, 

da ne govorijo veliko - kot pravi nemški pregovor: "En človek, ena beseda!" Pri izmenjavi 
izkustvenega znanja, izboljšanju delovnih procesov in seznanjanju novincev s strokovnimi znanji to 
predstavlja oviro.15 Vendar smo opazili, da združevanje ljudi v nove skupine, uvajanje delavcev, ki 
o delu ne vedo ničesar in jim je potrebno vse pojasniti spodbuja govorjenje o lastnem delu. 
Implicitno znanje postane eksplicitno in s tem predmet razprave.16 Razkrijejo se razlike v načinu 
izvajanja iste naloge in poišče se najboljša rešitev. Znanje sodelavca postane opazno in se ga je 
mogoče naučiti. 

                                                           
14 Seznam projektov in literature, ki so podlaga za podane izjave, je na voljo na: http://www.isob-regensburg.net. Med 

najpomembnejšimi projekti za to poglavje so bili: Nemčija (triletni projekti, v vsakem je sodelovalo 6-12 podjetij, financiralo 

jih je nemško ministrstvo za izobraževanje: "Innovative ways of cooperation between SMEs and training institutions" (1989-

1996), "Implementing the integration of learning and working in the enterprise, applying CBT" (1992-1995), "Integrating older 

workers in modern working environments" (1992-1996), "Preparing young people for group-work" (1995-1999), "Quality 

assurance in vocational training" (1995-1998), "Self-evaluation of work-integrated learning" (1999-2001), "Flexible and 

individualised pathways of learning in personnel development" (2003-2007), "Systematic Competence Development in 

Initial Training" (v teku), “Qualification of Training Staff in the field of Mechatronics" (2002-2006). Mednarodni projekti: (člen 

6 ESS, Leonardo da Vinci): "Corporate Social Responsibility" (2000-2003), "Learn and Work" (2000-2003), "HOTSME- 

Self-Learning in SME Hotels” (2006-2007). "CompServ-Competency Development in Service SME” (2006-2007), "EUFACINET-

European Facilitators Network" (2007-2010), "ReSyFac – Reference System for Facilitators of Learning" (2007-2010), 

"INNOinSENS" (2012-2014), "DEMOCLUST" (2013-2016), "CoDiCLUST" (2018-2021). 
15 O pomenu pretvarjanja implicitnega znanja v eksplicitno skupaj z idejami "Nonaka Matrix" si oglejte (med mnogimi, npr. 

zelo jedrnato: http://kmlearning.blogspot.com/2007/07/how-to-transform-tacit-knowledge-into.html. 
16  Oglejte si znameniti "diagram Nonaka" o dinamiki prenosa in preoblikovanja različnih oblik znanja. . 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Knowledge_spiral.svg/700px-Knowledge_spiral.svg.png 

Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation, New York: Oxford University Press 1995. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Knowledge_spiral.svg/700px-Knowledge_spiral.svg.png
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b) Varno okolje. V tej situaciji nista primerna niti "učiteljski odnos", ki pomeni, da učitelj ve vse, 
učenec pa nič, niti preverjanje ("ocenjevanje") posameznih "kompetenc". Delavci so strokovnjaki17 
in želijo biti spoštovani kot taki. Čeprav imajo mnogi med njimi zelo slabe spomine na šolo, so 
pogosto dobro usposobljeni in opravljajo izjemno in zahtevno delo. Niso prazne posode, ki jih je 
treba napolniti s strokovnim znanjem. 

c) Omogočanje. Ko gre za WBL, je najbolj potreben strokovni dialog med enakimi. Zunanji sodelavci 
lahko olajšajo ta dialog in ga tudi morajo. Na žalost vsakodnevna rutina in pritisk v delavnici puščata 
le malo prostora za produktiven učni dialog. Prva naloga zunanjega spodbujevalca učenja je 
ustvariti priložnosti zanj. Že sama prisotnost občutljivega in zainteresiranega zunanjega sodelavca 
spremeni pravila igre v delavnici. Pripovedovanje o dogajanju na delu zunanjemu udeležencu, 
pojasnjevanje lastnega dela sodelavcu iz drugega oddelka, odgovarjanje na vprašanja, ki jih ne bi 
postavil nihče drug pomaga ponovno odkriti lastno delo, strukturirati situacijo z metodološko 
pomočjo moderatorja, se osredotočiti na področja ukrepanja (učne dejavnosti, pobude za 
izboljšanje delovnega procesa) ter načrtovati in izvajati te pobude.  

d) Viri in okolja. Omogočanje lahko pripomore tudi k trajnejšemu učenju, saj pomaga pri pregledu 
pobud po določenem času in dokumentiranju pridobljenih izkušenj. Pogosto se ta proces 
materializira v različnih medijih, ki jih sodelujoči pripravijo sami, kot so videoposnetki zglednih 
delovnih procesov, fotografije primerjalnih rezultatov dela ali zapletene učne naloge, ki jih napišejo 
delavci s pomočjo moderatorja, pa tudi preprosta "navodila v eni točki", ki pojasnjujejo 
najpomembnejšo stvar, ki je ne smete pozabiti pri določenem koraku v delovnem procesu na 
delovnem mestu. 

e) Učni partnerji. Rezultat te "didaktizacije" delovnega procesa je dvojen: po eni strani je na voljo vse 
več učnih medijev, ki so nastali v delovnem procesu in/ali so prilagojeni določenemu delovnemu 
procesu. Po drugi strani pa so ključne informacije bolj dostopne, zato se informacije, znanje in 
standardi, ki so izven izkušenj posameznih delavcev, uporabljajo pogosteje in bolj produktivno. 
Kolegi in prijatelji v skupnosti postanejo učni partnerji. Dialog se krepi sam od sebe. Opazili smo, 
da učeči se posameznik razvije mrežo približno petih glavnih in 20 ostalih učnih partnerjev. Kljub 
temu da stalnega dialoga ni, je mogoče vedno zastavljati vprašanja. Udeleženci dobijo dostop do 
prave zakladnice znanja in izkušenj. Sposobnost učenja, reševanja problemov, samostojnega dela 
in hkratnega upoštevanja standardov se močno poveča. Dejstvo je, da najboljša podjetja porabijo 
do 5 % delovnega časa za bolj strukturirane različice tovrstnega učenja, povezanega z delom. 

f) Srednji vodstveni delavci. Srednji vodstveni delavci in/ali mojstri (odvisno od nacionalnega 
konteksta), ki vodijo proizvodnjo v delavnici, bi morali spodbujati in negovati takšno kulturo 
učenja. Njihov položaj je odločilen. Oni so tisti, ki odločajo o konkretnih razmerah na delovnem 
mestu. Od njih je odvisno, ali se uresniči idealizem ambicioznih pobud za razvoj zaposlenih, ali pa 
se razvije kultura individualnega učenja. V številnih primerih niti ni toliko pomembno, da so pobude 
v vseh pogledih "popolne" ali izčrpne, ampak je veliko bolj pomembno, da se proces začne, da se 
nadenejo "učna očala", da se delavce jemlje resno in da se začne reševanje obstoječih problemov. 
Kmalu bodo sledile druge pobude in v kratkem obdobju se lahko oblikuje precej celovit sistem.  

Pri tem imajo digitalni mediji lahko zelo pomembno vlogo. Čeprav je učna tema enaka, se učni stili 
posameznikov zelo razlikujejo. Skoraj v vsaki učni skupini se najde kdo, ki je navdušen nad uporabo 
novih medijev. Pogosto to počne tudi izven dela. Tehnologija je precej dostopna in omogoča 
"organsko" rast vzporedno z dejanskim učnim procesom. Prav v tem se ta način dela razlikuje od 
tradicionalnih pobud, pri katerih so potrebne velike naložbe v obsežne zbirke podatkov, ki jih je treba 

                                                           
17  Stahl, T. (1998): A royal road to quality assurance for continuing training? V: CEDEFOP (ed.): Vocational Training, European 

Journal, str. 33-45 
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stalno in sistematično dopolnjevati in vzdrževati. To je eden od razlogov, zakaj so pobude upravljanja 
znanja od zgoraj navzdol trčile ob organsko kulturo učenja od spodaj navzgor, ki so jo delavci in oddelki 
razvijali sami, kar je pogosto privedlo do nedelovanja obeh. 

Prepletanje dejavnikov je zapleteno, vendar je po naših izkušnjah z izbiro ustreznih medijev mogoče 
podpreti in razvijati kulturo živega učenja. Le redko je tehnologija tista, ki sproži takšno kulturo, sploh, 
če za to ni resnične potrebe ali koristi. Tehnologija ne ustreza učnemu slogu posameznikov in 
obstoječih skupnosti. 

Značilnosti novih medijev in na sodelovanje osredotočen pristop številnih digitalnih medijev vsekakor 
lahko zelo učinkovito podpirajo v sodelovanje usmerjeno učno kulturo. Najti pravo ravnovesje med 
pospeševanjem in spodbujanjem organske rasti od spodaj navzgor ter sistematizacijo in poenotenjem 
sistemov proizvodnje in učenja na ravni podjetja ostaja eden glavnih izzivov za vodstvene delavce v 
drugem desetletju 21. stoletja. Kljub temu pa je že zdaj jasno, da bo Evropa na področju produktivnosti 
še naprej korak pred konkurenco le, če bo izkoristila ustvarjalnost, znanje in zavzetost vseh zaposlenih, 
tudi tistih na najnižjih delovnih mestih in zaposlenih iz priseljenskih družin, z nizko stopnjo izobrazbe, 
mladih in starih. Delavcem je vedno mogoče zaupati, so strokovnjaki. Podjetja jim morajo omogočiti, 
da se pogovarjajo tako osebno, kot tudi s pomočjo digitalnih medijev. 
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3 Uvajanje digitalnega učenja v organizacijski učni sistem 

3.1 Zahteve, nameni in omejitve medijev 

Zahvaljujoč novim tehnologijam je WBL mogoče izvajati kadarkoli in kjerkoli. A vsak digitalni medij ima 
posebne zahteve, namene in omejitve.  

Digitalni mediji so spremenili način komuniciranja. Johansenova (1991) "matrika kraja in časa" deli 
komunikacijo na sinhrono (isti kraj ali čas) in asinhrono (drug kraj ali čas). Sinhrono komuniciranje 
pomeni izmenjavo v realnem času. Asinhrono komuniciranje pomeni izmenjavo informacij neodvisno 
od časa in kraja.18  

 

 
Časovna dimenzija 

Sinhrona Asinhrona 

Dimenzija 
kraja 

Sinhrona 
osebno srečanje, 

seminar, delavnica 
oglasna deska 

Asinhrona 
video konferenca, 

klepet v realnem času 
e-pošta, spletni forumi, dokumenti, nastali s 

sodelovanjem, videoposnetki, podkasti 

Preglednica1: Matrika kraja in časa (Johansen, 1991) 

Na splošno je opredelitev koristna za izbiro ustrezne tehnologije, saj so zahteve glede na kategorijo 
različne. Digitalni mediji prinašajo absolutno dodano vrednost in izpolnjujejo pedagoško poslanstvo le, 
če je učna vsebina ustrezno prilagojena. Čeprav neodvisnost od časa in kraja prinaša številne prednosti 
in omogoča hitro izmenjavo informacij v velikem obsegu, imajo asinhroni mediji nekatere omejitve.  

Videoposnetki so bolj neosebni kot osebni stik, kar vpliva na vlogo in motivacijo učenca. 
Haythornthwaite (2002) v svoji "teoriji multipleksnosti medijev" poudarja, da je dejavnik odnosov 
pomemben dejavnik pri izbiri določenega digitalnega medija.19 Zato je treba o ključnih informacijah še 
vedno razpravljati in jih deliti zaupno. Poleg tega se morajo učenci intenzivno in samostojno ukvarjati 
z digitalnimi mediji pri svojem vsakdanjem delu. Posledično: 
1) je digitalne medije treba prilagoditi tako, da so osredotočeni na učenca, da ustrezajo potrebam in 

pričakovanjem, ter vključujejo povratne informacije in samoregulacijo; 

2) je digitalne medije treba vključiti v delovno okolje, kot so vsakodnevne rutine in delovni procesi, 

kar predpostavlja analizo (neformalnega) učnega in delovnega okolja; 

3) digitalni mediji morajo ustrezati učni kulturi MSP in postati del osebnih stikov, kot so sestanki 

skupine (izmenjava izkušenj) in seminarji (poglabljanje in uporaba znanja); 

                                                           
18  Johansen, R. (1991): Teams for tomorrow. V zborniku 24th Annual Hawaii International Conference on System Science, str. 

520–534. Johansen, R., “Groupware: Computer support for business teams,” New York: The Free Press, 1988. 
19 Haythornthwaite, C. (2002). Strong, weak, and latent ties and the impact of new media. The Information Society,18, 385–

401. Povezava 
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4) digitalni mediji morajo biti uporabniku prijazni in delovati nemoteno, za kar je potrebna ustrezna 

strojna oprema ter privlačen videz. 

Pomemben vidik je tudi kompleksnost informacij. Zato je treba učno vsebino prilagoditi predvidenemu 
namenu. "Teorija medijskega bogastva" Dafta in Lengla (1986)20, ki jo dalje razvija Trevino (1987), 
razlikuje naravo informacij, poslanih prek razpoložljivih komunikacijskih kanalov. Bogati mediji 
omogočajo takojšnjo povratno informacijo, posredujejo številne in hkratne namige (npr. izraz obraza, 
ton glasu), so osebno usmerjeni in omogočajo uporabo naravnega jezika, ki je primernejši za 
posredovanje konceptov, kompleksnih informacij in bolj abstraktnih misli. Po drugi strani pa je pri 
vitkih medijih manjša stopnja interakcije, manj vizualnih in zvočnih znakov ter večja natančnost. 

 

 Oblika komunikacije Neinteraktivni primer 
Interaktivni 

primer 

Vitki mediji 
 
 
 
 
 

Bogati mediji 

slika fotografije, slike / 

besedilo dokumenti, e-pošta neposredna sporočila 

zvok podkast, posnetki telefon 

video videoposnetki video konferenca 

osebni stik / monolog, dialog 

Preglednica2: Značilnosti medijev glede na raznolikost obdelanih informacij (Daft in Lengel 1984) 

Skratka, učinkovita uporaba komunikacijskega kanala mora ustrezati raznolikosti digitalnih medijev in  
zapletenosti komunikacijskega dejanja. Raven "učinkovite uporabe medijev" je dosežena, ko 
kompleksnost učne vsebine ni niti preveč poenostavljena (brezosebna, brez povratnih informacij), niti 
preveč zapletena (dvoumna, preobremenjena z informacijami). Avdiovizualni mediji lahko izboljšajo 
preglednost, saj tovrstna tehnologija prenese veliko količino informacij. Vendar so neverbalni znaki, 
povratne informacije in prilagajanje omejeni.21 

Zato je uporaba medijev odvisna od komunikacije, kar dokazuje "teorija medijskega bogastva" Dennisa 
in Valacicha (1999). Konvergentni procesi potrebujejo več sinhrone komunikacije za povzemanje 
informacij in pojasnjevanje nejasnosti. Po drugi strani pa divergentni procesi zahtevajo manj sinhrone 
komunikacije, saj služijo izmenjavi informacij in večajo preglednost. Poleg tega je treba pri izbiri 
avdiovizualnih medijev preveriti naslednje dejavnike: 
1) Neposrednost povratnih informacij: Kako pomemben je hiter in oseben odziv? 

2) Vzporednost: Koliko kanalov in ljudi je vključenih? 

3) Raznolikost simbolov: Kako je mogoče učinkovito prenesti informacije? 

                                                           
20 Daft, R.; L. & Lengel, R.H. (1984): "Information Richness: A New Approach to Managerial Behavior and Organizational 

Design," in Research in Organizational Behavior, L. L.  Cummings & B. M. Staw (eds.) JAI Press, Homewood L str. 191-233. 

21 Daft, R. L., Lengel, R. H. (1986): Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. V: 

Management Science, 32. Jg., Št. 5, 1986, S. 554–571. Povezava: Daft, R. L., Lengel, R. H., Trevino, L. K. (1987): Message 

Equivocality, Media Selection, and Manager Performance: Implications for Information Systems. V: Management Information 

System Quarterly, 11. Jg., Št. 3, 1987, Str. 354–366. 

https://www.researchgate.net/publication/227445746_Organizational_Information_Requirements_Media_Richness_and_Structural_Design
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4) Spremenljivost: Kako obsežno in pogosto je treba spreminjati informacije? 

5) Ponovna uporaba: Kako pogosto je mogoče vsebino ponovno uporabiti? 22 

3.2 Sistematika pri razvoju in izvajanju digitalnih medijev 

Razvoj in raba digitalnih medijev zahtevata osredotočenost in sistematičen pristop. Zato bi bilo treba 

za podjetja najti način, na katerega bi lahko vključila uporabo digitalnih medijev v smiseln organizacijski 

in kadrovski razvoj s pomočjo pristopa, ki bi bil hkrati sistematičen ter temeljit in participativen. Ključna 

elementa v procesu uvajanja digitalnega učenja, sta digitalno učno platno in časovni načrt. 

3.2.1 Digitalno učno platno 

Digitalno učno platno, razvito na podlagi prvotne zamisli Osterwalterjevega in Pigneurjevega "platna 

poslovnega modela", ki "preprosto in na osnovi sodelovanja vizualizira kompleksna poslovna 

vprašanja"23, omogoča pregled vseh pomembnih vidikov uvajanja digitalnih medijev v učni sistem MSP 

na enem mestu. Uporablja se lahko kot orodje za razmislek na začetku učnega procesa, npr. v okviru 

delavnice. V tem kontekstu ga učna skupina uporabi za razčlenitev in vizualizacijo osrednjih vidikov 

učnega procesa. Seveda se lahko uporablja tudi kot orodje za analizo trenutnega, še ne v celoti 

oblikovanega in pogosto implicitnega učnega modela podjetja ter na ta način kot orodje za ustvarjanje 

idej in dinamično razmišljanje o razvoju, vrednotenju in urejanju digitalnih medijev. Digitalno učno 

platno se lahko uporablja tudi za povzemanje bolj postopnih in razpršenih dejavnosti analize in 

načrtovanja. Ti trije načini se lahko med celotnim postopkom uporabljajo vzporedno ali zaporedno. Po 

drugi strani pa se digitalno medijsko platno osredotoča na poseben postopek medijske produkcije in 

je del zasnove zgodbe produkcije pojasnjevalnega videoposnetka. 

 

                                                           
22 Dennis, Alan & Valacich, Joseph (1999): Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity. V: 

Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii. Schwabe, G. (2001). 

Mediensynchronizität - Theorie und Anwendung bei Gruppenarbeit und Lernen. V: Hesse, F; Friedrich, H. Partizipation und 

Interaktion im virtuellen Seminar. München / Berlin,Deutschland: Waxmann, 111-134 (Link) 

23 https://www.strategyzer.com/canvas 

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/57153/1/20120125133921_merlin-id_3143.pdf
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Slika1: Digitalno učno platno (predloga) 

3.2.2 Načrt za oblikovanje digitalnega učnega platna 

Načrt24 je sistematičen in časovno opredeljen, namenjen je uvedbi inovacij ali organizacijskih 

sprememb. V nasprotju z manj fleksibilnim petletnim načrtom se pogosto nanaša na enkraten in od 

zgoraj navzdol usmerjen dogodek. Je prilagodljiv in sodelovalen, namenjen ustvarjanju digitalnih 

medijev. Zato se osredotoča na proces, načrtovanje in ne na načrt sam. Vizualizira, kako se digitalni 

mediji postopoma razvijajo, da bi uresničili vizijo digitalnega učenja in dosegli stalno vrednost za 

učence in podjetja. Načrt mora biti zasnovan tako, da se nenehno prilagaja, usmerja odločitve in 

spodbuja ukrepe. Načrti vodijo k medsebojnemu dogovoru in zavezi. Prikazujejo tablo z nalogami - kaj 

je treba vključiti v proces produkcije digitalnih medijev in česa ne. Gre za način motivacije vseh članov 

projektne skupine in vodij usposabljanja, ki sodelujejo pri spreminjanju učnega sistema podjetja, pa 

tudi drugih zainteresiranih strani za doseganje skupnih rezultatov in zagotavljanje virov. Načrt je okvir 

odločanja in orodje za sodelovanje.25 Učinkovit načrt je vizualen, viden in dostopen. Jasno opredeljuje 

namen digitalne medijske produkcije, vendar ne vključuje določenih datumov, temveč časovna 

obdobja: 

– trenutno: obdobje največ treh mesecev, temelji na prihajajoči izdaji, poudarek na podrobnostih, 

specifičen obseg, opredeljene teme in podrobnosti o funkcionalnosti in lastnostih (npr. načrti, 

prototipi, predstavitve), manj prilagodljiv, opredeljuje že opravljeno delo.  

– naslednje: obdobje 3-6 mesecev, še ni primeren za predvajanje, gre za ponovitev predhodnega 

dela, poslovni izzivi, širok fokus, razvoj in opredelitev merljivih rezultatov (npr. zasnove, cilji, 

objektivni ključni rezultati (objectives key results - OKR), ključni kazalniki uspešnosti (key 

performance indicators - KPI)) in strateških tem, manj pomembne ali tvegane naloge. 

– prihodnje: več kot šest mesecev, zamisli in dolgoročni pogled, visoka raven, velika slika, široko 

področje uporabe (npr. prihodnji izzivi, trendi), zelo prilagodljiv. 

                                                           
24 Tukaj je nekaj primerov načrtov, razvitih v okviru projekta CoDiCLUST:  https://www.sensorik-

bayern.de/CoDiCLUST/material/CoDICLUST_Roadmaps_aus_der_Praxis.pdf. 
25 Osterwalder & Pigeur (2010): Business Model Canvas. Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith (2015): Value Preposition 

Design.   
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Slika 2: Načrtovanje 

 

Slika3: Digitalno učno platno - časovni načrt (primer) 
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3.3 Uvajanje digitalnega učenja  

3.3.1 Faza 1: Raziskovanje organizacijskega učnega sistema  

Po začetku procesa uvajanja digitalnega učenja v podjetju mora projektna skupina (tj. člani ekipe, 

vodje), ki sodeluje pri razvoju učnega sistema, opraviti analizo obstoječega sistema. Glede na okoliščine 

in pooblastila je ta lahko bolj ali manj izčrpna in podrobna. 

Pod izrazom učni sistem  razumemo vse procese ki služijo podjetju za začetno in nadaljnje poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter stalno formalno učenje (ciljno usmerjeno, pogosto z 

dokumentiranimi učnimi rezultati) ali neformalno učenje, ki spremlja delovni proces in običajno ni 

izrecno preizkušeno. V nekaterih podjetjih je velik del teh postopkov podrobno urejen, npr. s pomočjo 

ustreznih priročnikov. V drugih podjetjih so se te rutine razvile organsko. Prakso posamezne 

organizacije je treba najprej raziskati in oblikovati. Obravnavati je treba tudi razliko med predpisi in 

dejansko prakso. 

Učni sistem je lahko zastopan na več učnih področjih. Primeri učnih področij so usposabljanje, uvajanje, 

uvajanje v delo, stalno usposabljanje, ocenjevanje uspešnosti, projektno delo, prenos znanja, 

upravljanje znanja itd. Poleg tega je lahko predstavljen kot življenjska pot zaposlenih med njihovo 

kariero ali opis tipičnih ciljnih skupin ali tipičnih situacij v podjetju. Učno področje je tako mogoče 

opisati z opredelitvijo ciljne učne skupine in učnega koncepta (npr. didaktike, lokacije). Opis vključuje 

tudi oblike učenja, npr. inštrukcije, učne in delovne naloge, učne projekte itd.  

 

Slika4: Učna področja 

Pri analizi je treba upoštevati štiri nasprotujoče si poglede na dve razsežnosti:  

1. Problemi in rešitve 

2. Razpoložljivost virov ali priložnosti v primerjavi s pomanjkanjem virov ali grožnjami 
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Slika5: Perspektive pri raziskovanju učnih področij učnega sistema podjetja 

Problemska analiza je iskanje sledi težav in napak. Ta pogled mora razkriti trenutne težave in jih čim 

bolj jasno formulirati ("Kje nas čevelj žuli?"). Slabosti je treba jasno opisati in o njih konstruktivno 

razpravljati. Koristna in upravičena vprašanja za ozaveščanje o problemu so:  

– Kje se v sedanjem učnem sistemu kažejo pomanjkljivosti in težave?  

– Kdo ima problem?  

– Kateri so vzroki zanj?  

– Kakšne so posledice problemov?  

– Kaj je razlog, da je problem še vedno prisoten?  

Na naslednji stopnji je treba spodbujati usmerjenost k rešitvam problemov in zagotoviti predloge za 
sistematičen postopek reševanja. Primeri: 
– Kdo mora za rešitev problema storiti kaj? 
– Kakšen je pristop k rešitvi?  

– Kaj je prvi korak?  

– Kdo ga mora storiti in kdo je za to odgovoren?  

– Do kdaj?  

– Kako je rešitev pregledana? 

Deficitna usmeritev poskuša izboljšati trenutno stanje, pri čemer posebno pozornost namenja 

trenutnim slabostim in pomanjkljivostim. Ta pristop je ciljno usmerjen in pogosto temelji na jasnih in 

realističnih rešitvah. Obravnavane so pomanjkljivosti, nepravilnosti in omejitve. Prizadevati si je treba 

za prepoznavanje in odpravljanje neposrednih pomanjkljivosti in tveganj znotraj celotnega 

nespremenjenega sistema. Pomembna vprašanja, ki si jih je treba zastaviti, so:  

– Kje poleg že opredeljenega problema imamo potencial, ki ga še ne izkoriščamo?  

– Kje so predvideni temeljni izzivi?  

– Kaj smo spregledali? 

– Kako se je treba pripraviti na te izzive?  
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Sistematičen in očiten način obravnave problemov v posamezni rešitvi ali celo temeljni perspektivi, ki 

je opisana zgoraj seveda predstavlja precejšen napredek, vendar ta odnos vsebuje tudi nevarnosti. 

Prvič, obstaja nevarnost "ljubezni do rešitve", tj. člani projektne skupine so v nevarnosti, da se bodo 

problema lotili le reaktivno in v veliki meri v okviru tega, kar poznajo in na kar so navajeni. Tako 

posledično sploh ne preučujejo "popolnoma drugačnih" možnosti, čeprav je temeljno razmišljanje 

("out of the box") in usmerjanje razprave v iskanje številnih možnosti ter klasične tehnike 

ustvarjalnosti, kot je brainstorming, še kako potrebno. Učinkovita vprašanja, ki si jih je treba zastaviti, 

so:  

– Katere so nove možnosti?  

– Kaj če ne bi imeli časovnih in finančnih omejitev?  

– Kaj bi se zgodilo, če bi problem nenadoma izginil? 

Orientacija na vire je "lov na zaklad" za koristnimi konteksti, izjemami glede problemov (kje se problem 

ne pojavlja in zakaj?) in vzorci uspeha drugje.26 Upoštevali je mogoče vire znotraj organizacije, kot so 

prednosti posameznih skupin ali posameznikov, dobre prakse, pa tudi zunanje pogoje, finančne vire ali 

dobro delovno vzdušje. Cilj je bolje izkoristiti obstoječe vire za razvoj učnega sistema podjetja in tako 

ustvariti motivacijo za proces izboljšav. Pri tem so v pomoč naslednja vprašanja:  

– Kaj se trenutno zelo dobro odvija in kje?  

– Kaj se lahko naučimo iz tega?  

– Kaj nam bo pomagalo?  

– Na čem lahko gradimo?  

– Katere prednosti in možnosti vpliva imamo?  

– Katere podobne izzive smo že obvladali?  

– Kje nam že uspeva?  

Rezultate raziskovanja je idealno povzeti v miselnem zemljevidu, ki večdimenzionalno ponazarja učna 

področja in jih povezuje. Veliko število individualnih informacij načeloma ureja vodja usposabljanja, 

vendar za to ne obstaja "ustaljena" struktura. Predstavlja pomoč za razmislek brez normativnega 

značaja. Ta postopek tako pri vseh udeležencih spodbuja tako desno, logično mislečo, kot tudi levo, 

slikovno čustveno možgansko poloblo.  

Nadaljnji pogoj za uspešno izvajanje opisanega inovacijskega procesa je, da morajo biti naloge in 

pričakovanja glede vlog pregledno razjasnjene za vse strani, vključene v proces razvoja učnega sistema. 

Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, vključujejo: 

– Kaj je naloga projektne skupine?  

– Ali mora projektna skupina delovati v svetovalni vlogi, ali je rezultat analize in akcijskega načrta, ki 

ga je treba izvesti?  

– Kdo je za kaj odgovoren?  

– Kdo odloča?  

– Kdo mora poročati komu in kdaj?  

Prva faza naredi začetno učno situacijo v podjetju bolj pregledno, izboljša kompetence sodelujočih in 

spodbudi organizacijsko učenje. Projektna skupina pridobi novo znanje, v dialogu s sodelavci in 

zainteresiranimi stranmi pregleda svoje rutine in informacije ter oblikuje zamisel o nadaljnjem razvoju 

trenutnega stanja. Ustvari se prvi vtis o možnem "načrtu za digitalno učenje", ki se nato konkretizira v 

fazi procesa. 

                                                           
26 O metodologiji "hvaležnega raziskovanja" glej http://appreciativeinquiry.case.edu/. 



 

V 3 22.05.21  

  25 

 

3.3.2 Faza 2: Razvoj vizije učnih področij 

Ko člani projektne skupine, vključeni v razvoj sistema učenja v podjetju, spoznajo njegovo 

kompleksnost, se včasih počutijo negotove in preobremenjene. Takšno stanje je treba upoštevati, 

hkrati pa je za oblikovanje procesa sprememb potrebno zaupanje. Skupna vizija zagotavlja orientacijo 

in motivacijo. Izjava francoskega pisatelja Antoina de Saint-Exuperyja, ki je bil kot pilot izkušen 

navigator, oprijemljivo prikazuje moč vizije: "Če želite zgraditi ladjo, ne iščite ljudi zato, da priskrbijo 

material, prevzamejo naloge in si razdelijo delo, temveč jim vsadite hrepenenje po širnem, 

neskončnem morju." Vizija je torej pozitivna, čustvena, jedrnata in smiselna. Opisuje pozitivno stanje, 

ki ga želi podjetje doseči in ki ga na primer predstavlja delo s človeškimi viri.  

Kot metodološko podlago je treba poudariti dva pristopa. V ustvarjalnih procesih je treba zavestno 

uporabljati divergentno in konvergentno mišljenje ter ju časovno ločiti. Divergentno razmišljanje je v 

bistvu iskanje idej za ustvarjanje največjega možnega števila alternativ (faza 2), vendar brez potrebe, 

da bi bili pristopi k rešitvi realistični. Nasprotno pa je cilj konvergentnega mišljenja sistematično in 

usmerjeno razvijanje ideje (3. faza). Zato je treba možnosti za ukrepanje iskati med različnimi idejami. 

Pri razvoju vizije je koristno, če je skupina, ki sodeluje v dejavnostih, heterogena. Raznolikost povečuje 

inovativnost, saj različni pogledi, izkušnje in kompetence spodbujajo ustvarjalni proces. Kljub temu je 

za začetek ustvarjalnega procesa potrebna pomoč. Poleg primernega prostora in zadostne količine 

ustvarjalnega gradiva so lahko v pomoč tudi spominske vaje, s katerimi je mogoče odpraviti zavore pri 

razmišljanju in najti navdih v domišljiji. 

 

 

Slika6: Divergentno in konvergentno razmišljanje 

Večina podjetij ima svojo vizijo. Vendar vizija podjetja ni vizija določenega učnega sistema. Zato vsako 

področje učenja potrebuje posebno vizijo, če želi učencem zagotoviti dodano vrednost. Tisti, ki so 

odgovorni za razvoj sistema usposabljanja, so hkrati tudi pobudniki razvoja vizije učnega področja z 

zainteresiranimi stranmi. Zato je tesen stik med njimi in deležniki podjetja obvezen. Zainteresirane 

strani morajo dejavno podpreti oblikovanje okvirnih pogojev in razvoj koncepta sodelovanja. Da bi v 

končni fazi dosegli singularne otoke uporabe digitalnih medijev in temeljito socializacijo digitalnih 

medijev, tako da bi uporaba digitalnih medijev postala pravilo in ne izjema, je potrebno dobro 

sodelovanje, tj. preplet delovanja in razmišljanja. 
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V zvezi s tem se postavlja vprašanje, kakšna bi lahko bila vizija digitalnega učenja. Digitalno učenje ne 

pomeni digitalizacije vsega učenja v podjetju samo zato, ker je na primer na voljo tehnologija ali 

sredstva. Namesto tega je treba razviti vizijo o pozitivnih učinkih digitalnih medijev v lastnem podjetju, 

kaj je treba z njimi doseči in kje jih je treba ustrezno uporabiti. To je lahko videti takole: 

"Uporabljamo učencem prijazne in sodobne digitalne učne medije in metode, ki so na 

voljo, da bi vsem zaposlenim omogočili kakovostno in učinkovito opravljanje delovnih 

nalog. Pri tem se zanašamo na nenehno rastoče individualne kompetence naših 

zaposlenih in jim zagotavljamo dovolj prostora za razvoj le-teh. Učne medije sooblikujejo 

zaposleni glede na svoje potrebe, uporabljajo pa se diferencirano in prilagodljivo glede 

na individualne in organizacijske zahteve." 

3.3.3 Faza 3: Razvoj strategije za doseganje razvojnih ciljev 

Po oblikovanju vizije je potreben strateški okvir za sistematično približevanje željenemu stanju. 

Strategija se nanaša na spretnost upravljanja sprememb. V skladu s tem vključuje dolgoročno 

usmeritev učnega področja in opisuje pot do željene vizije. Strategija je sestavljena iz nalog in 

dejavnosti, ki jih je najbolje opisati kot minimalni izvedljivi proizvod (minimal viable product - MVP). 

MVP je različica digitalnega medija, ki vključuje dovolj funkcij, da jo učenci lahko uporabljajo. Slednje 

zagotavlja povratne informacije za prihodnji razvoj medijev in zahteve po spremembah.  

Slika 7: Hierarhija strategije 

Neizpodbitno dejstvo je, da je v kompleksnih okoljih skoraj nemogoče uresničiti načrtovane strategije.  

Pogosto se deli strategije ne izvajajo, v delovni proces pa se dodajo novi elementi, na primer s 

spodbudami iz delovnega okolja, novimi tehnologijami ali ukrepi posameznikov. Zato se strategija v 

resnici razvija znotraj delovnega procesa. Razmišljanje (razvoj strategije) in delovanje (izvajanje 

strategije) je treba razumeti kot simbiozo. Zato imajo participativni in agilni procesi organizacijskega 

razvoja večje možnosti za uresničitev vizije kot strategije, ki nimajo ravno "stika z realnostjo". Izvajanje 

strategije na splošno ni enodimenzionalno. Gre bolj za triado ljudi, tehnologije in organizacije, pri 

čemer so ljudje v središču. To oblikovanje strategije, osredotočene na človeka, je koristno iz dveh 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
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razlogov. Po eni strani dolgotrajen in zapleten proces sprememb zahteva večjo prožnost pri uporabi 

učnih procesov zaposlenih pri izvajanju strategije za prenovljen razvoj strategije. Po drugi strani pa služi 

učinkovitemu in ergonomskemu oblikovanju interakcije med človekom in tehnologijo v okviru 

posameznih delovnih nalog. Šele ko je jasno, kdo potrebuje tehnično podporo za učenje (človek), je 

mogoče poiskati ustrezne tehnične rešitve (tehnologija), iz katerih izhaja proces medijske produkcije 

(organizacija). 

 

Slika8: Ravni organizacijskega razvoja na področju digitalnega učenja 

Natančen kontekst področja učenja tako zahteva na človeka osredotočen način razmišljanja. Šele ko je 

ciljna skupina dobro poznana, je mogoče določiti prednostne naloge in natančneje opredeliti zahteve 

za digitalne medije. To se dopolnjuje z eksperimentalnim oblikovanjem prototipov ter testiranjem in 

preverjanjem s strani udeležencev usposabljanja. S tem dialogom je večja verjetnost, da bo ciljna 

skupina uporabila digitalne medije kot priložnost za učenje. Postopek oblikovanja strategije, 

osredotočene na človeka, ki se zgleduje po procesu oblikovalskega razmišljanja, poteka v več fazah: 

Slika 9: Postopek oblikovanja strategije, osredotočene na človeka 

V tej fazi je treba projektno skupino seznaniti z na človeka osredotočenim pristopom in prednostmi le-

tega. Le če je tovrsten način razmišljanja sprejet, je mogoče uspešno izvesti faze, ki sledijo. Dobra 

alternativa je, da projektno skupino seznanite z ustreznimi najboljšimi praksami. Najprimernejše so 

tiste iz podobnih podjetij, ki so del mreže projektne skupine, ter prakse sodelavcev iz regionalnih 

podjetij. Te je mogoče zlahka obiskati in praktično preučiti. Če so te manj prepričljive ali se izkaže, da 
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niso v celoti dostopne, je mogoče preučiti dobre prakse, ki so dobro dokumentirane. Takšne 

dokumente je mogoče najti v številnih državah.27 

3.3.4 Faza 4: Opredelitev, izvedba in izkušnja delovne naloge 

Cilji te faze so:  

– podrobna analiza učnih potreb in splošnih pogojev konkretne ciljne skupine, 

– opredelitev učnih poti, učnih ciljev in učnih vsebin za digitalne učne medije, 

– oblikovanje digitalnih učnih medijev, 

– načrtovanje dejavnosti za razvoj digitalnih učnih medijev. 

Po uspešni potrditvi se oblikujejo konkretne delovne naloge za prednostne vmesne cilje. Toda preden 

se začne dejanski razvoj strategije učnega področja, je treba opredeliti zaporedje delovnih nalog. To 

ustvarja podlago za zaupanja vreden odnos z vsemi vpletenimi stranmi. Zaradi preglednosti je treba 

odprto razpravljati o pričakovanjih in obsegu naloge, pri čemer so časovni okvir in stroški fiksni, obseg 

pa ostaja spremenljiv. Kontaktne osebe projektne skupine za odobritev mandata so ustrezni nosilci 

odločanja, kot so vodilni delavci, neposredni vodje, odgovorni za proračun in projektna skupina, ki se 

ukvarja s pobudo za digitalno učenje. Naslednja vprašanja so se izkazala kot uporabna:  

– Kako se ugotovi, da je bila naloga uspešna (merilo uspešnosti)?  

– Kakšne dolgoročne koristi se pričakujejo od delovne naloge (namen)?  

– Kaj je na koncu delovne naloge, česar še ni (rezultat)?  

– Kaj je treba doseči nujno, če je mogoče in po možnosti (prednostne naloge)?  

– Kdo mora biti obveščen in vključen v delovno nalogo (zainteresirane strani)? 

To projektni skupini omogoča, da odkrije morebitne načrte vseh, vključno z načrti vodij usposabljanja, 

ki so morda vključeni v projekt. Zaradi pomembnosti njihove vloge je koristno pojasniti tudi morebitno 

vlogo vodje usposabljanja v tej fazi:  

– Kakšna so pričakovanja vodij usposabljanja?  

– Katere so meje odgovornosti?  

– Kakšno podporo potrebuje projektna skupina? (poenostavitev, napotitve, informacije itd.)  

– Kateri pojmi so najprimernejši za opis vloge vodje usposabljanja (npr. krizni menedžer, motivator, 

skrbnik, strateg, producent, mentor)?  

To pripomore k čimprejšnji razrešitvi težav z razpršitvijo odgovornosti, ki pa se lahko razdeli med člane 

projektne skupine. V najboljšem primeru je za tehnično vsebino in odločitve odgovorna ena oseba, na 

primer vodja oddelka za uvajalne postopke ali kadrovski oddelek za razvoj vodstva. Poleg tega so 

morda potrebni tudi sodelavci, ki podpirajo analizo, zasnovo in izvajanje. Možni kandidati so zaposleni 

v oddelku za razvoj kadrov za didaktične koncepte, v oddelku za trženje ali IT za grafično pripravo in 

tehnično izvedbo digitalnih medijev. Druga možnost je vključevanje zaposlenih ali pripravnikov v 

medijsko produkcijo. Po eni strani se udeleženci učijo s pripravo učnih vsebin, po drugi strani pa 

udeleženci pripravljajo digitalne medije in s tem razvijajo medijske spretnosti. 

Prvi korak pri razvoju strategije učnega področja je intenzivno ukvarjanje s ciljno skupino. Šele potem 

je smiselno razmišljati o tehničnem razvoju. Vsaka tehnična rešitev namreč ni primerna za težave in 

                                                           
27 V Nemčiji portal E-Qualification vključuje več kot 100 dobrih praks digitalnega učenja v začetnem in nadaljevalnem 

usposabljanju, ki so jih potrdili ministrstvo za izobraževanje in raziskave ter skupnost tistih, ki so sodelovali v pilotnih projektih, 

ki so te prakse razvili. https://www.qualifizierungdigital.de/de/equalification-2020-5637.php 
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potrebe ciljne skupine. Učni videoposnetki z dodanim zvokom na primer niso primerni v hrupnih 

delovnih okoljih. Ena od možnih rešitev je ustvarjanje videoposnetkov brez zvoka. Podobno kot pri 

nemih filmih morajo podobe posredovati sporočila in biti jasno razumljive. V nemih filmih je bilo to 

mogoče doseči z gledališkimi, pretiranimi gibi in dialogi na besedilnih ploščah. Trenutno so priljubljene 

animacije z "besedilnimi vložki", ki posredujejo znanje. Vendar je poznavanje tehnologije izdelave 

animacij smiselno le, če dobro poznamo okolje učeče se ciljne skupine. "Profil učne ciljne skupine" je 

lahko koristen delovni pripomoček za analizo arhetipskih učencev. Na ravni skupinskega procesa 

intenzivno sodelovanje z učno ciljno skupino pomaga pri doseganju soglasja in sprejemanju odločitev. 

Poleg tega je mogoče preveriti predpostavke ključnega cilja, zlasti potrebe in ponudbe. 

 

Slika9: Profil ciljne učne skupine 

Nato je koristno preučiti "učno pot ciljne učne skupine". Tako kot pri običajnem usposabljanju je treba 

določiti učne cilje in učno vsebino. Nujen je močan poudarek na učnih dejavnostih ciljne skupine, saj je 

digitalno učenje veliko bolj povezano z delom in samoorganizirano. 

Naslednja vprašanja lahko pomagajo opredeliti učne priložnosti ciljne skupine:  

– Kdaj se učna ciljna skupina uči?  

– Kaj se ciljna skupina nauči?  

– Kje in s kom se ciljna skupina uči?  

– Kakšna je naloga učne ciljne skupine v učnem procesu?  

– Kakšni so učni cilji in učne vsebine?  

– Kakšna interakcija poteka z digitalnimi mediji (npr. obveščanje, usklajevanje, sodelovanje)?  

– Katere so omejitve in ovire pri učnem dogodku (npr. pomanjkanje delovanja omrežja, glasnost, 

jezikovne ovire)?  

– Katere so pozitivne in negativne izkušnje pri učenju?  

– Kakšne so rešitve, zamisli in izboljšave? 
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Slika10: Učna pot 

Digitalno učenje prinaša priložnosti in večjo odgovornost učencev v delovnem procesu. Zato se morajo 
elementi učne poti odražati v merilih sprejemljivosti učnega procesa. Model SCAMPER je še en pristop, 
ki pomaga pri iskanju zamisli in predlogov za optimizacijo problema učnega polja. Podoben je 
oblikovalskemu razmišljanju, vendar se bolj osredotoča na iskanje nenavadnih in ustvarjalnih rešitev 
za probleme ter snovanje inovativnih idej. Obstaja sedem SCAMPER tehnik:  
– Nadomesti. Poiščite del učnega koncepta, ki ga je mogoče nadomestiti z digitalnimi mediji, kar vodi 

v izboljšave, na primer povečanje učinkovitosti. 

– Kombiniraj. Pogosto na področju učenja ne potrebujemo nečesa povsem novega, saj rešitev že 

obstaja. Z združevanjem digitalnih medijev z osebnim učenjem pa postane področje učenja 

učinkovitejše.  

– Prilagodi se. Včasih lahko digitalni medij, ki deluje na enem učnem področju, uporabimo kot dobro 

prakso za rešitev druge težke učne situacije.  

– Spremeni. Spremenite vidik učnega koncepta tako, da ga povečate in preverite, ali prinaša nov 

vpogled ali dodano vrednost. 

– Uporabite na drugačen način. Koncept je podoben tehniki "prilagodi se". A v tem primeru pomeni, 

da se obstoječi učni koncept uporabi drugače, kot je bilo prvotno predvideno.  

– Odstrani. Odstranijo se nepotrebni deli učnega koncepta.  

– Obrni. Obrnite usmeritev tako, da delate stvari obratno in povsem v nasprotju z njihovim prvotnim 

namenom, da vidite področje učenja z druge perspektive.28 

Poleg tega je za oblikovanje uporabniku prijaznih digitalnih medijev ključnega pomena preveriti merila 

sprejemljivosti. Pred začetkom oblikovanja medijev je treba preveriti naslednja merila. 

 

                                                           
28 Metode razmišljanja: SCAMPER (ideaconnection.com) 

https://www.ideaconnection.com/thinking-methods/scamper-00022.html
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Merila 
sprejemljivosti29 

Refleksivno vprašanje Primer 

Prilagodljivost Koliko morajo imeti učenci 
možnost, da sami spreminjajo 
učno vsebino? 

Zaposleni bi morali biti sposobni sami razširiti in prilagoditi 
tehnično dokumentacijo ter tako pomagati novim sodelavcem pri 
njihovem začetnem usposabljanju. 

Vedenje 
uporabnika  

Kako pogosto in v katerih 
situacijah naj bi uporabniki imeli 
dostop do informacij? 

V proizvodnem obratu morajo biti polkvalificirani delavci 
sposobni samostojno odpraviti nenadne okvare strojev z 
uporabo digitalnih delovnih navodil.  

Spremenljivost Kako pogosto se vsebina 
spreminja? 

V proizvodni liniji se industrijska varnost preverja enkrat na leto 
in se le malo spreminja. 

Fizična 
razumljivost 

Ali obstajajo fizične ovire pri 
učenju? 

V proizvodnem obratu je raven hrupa običajno visoka. Zato 
morajo biti pojasnjevalni videoposnetki brez zvoka in le vizualni.  

Zanesljivost Kako pomembna je natančnost 
informacij v učni vsebini? 

V pravnem oddelku podjetja so pravniki obveščeni o pravnih 
spremembah z glasilom. Vsebina mora biti ustrezna. V izogib 
nesporazumom se lahko organizira dodaten spletni seminar.  

Prenosljivost Kako prilagodljiva mora biti 
vsebina potrebam različnih 
ciljnih skupin učencev? 

Izvajalci bi morali delati po enakih standardih, a hkrati pri samem 
pri poučevanju upoštevati različne izobrazbene pogoje.  

Slika11: Merila za ustreznost pojasnjevalnih videoposnetkov 

Če povzamemo, kakovostne značilnosti opisujejo, kako mora aplikacija delovati (tehnologija). Gre za 
kombinacijo tehničnih zahtev in učne ciljne skupine. Oblikovna skica razširja tehnični opis za razvoj 
prototipa. Postopek se razlikuje glede na vrsto uporabe, namen oblikovne skice in zrelost učne ciljne 
skupine (organizacija). 

Postopek30 Opis 

Oblikovna skica  Opis z namenom  

Pripovedovanje zgodb, igra vlog, glasno 
branje 

Opis delovanja rešitve za pridobitev začetnih povratnih informacij ("deluje kot 
prototip") s pripovedovanjem zgodb ali igranjem vlog  

Snemalna knjiga31  
Nadgradnja pripovedovanja zgodb; skiciranje za preverjanje razumljivosti in 
jasnosti učne vsebine ("videti je kot prototip").  

Stilske ploščice  Osnutki za opredelitev grafike (npr. pisava, barva, gumbi, vključitev povezav).  

Rokopis32  Strukturiranje in priprava slušne vsebine v živo  

Preglednica 3: Postopki za razvoj oblikovnih skic za pojasnjevalne videoposnetke 

Oblikovna skica prispeva k preglednosti in jo je mogoče uporabiti za ocenjevanje. Ciljna skupina lahko 

s pomočjo različnih prototipov projektni skupini posreduje povratne informacije, da se digitalni mediji 

po potrebi prilagodijo in dodatno optimizirajo. S tem se zmanjša verjetnost, da bo dejanski digitalni 

medij slabo izdelan. 

 

Metoda vrednotenja  Opis in namen  

Raziskava na kraju samem  hitre povratne informacije od dejanskih učencev digitalnega medija ("gumb za povratne 
informacije")  

Spletna raziskava vprašalnik, ki ga lahko učna ciljna skupina izpolni prek interneta, da poda povratne informacije 

                                                           
29 Prilagojeno iz “Qualitätsmerkmale ISO 9126” 
30 Vogel, J.; Schuir, J.; Thomas, O.; Teuteberg, F. (2020): Design and testing of a virtual reality application to support 

prototyping in design thinking processes. HMD Practice of Business Informatics 57. str. 432-450. Pridobljeno dne 26.03.2020 
31 Glej poglavje: medijska produkcija 
32 Glej poglavje: podkast 



 

V 3 22.05.21  

  32 

 

Spremljanje opazovanje učnega okolja učne ciljne skupine 

Fokusna skupina s pomočjo skupinskih razprav se združijo želje ciljne učne skupine 

Preglednica 4: Metode za ocenjevanje oblikovne skice za pojasnjevalne videoposnetke33 

Ko je jasno, kdo je ciljna učna skupina (ljudje) in kako se bo digitalni medij uporabljal (tehnologija), je 

treba to pojasniti: Kako je mogoče učinkovito in uspešno ustvariti digitalni medij? Vsekakor je to 

odvisno od tega, kako je strategija oblikovana in izvedena. V manjših podjetjih je na primer povsem 

mogoče, da načrt pripravi majhna skupina, ki predstavlja celotno podjetje in ga izvede po odobritvi s 

strani nosilcev odločanja. V večjih MSP je lahko bolj učinkovito razvijanje posameznih strategij na 

področju učenja s posameznimi oddelki ali enotami, kot sta uvajanje in poklicno izobraževanje in 

usposabljanje. Izvajanje strategije poteka v sodelovanju s ključnimi akterji v posameznih oddelkih, po 

potrebi ob podpori oddelkov za razvoj človeških virov in/ali tehničnih strokovnjakov za zadevni delovni 

proces ali samo proizvodnjo digitalnih medijev. Glede na to je bistveno, da projektna skupina in 

izvajalec usposabljanja dobro poznata organizacijo in da je razdelitev vlog jasna. Nosilci odločanja 

morajo po posvetovanju z učnimi skupinami določiti prednostne naloge.  

3.3.5 Faza 5: Razmislek o delovni nalogi in njeno vrednotenje 

V naslednji fazi se pričenja organizacijski razvoj, kot ga opisuje Stahlova učna spirala.34 Empirični nadzor 

procesov je ponavljajoč in postopen. Učne izkušnje se tako neposredno vračajo v delovni proces 

organizacijskega razvoja. Ta učinek je tudi cilj pete faze: razmislek, prenos in sporočanje poslanstva. 

Projektne skupine in vodje usposabljanja uporabljajo delovna pripomočka "pregled projekta" in 

"retrospektiva projekta". 

"Ne učimo se iz izkušenj, temveč iz njihovih posledic." (John Dewey)  

Pot v svet digitalnega učenja zaznamujeta gradnja strategije in izvajanje strategije. Obe področji sta 

medsebojno odvisni, most med njima pa je sistematičen proces razmisleka. Podobno kot pri 

navigacijskem sistemu je tudi pri oblikovanju strategije potreben refleksivni pregled izhodišča (kje se 

nahajamo?), želenega cilja (kam želimo priti?) in sredstev za dosego cilja (kako priti do cilja v 

določenem obdobju?). Če smo na poti in se strategija izvaja, moramo redno pregledovati trenutno 

lokacijo (kje smo do zdaj?) in do zdaj porabljena sredstva (kaj smo do zdaj potrebovali?).  

Ta ponavljajoči se pristop k želenemu cilju ima dve prednosti. Po eni strani služi kot sredstvo za 

obvladovanje tveganja, da bi z razpoložljivimi sredstvi dosegli želeni cilj, pravočasno prepoznali 

morebitne ovire in razvili nove rešitve ("neuspeh naj bo vsaj poceni!"). Drugič, refleksija služi kot 

gonilna sila, pri kateri izkušnje kot vir prispevajo k oblikovanju strategije in s tem pospešujejo njeno 

izvajanje. Naloga pripravnika je izvajanje številnih miselnih procesov.  

Pregled projekta 

Najprej si je treba vzeti nekaj časa za "pregled projekta" in preveriti, kako zadovoljiv je učni rezultat 

ciljne učne skupine: 

– Ali ga skupina sprejema? 

– Ali digitalni medij pokriva učne potrebe?  

                                                           
33 Glej https://www.usability.de/leistungen/methoden.html 

34 Stahl, T. Nyhan, B.; d’Aloja, P (1993).: The learning organisation, ADAPT office, Brussels. 
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– Kakšno je razmerje med vloženimi sredstvi in dejanskimi dosežki? 

Uporabljeni izdatki (vložki) in dejanski učni uspeh ciljne skupine (rezultati) so ključni dejavniki uspeha 

digitalnega medija. V ta namen je bil v postopku načrtovanja upoštevan nadzor učnih ciljev za 

sistematično beleženje kakovosti digitalnega medija v času izvajanja.  

Po uvedbi digitalnih medijev je treba oceniti dejanske učne rezultate. Izvajalec usposabljanja začne 

postopek ocenjevanja, v katerem skupaj s ciljno skupino preveri, ali izbrani digitalni medij izpolnjuje 

svoj namen. Poleg tradicionalnega nadzora učnih ciljev (v kolikšni meri so bili učni cilji doseženi?), je 

treba oceniti tudi digitalno učno izkušnjo (kako sprejemljiva je uporaba digitalnega medija?).  

Ta ocena je bistvena za oceno vloženega truda in rezultatov učenja. Tudi s slabo zasnovo in 

navigacijskim sistemom je mogoče želene učne cilje doseči z določenim, verjetno ustrezno večjim 

naporom. Vendar pa ta prizadevanja neposredno vplivajo na učenje, zlasti na medijsko socializacijo. 

Pri učni izkušnji zaposleni z interakcijo z digitalnimi mediji ustvarja individualne izkušnje. Posledično je 

treba socializacijo z digitalnimi mediji obravnavati in ocenjevati (kaj mediji naredijo ljudem in 

obratno?).  

– Ali delo s tem posebnim medijem povečuje splošno medijsko znanje učencev? Na kakšen način? 

– Katere so prenosljive kompetence? 

– Ali povečuje usposobljenost ne le za uporabo medijev, temveč tudi za načrtovanje in produkcijo 

medijev? 

Ta razprava je potrebna, da izvajalec usposabljanja izve več o merilih sprejemljivosti za nadaljnje 

naloge. V tem okviru je treba oceniti tudi nadaljnji vpliv digitalnega medija na učno ciljno skupino 

(rezultate). 

V tej izkušnji imajo čustva osrednjo vlogo, saj so gonilo naših dejanj (kako zaposleni dojemajo digitalne 

medije?). Od tega je na primer odvisno, kako zavzeto in učinkovito se zaposleni učijo s pomočjo 

digitalnih medijev. Izkušnje se v povezavi s čustvom shranijo v možganih kot spomin in vplivajo na 

pozornost, presojo in vedenje. To še posebej velja za negativne izkušnje. Četudi se bogate izkušnje 

nenehno izpopolnjujejo, sprva majhno področje delovanja pomembno vpliva na splošni in dolgoročni 

razvoj zaposlenih. Zato je treba poleg učnega cilja upoštevati tudi učno izkušnjo. Učna izkušnja 

vključuje izkušnje pred uporabo, med uporabo (uporabnost) in po uporabi.  
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Slika12: Učne izkušnje in vpliv na učne rezultate 

Pregled projekta pomaga opredeliti bistvene vidike učne izkušnje in nanjo ustrezno vplivati (glej "učni 

profil" in "učna pot"). S pomočjo teh delovnih pripomočkov je mogoče večinoma zajeti zamisli, 

pričakovanja in predsodke učeče se ciljne skupine. Na uporabnost učne izkušnje lahko vplivajo 

neposredne povratne informacije učne ciljne skupine. S ponavljanjem postajajo povratne informacije 

vse bolj konkretne in se v idealnem primeru približujejo želenemu stanju (glej "oblikovno skico"). S 

pomočjo evalvacije je mogoče določiti izkušnje in čustva po uporabi digitalnega medija (glej "metode 

evalvacije").  

Nenazadnje pa je jasno, da je agilni pristop koristen za doseganje učinkovitosti in zagotavljanje 

kakovosti. Pristop tako spodbuja izpolnjevanje dejanskih učnih ciljev. Zato je treba pri pregledu 

zaključenega projekta velik pomen pripisati tudi vmesnim mejnikom, zaradi katerih so razvojni proces 

in učne izkušnje bolj pregledni. Na tem mestu je treba omeniti, da vodja usposabljanja ne prevzame 

vzdrževanja digitalnega medija (operacij), ampak deluje neposredno na področju učenja.  

Retrospektiva projekta 

Poleg tega mora vodja usposabljanja razmisliti o vplivu na transdisciplinarne kompetence udeležencev 

projekta in proces projektne skupine z uporabo "projektne retrospektive", v kateri skupaj s člani 

projektne skupine razmišlja o poteku projekta: 

– V kolikšni meri so se posamezniki in projektna skupina razvili? Kdo je kaj prispeval? 

– Ali se je sposobnost samoorganizacije povečala? 

– Je skupina bolje pripravljena na prepoznavanje učnih potreb? 

– Ali je bolje pripravljena na ustvarjanje boljših digitalnih medijev? 

Samoorganizacija in predanost sta ključni besedi v času digitalnega učenja. Skupno projektno delo je 

idealen okvir za razvijanje refleksivnosti, inovativnosti in sposobnosti odločanja. Vodja usposabljanja v 

okviru delovne naloge ustvari prostor za oblikovanje te kompetence. 

Retrospektiva projekta je namenjena konstruktivnemu, zaupanja vrednemu in odprtemu pregledu dela  

projektne skupine, z namenom učenja iz preteklih izkušenj in izboljšanja sodelovanja pri novih ciljih ali 

delovnih nalogah. Vodja usposabljanja organizira sestanek po koncu ponovitve ali zaključku projekta. 

Dobra retrospektiva projekta spodbuja pozitiven zaključek razvojnega koraka. Slabo izvedene in 

vodene retrospektive projekta pa so lahko nesmiselne in izčrpavajoče. Zato vodja usposabljanja 

prevzame vlogo moderatorja.  

Retrospektiva projekta je proces sodelovanja vseh udeležencev. Vsi udeleženci tako ugotavljajo, kaj je 

bilo v delovnem procesu dobro in kaj bi bilo mogoče izboljšati. Obravnavane so ideje, ki povečujejo 

produktivnost projektnega dela. Poleg tega se ugotovijo in obravnavajo konfliktna področja, odkrijejo 

in odpravijo ovire ter izboljša komunikacija. V ta namen vodja usposabljanja skupaj s projektno skupino 

razpravlja o pridobljenih izkušnjah ter prednostno razvrsti koristne dejavnosti in ukrepe. Glavni namen 

retrospektive projekta je razvoj ekipe na področjih skupinskega duha, strukture in predanosti članov 

ekipe. 

Na splošno se uspešnost retrospektive projekta meri z vključenostjo udeležencev projekta. V skladu s 

tem morajo biti vprašanja pomembna za vse, razprave pa morajo biti namenjene celotni ekipi in ne 

posameznikom. Za vse druge teme, ki zadevajo le določene skupine oseb ali posameznike, vodja 
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usposabljanja določi nov termin. Rezultat projektne retrospektive je seznam izvedljivih ukrepov za 

izboljšanje projektnega procesa in skupinskega dela. Zato je retrospektiva projekta okvir za 

predstavitev, razpravo in skupen razvoj optimizacijskih pristopov. Vodja usposabljanja poskrbi, da se 

retrospektiva projekta izvaja brez hitrih aktivnosti in v redni obliki. 

S pomočjo retrospektive projekta so izkušnje prepoznavne. Refleksija je prvi korak v učnem procesu, 

vključenem v delo, za preoblikovanje izkušenj z znanjem. Po preoblikovanju sledi dokumentiranje in 

posredovanje ugotovitev. Nenazadnje se te izkušnje lahko vključijo v delovni proces, pri čemer se 

usposobijo in razširijo tako medijske kot interdisciplinarne kompetence udeležencev projekta.  

Vsi ti vidiki razvoja zaposlenih seveda vplivajo na organizacijo (vplivi), kot so strukture, procesi in 

kultura. V skladu s tem se učne izkušnje neposredno vključujejo v proces organizacijskih sprememb v 

interakciji z mediji in pri projektnem delu. Vodja usposabljanja oceni, kaj prispeva delovna naloga v 

organizaciji (kakšen vpliv ima na strukture, procese in kulturo organizacije?). Ta vrsta refleksije prispeva 

k organizacijskemu razvoju. 

Če povzamemo, organizacijski razvoj pomeni dosleden razvoj kadrov in obratno; procesi razvoja kadrov 

imajo za posledico nove oblike organiziranosti v delovnem procesu. Ustvari se učna spirala, ki prispeva 

k postopnemu razvoju posameznika in podjetja. Pojasniti jo je mogoče z uporabo besedne zveze "moč 

navad". Ljudje so nagnjeni k ponavljanju odločitev, tudi če se razmere spremenijo. Posledično je 

preteklo vedenje dober napovedovalec vedenja v prihodnosti. Navade zahtevajo malo pozornosti, saj 

jih spontano sproži trenutna situacija. Zato je nezavedne procese pogosto težko spremeniti. Običajno 

motivacija ni dovolj za ustvarjanje novih rutin. Za učenje novega vedenja je potreben čas, 

usposabljanje, spodbujanje in podpora. 

Za retrospektivo projekta lahko uporabite naslednje dejavnosti: 

 

Slika13: Stop-Less-Keep-More-Start 

Naloga vodij usposabljanja je, da posredujejo neposredne rezultate in jih v najboljšem primeru 

podprejo z elementi trženja. Poleg tega imajo tudi nalogo prenašanja posrednih posledic za 

spodbujanje procesa organizacijskega razvoja. Kultura povratnih informacij in napak v organizaciji se 

trajnostno oblikuje v procesih vodenega razmišljanja, razvijajo pa se tudi interdisciplinarne 

kompetence za digitalni svet učenja. Te vključujejo samoorganizacijo, predanost, odsevnost, skupinsko 
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delo, inovativnost in sprejemanje odločitev. Ponavadi gredo z roko v roki z agilnimi vrednotami: 

odgovornostjo, osredotočenostjo, pogumom, spoštovanjem in odprtostjo. 

 

Slika14: Razvoj zaposlenih in organizacijski razvoj 

3.3.6 Faza 6: Prenos in razvoj strategije nadaljnjega ukrepanja  

Vodja usposabljanja ravna po načelu: razumeti preteklost, analizirati sedanjost in oblikovati 

prihodnost. Ko je zagotovljena kakovost učnega izida, ovrednoten delovni nalog in upoštevano timsko 

delo, je preteklost predelana. Zabeležen je status quo, ki ga je zdaj mogoče opredeliti glede na želeno 

vizijo, ali pa dejansko stanje. 

Na splošno obstajata dva načina oblikovanja strategije nadaljnjega ukrepanja. Po eni strani vodje 

usposabljanja in projektne skupine ocenijo učne rezultate, da bi prenesli učne izkušnje in dobre prakse 

na druga učna področja. Po drugi strani pa so učni rezultati, ki so običajno na voljo šele ob koncu 

projekta, predstavljeni kot cilj učne skupine. Pridobljene izkušnje je mogoče uporabiti tudi za projektno 

trženje, ki ima osrednjo vlogo pri temeljnih organizacijskih spremembah. Vodja usposabljanja je 

odgovoren za razvoj tovrstnih dejavnosti. Zato je razvit tudi participativni pristop za privabljanje in 

povezovanje multiplikatorjev organizacijskih sprememb v celotni organizaciji. Naslednja vprašanja 

lahko pomagajo pri prenosu: 

– Kaj lahko spremenimo? 

– Kaj naj ohranimo? 

– Kako lahko vključimo vodstvene delavce? 

– Kako lahko izmerimo, ali je bila sprememba dosežena? 

– Kako lahko merimo napredek? 

– Kako načrtovane spremembe vplivajo na našo organizacijo?  

– Kakšna pričakovanja imamo drug do drugega? 

– Kako bomo ravnali drug z drugim v prihodnosti? 

– Kakšen način dela potrebujemo? 

– Kdo in kdaj kaj počne? 

– Kako sprememba vpliva na naš skupinski duh?  
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– Kaj lahko osebno prispevam k uresničitvi cilja? 

– Katere kompetence mi pomagajo? 

– Kje potrebujem dodatno dovoljenje za delovanje? 

– Kje potrebujem podporo? 

– Kako spremembe vplivajo na mojo motivacijo? 

– Kakšne potrebe imam v zvezi s tem? 

Trenutno stanje na področju učenja je treba zabeležiti z množenjem znanja. Nato je treba s pomočjo 

digitalnega učnega platna in digitalnega učnega načrta ter vseh opisanih delovnih pripomočkov, kot so 

profil učenca, vodje usposabljanja in projektne skupine, pridobiti pregled obstoječega stanja. Na 

podlagi tega sledi razvoj strategije nadaljnjega ukrepanja. Pogosto ima ta razvoj, ki poteka korak za 

korakom, pomemben vpliv na poznejšo fazo (kako je mogoče nadaljevati izvajanje digitalnih medijev 

na istem učnem področju?). Temu sledi reorganizacija spoznanj (v kolikšni meri lahko izbrane digitalne 

medije uporabimo na drugih učnih področjih?), šele nato pride na vrsto prilagajanje izkušenj (v kolikšni 

meri lahko uporabljene digitalne medije prilagodimo in razširimo?). Prenos je torej treba razumeti kot 

proces, ki ga spodbuja trener. 

Osnova za prenos je znanje o predmetnem področju digitalnega učenja. Očitno je tudi, da proces 

prenosa predpostavlja refleksivno soočenje. Vodja usposabljanja ustvari okvir za to v projektnih 

pregledih in projektnih retrospektivah. Pri tem uporablja konstruktivne, priznane metode in jasne 

strukture, kot so "pravila igre". 

Vodja usposabljanja  ustvari pripravljenost udeležencev z dajanjem spodbud (npr. najboljše prakse, 

organizacijski viri) in s povečanjem pozornosti na pomembnost "digitalnega učenja" (npr. trženje 

projektov, iskanje trendov). Poleg tega lahko ozavešča s posredovanjem informacij (npr. sistem učenja 

v podjetju, prenos dela) in prevzemanjem odgovornosti (npr. pojasnjevanje vlog in odgovornosti).  

Načrtovanje poti je proces metodične socializacije, tj. zavestno in načrtovano vplivanje na zaposlene, 

da se naučijo medijskih veščin, na primer v obliki usposabljanja o delovanju in uporabi digitalnega 

medija. Vendar pa v delovnih okoljih zgolj formalno učenje ne zadostuje, saj vsak delovni proces 

zahteva prilagajanje. Pomemben je tudi razvoj kompetenc. Zaposlenim je treba dati prostor za 

individualno mentalno zorenje.35 Ta vidik medijske socializacije je odvisen od izkušenj in vključuje 

individualne učne procese (učenje, povezano z delom). 

Vsak zaposleni dejavno prispeva k medijski socializaciji organizacije.36 Eden od primerov je optimizacija 

in razširitev digitalnih medijev na podlagi izkušenj in najboljših praks. Skratka, zaposleni morajo imeti 

aktivno vlogo pri ustvarjanju digitalnih medijev, da bi oblikovali medijsko socializacijo in digitalno 

kulturo organizacije. 

 

                                                           
35  Glej “Constructivist theory”, e.g.: Reich, K. (2010): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung und Grundlagen 

einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik  
36 Niederbacher, A.; Zimmermann, P. (2011): Basic knowledge of socialisation: Introduction to socialisation in childhood and 

adolescence. Wiesbaden. 
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4 Produkcija digitalnih medijev  

4.1 Sistemi za upravljanje učenja 

4.1.1 Opredelitev sistema za upravljanje učenja (LMS) 

Kot je bilo povedano v prejšnjih poglavjih, uporaba digitalnih medijev pri poklicnem učenju poteka v 

različnih oblikah in formatih. Večinoma se uporabljajo za postopno podporo tradicionalnim oblikam 

učenja.  

Zato uporabe digitalnih medijev ne smemo zamenjevati ali enačiti z "e-učenjem", zlasti ne z uporabo 

sistemov za upravljanje učenja. Ti so danes zelo pogosti v akademskih učnih okoljih in tudi v nekaterih 

poklicnih okoljih. Večina sistemov LMS opozarja na to najpogostejšo rabo z uporabo izrazov "tečaj", 

"študent", itd., ki pomenijo precej tradicionalno učno okolje učitelj-študent in formalistično učenje, kar 

je lahko v nekaterih primerih primerno, v drugih pa manj sprejemljivo, na primer v skupinah strokovnih 

učečih se vrstnikov. 

Ta priročnik se osredotoča na razumevanje in strateško načrtovanje uporabe digitalnih medijev, 

medtem ko se sistemi LMS uporabljajo za organizacijo teh medijev in njihovo dostopnost 

uporabnikom. Zato bodo v naslednjem razdelku na kratko obravnavane nekatere značilnosti sistema 

LMS.  

Sistemi za upravljanje učenja (LMS) so programske aplikacije, ki pomagajo organizirati izobraževalne 

vire in programe usposabljanja. Namen sistema LMS je zagotavljati in spremljati učne procese na enem 

mestu in mora biti orodje za samoorganizirano učenje. Struktura sistema LMS je odvisna od ciljev 

organizacije, vendar mora sistem LMS poenostaviti postopek. Vključevati mora naslednje osnovne 

funkcije: 

– prijava in izvedba tečaja 

– upravljanje uporabnikov, tečajev, vlog in ustvarjanje poročil 

– ustvarjanje in upravljanje tečajev ter nalaganje učnih vsebin 

– oblikovanje nalog in testov, ki temeljijo na uspešnosti (npr. sledenje spretnostim, koledar) 

– spremljanje in analiziranje podatkov o učencu (npr. zgodovina usposabljanja, uspešnost) 

– zagotaavljanje možnosti socialnega učenja in različnih komunikacijskih kanalov (npr. 

videokonferenca, klepet v realnem času, forum) 

Noben LMS sistem ne ustreza potrebam vseh organizacij. Potrebno je upoštevati naslednje vrste. 

Nameščeni sistemi LMS se nahajajo neposredno na strežniku podjetja in jih je treba vzdrževati v 

podjetju. V primerjavi s tem je sistem LMS v oblaku nameščen na strežniku ponudnika, programska 

oprema pa je na voljo kot storitev (SaaS). Rešitev v oblaku je dostopnejša, lažje izvedljiva, prilagodljiva, 

lažja za vzdrževanje in pogosto tudi cenejša. Brezplačni ali odprtokodni sistemi LMS so pogosto 

primerni za manjše organizacije z omejenim proračunom. Vendar so pravni pogoji zahtevnejši, zato 

niso priporočljivi za rabo v večjih podjetjih.  

Seveda je mogoče razviti tudi individualno programsko opremo, ki omogoča popolno prilagajanje, 

vendar so stroški pogosto izjemno visoki. Postopek izbire programske opreme mora vključevati 

naslednja vprašanja: 
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– Kako intuitiven je uporabniški vmesnik? Ali je učenec samozavesten? Kakšen je videz in občutek? 

Kako je mogoče programsko opremo prilagoditi za boljšo uporabniško izkušnjo? Kaj je mobilno 

učenje? Kaj je igrifikacija? Kako poteka socialno učenje? 

– Ali je mogoče integrirati podatke iz drugih podatkovnih zbirk (npr. upravljanje talentov, kadrovska 

administracija, programska oprema za sodelovanje, wiki)? Kako je mogoče prenašati podatke? 

– Kako je z upravljanjem vsebine? Ali je preprosto organizirati spletne vire usposabljanja v smiselno 

učno pot? Kako prilagodljive so možnosti ocenjevanja? Kako enostaven, večjezičen in prilagodljiv 

je sistem LMS? Katera so zahtevana poročila? 

– Kako je s tehnično podporo? Kolikšna je zmogljivost shranjevanja podatkov? Kako je z varnostjo in 

skladnostjo s predpisi? Kakšna je struktura stroškov (npr. enkratni stroški, tekoči stroški)? 

Sistemi LMS običajno vsebujejo različne vloge s posebnimi odgovornostmi:  

– administrator: nadzoruje LMS, posodablja, dodeljuje dostop uporabnikom, obvešča 

– vodja usposabljanja/inštruktor: nalaga tečaje, omogoča dostop do učnih vsebin, pregleduje 

sezname interesentov za tečaje, načrtuje ponudbo tečajev, načrtuje in izvaja usposabljanja, 

obvešča 

– vodja: pregleduje podrobnosti glede ekipe in uspešnosti, zahteva ali priporoča programe 

usposabljanja za ekipo, upravlja soglasja in povečanja 

– učenec: se prijavi, dokonča usposabljanja, uporablja učno gradivo, izpolnjuje naloge, ustvarja 

osnovne podatke o računu (npr. časovni pas, geslo), spremlja učni proces, sodeluje (npr. forum, 

anketa) 

– gost: sodeluje v javno dostopnih usposabljanjih 

Sistem LMS je namenjen predvsem posredovanju, deljenju in spremljanju učnih vsebin, medtem ko se 

sodobna platforma za učne izkušnje (learning experience platform - LXP) uporablja za urejanje in 

združevanje učnih vsebin za ustvarjanje bolj personalizirane učne izkušnje (npr. sodelovanje pri vsebini, 

deljenje znanja).  

4.1.2 LMS - primeri 

Moodle je brezplačen sistem LMS, ki ponuja standardni nabor funkcij za do 50 uporabnikov. Moodle 

ima funkcijo družabnega učenja, ki učencem in inštruktorjem omogoča pošiljanje neposrednih sporočil 

preko forumov. Poleg tega je mobilnim napravam prijazen in ima velik doseg: https://moodle.de/  

 

https://moodle.de/
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TalentLMS je odprtokodni LMS za podjetja vseh velikosti. Posebnost TalentLMS je, da ponuja 

prilagojene rešitve za posamezne panoge, kot so proizvodnja, avtomobilska industrija, industrija hrane 

in pijač: https://www.talentlms.com/platform  

 

GoSkills je sistem LMS v oblaku za ekipe vseh velikosti. Osnovne funkcije so brezplačne in jih lahko 

nadgradite za 29 EUR na učenca na mesec: https://www.goskills.com/  

 

https://www.talentlms.com/platform
https://www.goskills.com/
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Canvas je odprtokodna programska oprema v oblaku, ki je zasnovana tako, da ponuja zanimivo učno 

okolje, ki omogoča usposabljanje in učenje. Gre za repozitorij učnih predmetov, kjer lahko predavatelji 

uporabljajo vprašalnike in sodelujejo v razpravah:  https://www.instructure.com/de/canvas 

 

Google Classroom je brezplačno orodje, ki učiteljem pomaga pri upravljanju in ocenjevanju učnega 

napredka, hkrati pa krepi povezave z učenci iz šole, od doma ali na poti: 

https://classroom.google.com/u/0/h  

 

4.2 Pojasnjevalni videoposnetki 

Kot opisano zgoraj, je usposobljenost za aktivno ustvarjanje digitalnih medijev ena od ključnih 

kompetenc vodij usposabljanja. Čeprav je dobro znanje medijske produkcije vsekakor zaželeno, je 

https://www.instructure.com/de/canvas
https://classroom.google.com/u/0/h
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treba poudariti, da pri produkciji medijev za uporabo v poklicnem usposabljanju veljajo drugačna 

pravila kot pri produkciji medijev za družbene medije in/ali profesionalno medijsko produkcijo. 

Komercialni slikovni videoposnetki ali filmi z navodili, ki jih izdelajo profesionalna podjetja, stanejo 

približno 2,000 EUR na minuto brez razvoja in scenarija. To je znesek, ki je previsok za uporabo pri 

usposabljanju. Uporaba takih filmov je omejena na zelo splošne teme, pri katerih je mogoče pričakovati 

veliko število uporabnikov, tako da so stroški široko porazdeljeni. Videoposnetki na YouTubu so 

pogosto izdelani po precej profesionalnih standardih, vendar so v vsakem primeru namenjeni 

privabljanju in ohranjanju občinstva z zabavo in smešnimi voditelji/protagonisti. V naslednjem poglavju 

teh videoposnetkov ne bomo obravnavali: cilj uporabnih pojasnjevalnih videoposnetkov ali 

videoposnetkov z navodili za učenje na delovnem mestu ni, da bi pritegnili na tisoče ljudi, temveč da 

bi bili uporabni za tiste v podjetju, ki določeno vsebino potrebujejo. Prav tako ni treba, da so zabavni, 

saj se domneva, da bo vsebina uporabnike zanimala že sama po sebi. Prav tako ni nujno, da je vizualna 

zasnova bogata ali celo tehnično popolna, biti pa mora dovolj dobra za jasen prikaz informacij. Splošno 

pravilo je, da je treba za delo uporabiti čim manj sredstev. Z drugimi besedami: čim manj časa se porabi 

za snemanje in montažo, tem večja je verjetnost, da bodo takšni mediji dejansko nastali. Obravnavamo 

nekaj splošnih pravil in nasvetov za produkcijo ter primere pojasnjevalnih videoposnetkov. Podobna 

pravila veljajo za zvočno gradivo, grafiko, animirane videoposnetke itd.  

Kaj obsega produkcijski proces? Učni mediji so lahko poljubno sestavljeni. Vsebujejo lahko besedila, 

zvok, predstavitve in celo videoposnetke. Ustvarjanje videoposnetkov je najbolj zahtevno. Zato v 

naslednjih poglavjih osredotočamo na izdelavo pojasnjevalnih videoposnetkov. Posamezne faze in 

metode načrtovanja in izdelave pojasnjevalnih videoposnetkov je mogoče uporabiti pri ustvarjanju 

drugih učnih medijev.  

Pri izdelavi učnih medijev je mogoče postopati na več načinov. Po eni strani lahko kupite učne 

videoposnetke, ki so že pripravljeni za uporabo. Njihova pomanjkljivost je, da vsebina ni posebej 

prilagojena podjetju in se pogosto ne ujema z zasnovo podjetja. 

Učne videoposnetke je mogoče naročiti tudi izven podjetja. Ta postopek zahteva manj časa, vendar je 

lahko zelo drag. Poleg tega je potrebna intenzivna komunikacija, saj se morata izvajalec in stranka 

nenehno posvetovati.  

Priprava lastnih učnih videoposnetkov naj bi bila zato časovno in prostorsko ugodnejša od sodelovanja 

z zunanjimi izvajalci. Obstajajo možnosti za produkcijo povsem sprejemljivih medijev brez velikih 

naložb. Vendar je treba upoštevati, da ni mogoče pričakovati vrhunske kakovosti, enake filmski 

produkciji. Kljub temu je z nekaj vaje in znanja mogoče ustvariti sprejemljive medije.  

To poglavje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je po korakih opisan splošen produkcijski 

postopek. Drugi del pa opisuje, kako je mogoče optimizirati proizvodni proces in katere naložbe bodo 

najverjetneje potrebne.  

4.2.1 Postopek produkcije videoposnetka 

Tri faze produkcije pojasnjevalnega videoposnetka temeljijo na fazah filmske produkcije, saj so ji 

najbližje. V svetu filma se imenujejo predprodukcija, produkcija in postprodukcija. Za produkcijo učnih 

medijev so seveda ustrezno spremenjene in prilagojene. Mogoče jih je prilagajati različnim učnim 

medijem. Na koncu poglavja navajamo nekaj primerov. Faze so podobne fazam projektnega vodenja, 
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saj se po vsaki delovni fazi določijo preverljivi vmesni rezultati. Za izboljšanje končnega izdelka jih je 

mogoče in ponavadi tudi potrebno ustrezno prilagoditi.  

Posamezne faze in njihova vsebina so opisane v nadaljevanju. Začne se s fazo priprave, ki izhaja iz 

predprodukcije. Temu sledita faza ustvarjanja, ki izhaja iz produkcije, in faza postprodukcije, ki izhaja 

iz postprodukcije. 

Pripravljalna faza pomeni predprodukcijo. V tej fazi je treba izbrati medij in natančno načrtovati 

produkcijske korake. Glede na izbiro medija je mogoče doseči različne vmesne rezultate. V vsakem 

primeru pa to vključuje nekakšen osnovni koncept, osnutek ali scenarij, po potrebi vizualizacijo in v 

vsakem primeru produkcijski načrt, tj. seznam opravil za naslednjo fazo produkcije. V fazi izdelave se 

izvedejo pripravljalni koraki. Zadnja faza je v grobem namenjena postprodukciji. Za ustvarjanje 

digitalnih učnih medijev je treba dodati nekatera področja, ki pri običajni filmski produkciji ne bi bila 

del postprodukcije. 

Priprava  

Za kaj potrebujemo pripravo? Faza priprave je najpomembnejša. To je izhodišče projekta. V njej se 

določi, kakšen bo končni izdelek in kako naj bi bil videti. Uporablja se za oblikovanje učnega medija na 

način, ki je primeren za ciljno skupino in čim bolj učinkovit. Dobra pripravljalna faza prihrani čas, stroške 

in veliko razočaranja. V fazi priprave pojasnjevalnega videoposnetka nastanejo naslednji vmesni 

izdelki: osnovni koncept, scenarij, snemalna knjiga in produkcijski načrt.  

Osnovni koncept vsebuje vse osnovne pogoje, ki jih je treba upoštevati. Te osnovne pogoje je treba 

deloma oceniti za vsak projekt posebej, deloma pa so enaki za vsak projekt podjetja. Na primer, medij 

in ciljne skupine so lahko pri vsakem projektu različni, obstoječa oprema, proračun in pravni okvir pa 

ostajajo enaki. Pomembno je, da se osnovne pogoje vedno znova vrednoti, da so posodobljeni.  

Pripravljalna faza se pogosto začne precej neopazno. Na začetku je naloga zgolj ustvariti učni medij z 

določeno vsebino. 

Toda vprašanja, ki jih je treba zastaviti v nadaljevanju, že nakazujejo obseg te faze.  

– Kaj točno morajo učenci znati po koncu učne enote?  

– Kdo so učenci?  

– Ali sedijo in se učijo s pomočjo računalnika?  

– Kako lahko pritegnemo njihovo pozornost?  

Smiselno je razmišljati o strukturirani zbirki vprašanj, na katera je treba odgovoriti. Iz odgovorov na ta 

vprašanja je treba najprej razbrati splošne pogoje za učni medij. 



 

V 3 22.05.21  

  44 

 

 

Slika15: Osnovna predloga scenarija: Osnovni koncept naj bi pomagal pri urejanju in pridobivanju jasne ideje (prilagojeno iz 

projekta "CoDiClust") 

Ta seznam vprašanj je treba oceniti in izboljšati po vsakem zaključku projekta. Pomembna sestavina 

učnih medijev je rdeča nit. Tudi najbolj barvita orodja učencu ne pomagajo, če je zmeden in izgubljen. 

Zato je pomembno, da v fazi načrtovanja ne razmišljate le o orodjih, temveč tudi o zaporedju vsebin. 

Kako učenca voditi skozi vsebino? Ali je treba vključiti tudi metode pripovedovanja zgodb ali 

zadostujeta uvod in povzetek na koncu?  

Po odgovorih na vprašanja iz kataloga mora biti slika končnega učnega medija bolj jasna. V naslednjem 

koraku jo je potrebno ustrezno oblikovati. To pomeni, da so vidni elementi in govorjeno besedilo 

zabeleženi v osnutku ali scenariju. Navedeni podatki so v pomoč pri izračunu dolžine in produkcijskih 

stroškov.  
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Slika16: Izpolnjen osnovni scenarij: Osnovni scenarij naj bi pomagal pri organizaciji in opredelitvi jasne osnovne ideje 

(prirejeno po projektu "CoDiClust"). Scenarij opisuje vse, kar se govori, vidi ali sliši v učnem mediju 

Čeprav je scenarij lahko zelo koristen, je za začetnike bolj pomembna izdelava snemalne knjige. V 

snemalni knjigi posamezne slike omogočajo natančen pregled kasnejšega dogajanja in oceno, koliko 
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prostora je treba med produkcijo pustiti za morebitno vključitev besedila. Snemalne knjige so tudi 

dober način za odkrivanje napak pred produkcijo in lahko prihranijo veliko časa v postprodukciji. 

 

Slika17: Snemalna knjiga (prilagojeno iz projekta "CoDiClust") 

Snemalna knjiga je vizualizacija scenarija. Zadnja točka v fazi priprave je produkcijski načrt. Seznam 

opravil za fazo ustvarjanja je prilagojen urniku snemanja.  

Načrt je sestavljen iz preglednice, v kateri so navedeni posamezni deli medija, vključno z obdobjem 

ustvarjanja, vključenimi osebami in predmeti, opremo itd. Ker predstavlja izhodišče za naslednji dve 

fazi, ga je treba res temeljito izdelati. Bolj, kot je natančen, krajša je faza ustvarjanja.  
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Slika18: Produkcijski načrt: deluje kot strukturiran seznam opravil (prilagojeno iz projekta "CoDiClust") 

Vizualna predstavitev 

Prednosti vizualizacije pred samo izvedbo sta nedvomno prihranek časa in manjša možnost napak. 

Vizualizacija v manjšem obsegu lahko pomaga prepoznati težave že med pripravami. Pogosto je 
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mogoče s skico ustvariti boljšo predstavo o končnem rezultatu. Zlasti pri poskusu združevanja 

ustvarjalnih sredstev z didaktičnimi metodami lahko preprosta skica pomaga pri odločitvi. Pri večjih 

projektih, kot so videoposnetki, igrivi elementi in celotni tečaji e-učenja, pa je snemalna knjiga pri 

pripravi bistvenega pomena. Predvsem na začetku, ko se lastna rutina za ustvarjanje e-učilnic šele 

razvija, natančne vizualizacije zelo pomagajo pri njenem izvajanju. Kasneje lahko sami presodite, kdaj 

je skica uporabna.  

Kaj je pravzaprav vizualizacija? Vizualizacija pomeni skiciranje tega, kar boste pozneje videli na zaslonu. 

Pomembno je, da skicirate tisto, kar vidite, in ne le tisto, kar se zgodi. Na ta način lahko pozneje ocenite, 

ali ima to, kar ste videli, želeni učni učinek.  

 

Slika19: Vizualizacija je vaš prijatelj (prilagojeno iz projekta "CoDiClust") 

Vizualizirate lahko različne medije - od predstavitev do pojasnjevalnih videoposnetkov, vse je 

vključeno. Osredotočite se lahko na zaporedje slik in na celoten vtis, ki ga želite izraziti. To pomeni, da 

tečaj na učni platformi potrebuje le sliko, na kateri je narisana razporeditev različnih enot. Če si želimo 

dobro predstavljati končni izdelek, je treba pojasnjevalni videoposnetek razdrobiti na vrsto skic. 

Snemalno knjigo lahko ustvarite na več načinov. Po eni strani je to odvisno od tega, kaj sploh želite 

početi, po drugi strani pa od vaših želja. Če že obvladate program PowerPoint, nima smisla, da bi se 

učili uporabe orodja za izdelavo snemalnih knjig. Najlažje pa je vse skupaj narisati na navaden list 

papirja. 

Nasveti za risanje snemalne knjige: 
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Puščice za označevanje smeri 

gibanja ljudi ali predmetov: 

  

(znotraj okvirja) 

  

 

 

  

Puščice za označevanje smeri 

gibanja kamere: 

  

(zunaj okvirja) 
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Faza ustvarjanja 

Po izvedbi vseh pripravljalnih korakov je treba pripraviti koncept, v katerem so določeni okvirni pogoji 

in učni cilji. Poleg tega pa še scenarij, v katerem je naš projekt opisan v pisni obliki, in snemalno knjigo, 

v kateri smo vizualizirali vsaj najpomembnejše slike. Tako nastane produkcijski načrt, ki je pravzaprav 

nekakšen seznam opravil. Ta seznam je najpomembnejši dokument v fazi ustvarjanja. Drugi dokumenti 

so lahko v pomoč med ustvarjanjem ali podpora pri komunikaciji z zaposlenimi. 

Faza ustvarjanja je osrednja faza projekta. Vsebuje ustvarjanje materiala, ki se zbere in uporabi v fazi 

naknadne obdelave. Med ustvarjanjem materiala je treba biti pozoren na to, da so izpolnjene 

specifikacije iz priprave, pa tudi, da material izpolnjuje standarde kakovosti podjetja. 

Ustvarjalna kakovost učnega medija ni sinonim za to, da je le-ta videti dobro. Nasprotno, spodbujati 

mora učenje, torej ni dobro, da moteči elementi v večjem obsegu odvračajo pozornost od dejanske 

učne vsebine. Te možne motnje vključujejo preobremenjeno sliko na eni strani in napake pri snemanju 

na drugi strani. Če na primer fokus ne ostane na predmetu, je to motnja in učenčeva koncentracija je 

prekinjena.  

Zato je pripravljalna faza izredno pomembna. Le v primeru, da je vsebina, ki jo je treba pripraviti 

popolnoma jasna, je mogoče vso pozornost nameniti ustvarjanju materiala, kar zmanjša število možnih 

napak. V naslednjih točkah so navedene najpogostejše napake med snemanjem. Med snemanjem se 

lahko pojavi več motečih dejavnikov. Seznam je zato treba dopolniti pri vsakem projektu.  

– Izogibajte se osvetlitvi ozadja: Pri fotografiranju ali snemanju proti svetlobi je ozadje lahko 

preosvetljeno, tj. popolnoma belo in zaslepljujoče, ali pa je oseba, ki naj bi jo snemali, tako 

podosvetljena, da je ni mogoče videti. Zato je treba zagotoviti, da je glavni vir svetlobe vedno za 

kamero. Če kamere ni mogoče enostavno premakniti, lahko zastrete okno in delate z umetno 

svetlobo.  

– Hrup v ozadju: Šumi iz okolice so lahko pri zvočnih posnetkih zelo moteči. Zato jih je treba utišati. 

To pomeni, da mora biti telefon med delovanjem kamere izklopljen, popolnoma izklopljen, saj se 

npr. opozarjanje z vibracijami kasneje sliši na posnetkih. Pripraviti je treba več različic iste vsebine. 

Na ta način lahko pozneje zagotovite, da je nadomestna različica še vedno na voljo, če bi v originalni 

različici morda zaznali nepredvidene moteče zvoke. Usmerjeni mikrofon pomaga zajeti glas 

govorca. Zaščita za mikrofon lahko pomaga pri filtriranju hrupa, ki ga povzroča veter 

– Pripravite tehniko: tehnološki pripomočki morajo biti pripravljeni. Večer pred snemanjem je treba 

preveriti, ali so vse baterije napolnjene in ali je na voljo dovolj nosilcev podatkov. Po možnosti 

preverite, ali tehnologija deluje. Še posebej, če je načrtovano daljše snemanje ali če se za dogodek 

zanimajo številni zunanji udeleženci.  

– Uporabite stativ: Včasih je bolj enostavno, da zahtevano gradivo "na hitro" posnamete "na roko". 

Ko pa je kasneje treba posamezne dele ustrezno sestaviti, lahko tresljaji kamere predstavljajo velik 

izziv. Posnetke, posnete s stativom ali gimbalom, je lažje urejati. Stativ omogoča tudi povečavo in 

pomik. Tudi posnetki so z uporabo stativa tišji.  

– Podnapisi in besedilo: Pogosto je treba videoposnetke ali fotografije nadgraditi s pojasnjevalnim 

besedilom. Med produkcijo je treba predvideti prostor zanj. Oseba, ki razlaga besedilo, mora biti 

postavljena na levo ali desno stran. Dovolj prostora je treba zagotoviti tudi za podnapise. Če ima 

ozadje ali slika v spodnji tretjini različne barve, morajo biti tudi podnapisi opremljeni z 

visokokontrastno črto. S tem je branje podnapisov mnogo lažje. 
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Nadaljevanje 

Faza post-produkcije vključuje zbiranje ustvarjenih materialov, njihovo uporabo in testiranje. Tako kot 

v fazi priprave lahko dobra organizacija pripomore k večji učinkovitosti postopka. Ko so obdelane vse 

točke produkcijskega načrta, mora biti vse gradivo na voljo v digitalni obliki.  

Najprej je posneto gradivo potrebno pregledati in razvrstiti. Posnetke, ki se tresejo ali so kako drugače 

slabe kakovosti, je treba zaradi varčevanja s prostorom za shranjevanje neposredno izključiti in 

izbrisati. Posnetke v ožjem izboru je treba ustrezno preimenovati, kar pripomore k lažjemu iskanju. Če 

lahko ime datoteke vsebuje ustrezno številko slike iz snemalne knjige, je to v veliko pomoč pri 

naslednjem koraku. Ustrezno je treba poimenovati tudi material, ki je namenjen samo za zapolnitev 

vrzeli ali zamenjavo.  

Za naslednji korak mora biti na voljo programska oprema za urejanje ali avtorsko orodje. Pojasnjevalni 

videoposnetek se sestavi na ustrezni časovni osi. S pomočjo snemalne knjige in označb v imenih 

datotek poteka postopek razmeroma hitro.  
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Slika 20: Rezanje 
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Ko je vizualni del izdelka pripravljen, je treba urediti zvok. Če je zvok posnet naknadno, je treba zvočno 

sled umestiti pod videoposnetek. Zvočni posnetki so navedeni na časovnici, glasnost videoposnetka je 

prilagojena.  

Po želji je podnapise mogoče vstaviti v videoposnetek v zadnjem koraku pred končnim oblikovanjem. 

Biti morajo lahko berljivi. Lažje branje omogoča tako imenovani belly band, visokokontrastna barvna 

črta pod besedilom.  

Naslednji korak je izvoz videoposnetka. To pomeni, da se vse skladbe in posnetki shranijo v datoteko, 

ki jo je kasneje mogoče predvajati s pomočjo video predvajalnika. Ta datoteka ima lahko končnico .mp4 

ali .mov. Ločljivost in razmerje stranic morata ustrezati formatu, ki je združljiv z učno platformo. Za 

videoposnetek, namenjen rabi na internetu ni nujno, da ustreza kinematografskim standardom.  

Zahteve glede optimalnega formata so običajno na voljo na spletnih straneh ponudnikov platform ali 

pa jih lahko dobite od skrbnika sistema. Preden je videoposnetek naložen in objavljen na spletu, ga je 

treba v vsakem primeru preizkusiti. Testiranje se izvede na podlagi lastnih meril kakovosti, pa tudi na 

podlagi meril tretje osebe, ki preverja razumljivost in napake. Tudi če pri konkretnem projektu ni več 

mogoče izvesti sprememb, je postopek pomemben za delo v prihodnje.  

4.2.3 Medijski formati in oprema 

Pri vstopu v produkcijo e-učenja je treba sprejeti številne odločitve. Ena od njih je, kateri medij je 

primeren za katero vsebino. O tem govori prvi del poglavja. Odločitev glede ustrezne opreme je 

predmet drugega dela. 

Izbira medijskega formata  

Čeprav to poglavje govori predvsem o ustvarjanju videoposnetkov, je pomembno vedeti, v katerih 

primerih je ta medij ustrezen in v katerih bi bil kak drug medij boljša izbira. 

Pogosto se pri izbiri medijske oblike kot izhodišče uporabi programska oprema ali orodje, ki se 

uporablja že dlje časa ali je trenutno v modi. Če imamo že nekaj izkušenj, lahko to zagotovo ocenimo, 

vendar je stvari treba vedno gledati iz različnih perspektiv. To pomeni, da je treba, zlasti če splošni 

koncept poučevanja še ni določen, odločitev o obliki medija sprejeti na podlagi učne vsebine. 

Da bi lahko ocenili, kateri digitalni učni medij je primeren za določeno vsebino, je treba poznati različne 

učne medije in razumeti njihove prednosti. 

Obstajajo vizualni, avdio in avdiovizualni mediji. V naslednjem razdelku so navedeni mediji ter njihove 

prednosti in slabosti. Obstajajo različni formati medijev, ki jih bomo obravnavali le v posameznih 

primerih. Posamezni formati so opredeljeni glede na različna merila in imajo vsak svoje prednosti. 

– Vizualni mediji: besedilo, slika in video (brez zvoka) 

– Avdio mediji: avdio snemanje 

– Avdiovizualno gradivo: video (z zvokom) 

Te medije je mogoče na učni platformi združiti v tečaj, ali pa jih distribuirati posamično, preko različnih 

drugih kanalov. Mediji so lahko opremljeni tudi z interaktivnimi elementi, tako da uporabnik ni le 

pasiven uporabnik vsebine, temveč mora za doseganje ustreznega učnega uspeha postati aktiven tudi 
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sam. Kot omenjeno, je vsebine mogoče obdelati s katerim koli od teh medijev. Toda vsak medij ni 

uporaben v vseh primerih.  

Naslednja vprašanja so lahko pri odločitvi v pomoč: 

– Kaj je treba učiti?  

– Kdo je ciljna skupina?  

– Kako bo ciljna skupina dostopala do medija?  

– Kakšne so tehnične in finančne zahteve?  

Pri vprašanju "kaj je treba učiti" se lahko sklicujemo na ključni besedi "sorazmernost" in "uporaba". 

Sorazmernost pomeni razmerje med produkcijskim delom in učno vsebino (npr. prikazati je treba 

razliko med jabolkom in hruško). V ta namen ni treba ustvariti zapletenega pojasnjevalnega 

videoposnetka. Povsem zadostuje že zgolj diagram ali fotografija. 

Če pa želite posredovati informacije o gojenju jabolk in hrušk skozi stoletja, je morda smiselno uporabiti 

bolj zapleten medijski format. Izbira je odvisna od prednosti posameznih medijev. Medtem ko za opis 

ptice ni potreben videoposnetek, saj jo je mogoče dobro prikazati s slikami in malo besedila, je za prikaz 

plesa rajske ptice med dvorjenjem videoposnetek primernejši, saj je gibe težje opisati z besedami.  

Medij mora biti prilagojen tudi ciljni skupini. Če je ciljna skupina preobremenjena z delovanjem učne 

enote, ni mogoče doseči želenega učnega učinka. To pomeni, da posamezniki, ki so manj naklonjeni 

medijem, bolje obvladajo delo z besedilom kot z interaktivnim videoposnetkom. 

Od opredelitve ciljne skupine je odvisna tudi dostopnost učnih medijev. Če udeleženci nimajo dostopa 

do računalnika ali tabličnega računalnika na katerem bi se lahko učili, jim je treba zagotoviti dostop do 

učnih medijev na drugačen način. To pomeni, da je e-učenje treba zasnovati tako, da je dostopno 

uporabnikom. Raziskovalni skupini v džungli s slabim dostopom do interneta na primer ni mogoče 

poslati pojasnjevalnega videoposnetka na temo najnovejših varnostnih predpisov. V tem primeru je 

PDF z majhno količino podatkov mnogo boljša izbira. 

Ne glede na ciljno skupino in vsebino učne enote pa morajo biti izpolnjeni tudi pogoji za oblikovanje 

učne enote. To vključuje vprašanje, ali sta na voljo proračun in tehnologija ter ali je mogoče v času do 

objave ustvariti ustrezen medijski format. Ko so znani odgovori na vsa ta vprašanja, se lahko odločite 

za obliko medija. Iz odločitve o formatu medija je mogoče izpeljati tudi izbiro potrebne opreme. 

Izbira opreme: 

Oprema se deli na strojno in programsko opremo. Naslednji razdelek vam lahko pomaga pri izbiri 

orodja ali kosa opreme. Ne gre za priporočilo, temveč za vodilo, smernice pri iskanju pravega nakupa. 

Navedeni so tudi konkretni primeri. Njihov namen je izključno informativne narave.  

Preproste rešitve glede strojne opreme 

Pri pripravi učnega gradiva za digitalni pouk se eno od prvih vprašanj zagotovo nanaša na strojno 

opremo, zlasti na izbiro ustrezne kamere. Čeprav bi moral biti pojasnjevalni videoposnetek pravi medij 

za učno vsebino, morate najprej vedeti, kakšno vrsto videoposnetka želite izdelati, da boste lahko 

izbrali ustrezno strojno opremo. Daljša faza načrtovanja in testiranja lahko dolgoročno prihrani čas in 

denar. To zajema delo z že obstoječo strojno opremo, tudi če je to le za pametni telefon. Na podlagi 

izvedenih testov je mogoče ugotoviti, kakšne funkcije mora imeti zahtevana strojna oprema, nato pa 
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kupiti primerno napravo. Na začetku faze učenja lahko eksperimentirate in si morda izposodite različne 

naprave, da preizkusite, kaj vam ustreza in kaj potrebujete. Prav tako se je koristno poučiti o pravilni 

uporabi strojne opreme, saj boste z napravo, ki jo obvladate, delali lažje in hitreje. 

Seveda pa lahko veliko opravite samo s pametnim telefonom. Tisti, ki želijo snemati podrobnosti, pa 

bodo uspešnejši z zrcalno-refleksnim ali sistemskim fotoaparatom in dobrim objektivom. Če pogosto 

delate za mizo in želite snemati delovne korake, lahko razmislite o nakupu dokumentne kamere. Za 

vse fotoaparate, ki ne delujejo le v samodejnem načinu, velja tudi vedeti, kaj dejansko pomenita 

"barvno ravnovesje in čas osvetlitve". Te nastavitve omogočajo enakomerno osvetlitev in barvni vtis 

na slikah. Sledi nekaj predlogov za snemanje videoposnetkov: 

  

Tega seveda ni mogoče narediti samo s kamero. V večini primerov je potreben tudi stativ. Če pa morate 

pogosto snemati "iz roke", je za vas gimbal primernejši od običajnega stativa. Gimbali - ročni stativi 

imajo vgrajen sistem, ki poskrbi, da tresenje roke ni zaznano, tako da so posnetki bolj tekoči.  

Drugi del obvezne strojne opreme je mikrofon. Za številne posnetke govornikov ali intervjuje je vredno 

investirati v usmerjeni mikrofon in ne uporabljati mikrofona, vgrajenega v kameri. Ta namreč pogosto 

zajame šume iz ozadja, ki se pozneje zdijo enako glasni kot govorec sam. Poleg tega je lahko dodatna 

svetloba koristna, če morate zabeležiti delovne korake, pri katerih morajo biti vidne podrobnosti.  

Napredne strojne rešitve 

Pri večjih, vendar redko izvajanih projektih lahko pred dragim nakupom zahtevnejšo opremo najprej 

najamete. Danes lahko s fotoaparati boljših pametnih telefonov in različnimi "akcijskimi kamerami" 

(najpogostejša je GoPro) dosežete odlične rezultate. Pri kameri mora biti glavno merilo dobra 

svetilnost v razmerah brez dnevne svetlobe. Na primer, telefoni iPhone (od verzije 6) in mobilni telefoni 

Samsung iz generacije S 7 že dajejo zadostne rezultate. Zanje so na voljo tudi stativi. 

Dobra osvetlitev je ključ do dobrih rezultatov, zato morate razmisliti o nakupu dodatnih naprav za 

osvetlitev, ki so prav tako na voljo. Najbolj podcenjen element je zvok. Za namene poučevanja lahko 

dober zvok pripovedovalca reši tudi vizualno šibek videoposnetek. Zato je treba kupiti kakovosten 

zunanji mikrofon. 

Programske rešitve 

Tako kot pred naročilom strojne opreme je treba opraviti analizo zahtev tudi za programsko opremo. 

Za to so primerne testne faze z odprtokodno programsko opremo ali testnimi različicami. V številnih 

primerih odprtokodni programi zadostujejo omejenim zahtevam nizkoproračunskih produkcij. 

Podrobna dokumentacija je pomembna za opredelitev potreb. 
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Pogosto ni smiselno vlagati v kompleksno programsko opremo, če bomo uporabljali le polovico funkcij 

in je "krivulja učenja" prestrma, kar pomeni, da je treba vložiti veliko časa, preden pridemo do 

rezultatov.  

Pri nakupu programske opreme je treba razmisliti tudi o tem, ali jo bodo lahko dobro upravljali tudi 

ljudje z manj znanja. Smiselno je poiskati program s preprostim uporabniškim vmesnikom namesto 

takšnega s (pre)številnimi učinki. 

Najpreprostejši je program za montažo fotografij in videoposnetkov, integriran v sistem Windows, ki 

ga mogoče uporabljati skoraj intuitivno. Primer komercialnih rešitev, ki že vključujejo številne predloge 

in nasvete za oblikovanje, je Canva (canva.com). Pregled naprednejše, vendar brezplačne programske 

opreme najdete tukaj (YouTube je seveda odličen vir videoposnetkov na temo snemanja, vendar 

pazite, da se ne izgubite v morju informacij!):  

 

 

 

 

 

 

Čeprav je poudarek na notranji produkciji, se lahko zgodi, da bo treba materiale tudi kupovati. To 

zajema marsikaj - od glasbenih licenc, do fotografij in pravic do uporabe. Stroški morajo biti predvidljivi 

in jih je možno izračunati s pomočjo skrbnega načrtovanja. 

Obsežna in profesionalna programska oprema za urejanje za nizkoproračunsko produkcijo ni potrebna. 

Vendar je koristno poznati trg, nekatera imena in kako jih razvrstiti. Večina profesionalnih podjetij za 

programsko opremo ponuja tudi cenovno dostopne različice s funkcijami pregleda za polprofesionalne 

uporabnike. 

Premiere podjetja Adobe. Adobe ponuja programsko opremo za produkcijo vseh medijev v enem. Vse 

programske aplikacije delujejo skupaj in so med seboj usklajene. Namenjen je oblikovalcem in 

agencijam, ki ustvarjajo kompleksne digitalne in nedigitalne izdelke. Sestavni deli se lahko uporabljajo 

kot samostojni programi. Photoshop, Illustrator, Premiere in After Effects so nekatere izmed bolj 

priljubljenih aplikacij. Photoshop je program za urejanje slik, Illustrator za ustvarjanje vektorskih 

ilustracij, Premiere je glavni program za urejanje videoposnetkov, After Effects pa za sestavljanje in 

video učinke. Premiere je na voljo le prek storitve v oblaku družbe Adobe in le z naročnino.  

Final Cut podjetja Apple. Final Cut je rešitev za urejanje videoposnetkov podjetja Apple. Prilagojen je 

za izdelke Apple. Ta programska oprema ni del paketa in je na voljo brez naročnine. Njegova osnova je 

podobna vsem drugim programom za urejanje. Tako kot številni Applovi izdelki ima tudi ta čist in 

minimalističen uporabniški vmesnik. Apple uporabnikom ponuja brezplačen program za urejanje 

iMovie, ki ima manj funkcij, vendar zadostuje za polprofesionalce.  
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Media Composer podjetja Avid. Avid poleg programske opreme proizvaja tudi strojno opremo za 

profesionalno filmsko produkcijo. Sestavni deli so razviti za studijske postavitve. Podobno kot Adobe 

tudi Avid deluje kot vsestranska rešitev za video produkcijo. Tako kot drugi profesionalni ponudniki je 

ustvaril brezplačno različico za polprofesionalne uporabnike. Ima manj funkcij, vendar še vedno dovolj 

za ustvarjanje dobrih videoposnetkov. 

Druge rešitve vključujejo DaVinci Resolve podjetja Blackmagicdesign, Movavi in Filmora podjetja 

Wondershare. 

4.2.4 Povečanje učinkovitosti z organizacijo delovnega procesa 

Da pri naslednjih projektih ne bi bilo treba ponovno začenjati na novo, je po zaključku projekta 

smiselno razmisliti o bistvenih stvareh. Tako je mogoče preveriti, kje so se pojavljale težave in zakaj 

proces ni potekal popolnoma gladko. Nekaterim spremembam med produkcijo se ni mogoče izogniti. 

Toda iz napak se je mogoče učiti in potegniti zaključke, ki bodo prihranili čas in trud pri naslednjem 

projektu.  

Pri tem je v pomoč dobra dokumentacija. Drug način za učinkovito delo je ustvarjanje predlog. Uvodne 

in zaključne napise lahko shranite kot dokončano video ali zvočno datoteko, tako da jih je treba ob 

naslednji priložnosti samo vstaviti v delovno datoteko.  

Prav tako je mogoče pripraviti predloge delovnih datotek ustreznih programov za urejanje. Pri tem so 

potrebna strukturirana navodila za delo, da se podloga po nesreči ne prepiše. Jasno razporejene rutine 

in oznake datotek vam pomagajo najti pot skozi podatkovni kaos.  

Za trajnostno delo je značilno skrbno ravnanje z dokumentacijo, organizacijskimi strukturami in 

predlogami. Uvoda in zaključka videoposnetka ni treba na novo razvijati in sestavljati za vsako 

produkcijo. 

To je dejavnik, ki je del proračuna medijske produkcije. Ta in drugi dejavniki so tudi osnova za oceno, 

koliko časa bo trajala proizvodnja učnega medija in koliko bo stal. 

 

 

Predloga mora biti: 

  

- Dostopna vsem, ki jo potrebujejo 

- Ustrezno označena 

- Posodobljena 

- Opremljena s priročnikom 

Kasnejša analiza učnih medijev mora pokazati tudi, kje bi bilo koristno nadaljnje usposabljanje in 

prenos kompetenc med zaposlenimi. Za učinkovitejše delo je mogoče opustiti posamezne postopke. 
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Delavec, ki upravlja stroj in ga zato dobro pozna, lahko na primer sam ustvari videoposnetek ali sliko 

stroja in jo pošlje vodji usposabljanja. 

Zaposlene lahko tako ali drugače usposobite, da bodo za izdelavo medijev potrebovali manj časa. 

Pridobivanje spretnosti pomeni manj napak. Vsakdo se lahko nauči z načrtovanjem in shranjevanjem 

materialov povečati učinkovitost svojih delovnih procesov.  

Področje načrtovanja po eni strani vključuje vzpostavitev zadostne medijske usposobljenosti za 

zagotavljanje nemotenega proizvodnega procesa, po drugi strani pa zadostno prožnost, da se je 

mogoče odzivati na različne ovire. Na primer, tudi zaposleni z le malo znanja o medijski produkciji lahko 

v primeru nenadnega neurja strokovni intervju preseli z zunanjega v notranji prostor. Tudi zaposleni z 

visoko stopnjo medijskega znanja se lahko odzove na nastale spremembe svetlobnih pogojev, tako da 

pri postprodukciji ni potrebna zamudna korekcija barv. 

Pregled pripravljenega učnega gradiva je pomembna nadgradnja. To mora ustrezati predhodno 

sestavljenemu seznamu meril kakovosti. Če kakovost ne ustreza zahtevam, je mogoče opraviti analizo 

in ugotoviti, kje so potrebna dodatna znanja in spretnosti. Ta merila kakovosti vključujejo "učinkovitost 

učnega gradiva", tj. kako dobri so učni rezultati po uporabi e-učenja in merila kakovosti, ki omogočajo 

vizualno preverjanje pred izdajo učnega gradiva. 

Ali bo postopek kdaj postal cenovno dostopnejši? Struktura in zbirka materialov sčasoma postaneta 

učinkovitejša. V realnosti to pomeni sledeče: nekdo ustvari predstavitev PowerPoint za učno dejavnost 

- če je gradivo v skupni mapi, lahko naslednja oseba uporabi in razvije to predstavitev ter celo ustvari 

predlogo za nadaljnje predstavitve. 

Predlogi:  

– Ustvarite prostor za izmenjavo učnega gradiva  

– Ustvarite predloge, ki jih lahko uporabljajo vsi vodje usposabljanja 

– Ustvarite strukture za poimenovanje, shranjevanje, uporabo in razvijanje predlog  

– Poskrbite, da je vse popolnoma jasno in pregledno 

4.2.5 Vrste pojasnjevalnih videoposnetkov 

Čeprav sta oblikovanje in izdelava videoposnetkov sistematičen postopek, obstajajo različne vrste 

pojasnjevalnih videoposnetkov. Vsaka vrsta ima drugačen namen in izpolnjuje drugačne učne potrebe.  
 

tip opis namen Primer DigiVET 

mikrovideo kratki videoposnetki z navodili 
za učenje o eni temi  

razložite preprost koncept v 
nekaj korakih ali ustvarite serijo 
mikro videoposnetkov tako, da 
razdelite temo na logične koščke 
("učne koščke") in tako povečate 
vključenost učencev 

Digital Learning 
Project 
information 
Stephanie - 
YouTube 

videoposnetek z 
navodili 

videoposnetek z navodili 
("kako") o zapletenem 
delovnem procesu z več 
metodami poučevanja (npr. 
navodila, kvizi, interaktivni 

vizualno poučevanje teme za 
boljše razumevanje delovnega 
procesa  

Trainer Explainer 
creating 
Storyboard with 
Stephanie No 3 
final version - 

https://www.youtube.com/watch?v=h3PEay-gfkw
https://www.youtube.com/watch?v=h3PEay-gfkw
https://www.youtube.com/watch?v=h3PEay-gfkw
https://www.youtube.com/watch?v=h3PEay-gfkw
https://www.youtube.com/watch?v=h3PEay-gfkw
https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
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elementi); največ 10 minut  YouTube 

videoposnetek 
usposabljanja 

živi videoposnetki (npr. 
intervju, voditelj) z uporabo 
več metod poučevanja (npr. 
navodila, kvizi, interaktivni 
elementi) 

poučevanje o temah 
medosebnega učenja (npr. 
skladnost, nadlegovanje) za 
boljše ohranjanje vsebine in 
vzpostavitev odnosa 

DigiVET Translation 
Q & A Valerij & 
Rob - YouTube 

screencast ali 
diapozitivi 

snemanje zaslona, namenjeno 
pridobivanju odgovorov na 
določeno temo 

screencast pogosto imenujemo 
"poučevanje ob pravem času" in 
se uporablja za hitro 
informativno poučevanje  

How to digitize a 
company’s learning 
system - YouTube 

Predstavitev posneta predavanja, resnični 
posnetki ali predstavitve  

zagotavljanje dostopnosti učne 
vsebine po dogodku (npr. spletna 
kamera, posneti diapozitivi 
PowerPoint) 

 

animacija  risani in dražljajski 
videoposnetki (npr. common 
craft, "flipbook", vyond) 

vizualizacija učne vsebine z 
uporabo simbolov, ilustracij in 
slik za pridobivanje pozornosti  

 

ročno izdelani 
pojasnjevalni 
videoposnetki 

bele table, slikanje na plošče, 
snemanje s tabličnim 
računalnikom, namizni video 
ali animirani video posnetki 
(npr. simpleshow, PowToon,) 

bolj osebna razlaga učne vsebine 
z uporabo preproste vizualizacije  

 

videoposnetki, ki 
temeljijo na 
zgodbi 

pripovedovanje zgodb in 
podajanje vtisov o določeni 
temi 

izmenjava izkušenj in 
pripovedovanje zgodbe o 
določeni učni vsebini (npr. o 
pridobljenih izkušnjah, dobrih 
praksah, neuspehih) za krepitev 
motivacije  

 

Preglednica 5: Vrste pojasnjevalnih videoposnetkov37 

4.2.6 Nasveti za video produkcijo 

Eden od partnerjev v projektu DigiVET je poleg izkušenj iz različnih projektov v prispevek vključil tudi 

izkušene strokovnjake s področja medijske produkcije v javnih medijih in snemanja v industrijskem 

okolju, ki so z nami delili svoja najpomembnejša spoznanja. Tukaj naštevamo nekatera izmed njih38: 

– Najprej je treba natančno opredeliti ciljno skupino, nato pa se odločiti, kateri tip učenja bo 

obravnavan: slušni, vizualni ali haptični, saj je to treba upoštevati v konceptu. 

– Če je treba uporabiti film (video), morajo biti izpolnjeni nekateri tehnični pogoji: osvetlitev, 

uporaba dveh kamer, da bi se izognili preskokom, delo s kratkimi posnetki, da bi olajšali montažo, 

uporaba zunanjega mikrofona, da bi izboljšali kakovost zvoka. 

                                                           
37 gute-lernvideos.pdf (medienpaedagogik-praxis.de) 
38 Project DigiVET: Documentation of Focus Group Austria, p. 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdSSNWNwT7M
https://www.youtube.com/watch?v=vnE2Pw-s2LQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnE2Pw-s2LQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnE2Pw-s2LQ
https://www.youtube.com/watch?v=zNH_7EXkPiU
https://www.youtube.com/watch?v=zNH_7EXkPiU
https://www.youtube.com/watch?v=zNH_7EXkPiU
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/wp-content/uploads/2016/07/gute-lernvideos.pdf
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– Didaktični vidiki: Pri dobrih videoposnetkih se napetost stopnjuje, zato je treba osredotočiti na 

temo in zmanjšati količino informacij v posameznih delih; večjo količino je mogoče razdeliti v okviru 

serije (tj. več delov). 

– Potrebno je jasno opredeliti učno temo: pri tem lahko uporabite poenostavljeno zgodbo, da si 

lahko pred snemanjem vizualno predstavljate postopek.  

– Delo s "pravimi ljudmi" (protagonisti): vedno imejte v mislih, da običajno niso igralci in so med 

snemanjem pogosto videti togi in nenaravni. Zato je bolje, da glavni junaki nekaj počnejo." 

– "Nasploh snemam manj pravih filmov, ampak raje ustvarjam animirane filme, kar ima številne 

prednosti: vedno lahko uporabljaš iste protagoniste, kar prispeva k prepoznavnosti; zaradi 

anonimnosti je mogoče obravnavati občutljiva vprašanja (npr. oblike slabega ravnanja na 

delovnem mestu itd.)". 

– Vsekakor bi morali ljudje, ki snemajo izobraževalne filme, poznati načela dramaturgije, npr. če 

prikazujete delo krovca: je morebitne nevarnosti treba prikazati razburljivo. 

– Glede didaktičnega koncepta: pogosta napaka začetnikov je "slika v sliki", ki gledalca le zmede. Vse 

mora biti preprosto in čim bolj otipljivo predstavljeno, npr: ko govorimo o napravi, mora biti ta 

vidna. Razlage za uporabo naprave morajo biti podane korak za korakom - tako rekoč "skupaj" z 

gledalcem. Eno od priporočil je, da učno nalogo razdelimo na čim manjše dele in jo nato z dobro 

strukturiranim zaporedjem ponovno sestavimo.  

– "Če snemate na enem mestu in so svetlobni pogoji dobri, sta za fotografiranje dovolj dve kameri 

pametnega telefona; dve kameri omogočata zanimivejše posnetke in lažje urejanje".  

– Notranji mikrofoni pametnih telefonov so običajno prešibki za dobro kakovost zvoka, vendar lahko 

priključite zunanje mikrofone.  

– Ko začnete, je priporočljivo, da si ogledate videoposnetke v YouTubu in snemate po navodilih ter 

preizkusite, kako to najbolje deluje. Dober in enostaven način je, da za uvod uporabite predstavitev 

PowerPoint, jo izrežete z orodjem za montažo Windows in nato prilepite v videoposnetek. NASVET: 

Če se želite izogniti preskokom, morajo biti fotografije enake velikosti.  

– Če ste nekoliko bolj izkušeni, lahko delate s tremi kamerami, tako da lahko združite različne 

perspektive. Za doseganje dobre kakovosti slike je idealno uporabljati stativ. 

– Montaža: Na začetku ste verjetno zmogli vse opraviti z orodjem Movie Maker iz operacijskega 

sistema Windows, ki je enostavno za uporabo. Pri tem je treba biti pozoren na približno 

petsekunden zamik, obdobje, v katerem se ne zgodi nič. 

– Če želite delati z uvodnim glasom, se prepričajte, da je to neznan glas, sicer boste gledalce zmedli. 

Za zagotavljanje dobre kakovosti je treba ponovno uporabiti zunanji mikrofon. Pri načinu "voice on 

the off" poskrbite, da bo mikrofon nameščen dlje, sicer bo ta glas preglasil ostale.  

4.2.7 Nasveti za didaktični koncept 

Pomembna nista le izbira in uporaba digitalnih orodij, ključno vlogo imajo lahko tudi didaktični pristopi. 

V nadaljevanju navajamo nekaj bistvenih vidikov: 

– Če želite dobro poučevati, mora biti vsebina prilagojena ciljni skupini, pri čemer je treba upoštevati 

naslednje: Vsebino je treba na začetku predstaviti čim bolj preprosto in jo nato postopoma 

nadgrajevati. Ne preveč in ne premalo, kar je seveda težko. V vsakem primeru je priporočljivo 

navesti praktične primere in čim bolj preprosto predstaviti zapletena vprašanja. To je le nekaj 

osnovnih pravil na zelo zapletenem področju.  

– Didaktično strukturo je treba dobro načrtovati: v pomoč je lahko nekakšna poenostavljena 

snemalna knjiga Pomembno je, da pred snemanjem predvajate situacije in pridobite povratne 

informacije o tem, ali je vsebina razumljiva.  
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– Priporočljivo je pripraviti plakate, ki učno vsebino dobro predstavijo.  

– Najbolje razumljivi so realni primeri iz prakse.  

– Če so protagonisti "zaposleni", je učni videoposnetek običajno videti bolj pristen." 

– Irina: "Najprej se je treba ukvarjati z vprašanjem, ali je določeno temo bolje razložiti z 

grafiko/animacijo ali z resničnimi protagonisti. Če se odločite za grafiko in animacijo, morate 

upoštevati, da potrebujete nekoga, ki je dober v risanju, prav tako pa je potrebno veliko vizualnega 

gradiva. Varianta s protagonisti je verjetno lažja za MSP.  

– Pri ustvarjanju učnih videoposnetkov s protagonisti se morate zavedati, da je treba najti ljudi, ki so 

zelo zgovorni in se dobro počutijo pred kamero. Iz svojih poklicnih izkušenj lahko rečem, da to 

pogosto vodi v precenjevanje lastnih sposobnosti. Zato ni lahko izbrati pravih ljudi. To lahko storite 

tako, da zainteresirane prosite, naj na svoj pametni telefon posnamejo strokovno razlago v dveh 

ali treh stavkih. Nato naj se več oseb odloča, koga želijo poslušati, saj boste tako prišli do čim bolj 

objektivne odločitve. 

– Na nizkoproračunskem področju lahko rečemo, da je s pametnim telefonom mogoče posneti 

dobre videoposnetke, saj je kakovost slike sprejemljiva. Težava je v zvoku, zato je priporočljivo 

uporabiti zunanji mikrofon.  

– Še en nasvet o tem, kako je lahko preprost film videti profesionalno - razloženo v dveh korakih: 1) 

protagonist govori v kamero (po možnosti pred nevtralnim ozadjem); 2) protagonist "naredi 

nekaj", kar je povezano s temo (npr. upravlja stroj in opiše postopek). To daljšo nalogo lahko nato 

razmeroma enostavno skrajšate. Če uporabljate dve kameri, je urejanje že bolj zapleteno. 

– Po mojem mnenju je še posebej pomembno, da video dobro pripravite in pazite na dolžino. V naših 

prispevkih upoštevamo največjo dolžino 3,30 min. na enoto. Moj nasvet za učne videoposnetke je, 

da naredite več delov in da je vsak del čim krajši. Ta dolžina je lažje sledljiva tudi za protagoniste. 

Tukaj je kratek opis postopka: 

– Besedilo naj bo preprosto, vendar naj protagonist govori čim bolj sproščeno. 

– Če uporabljate pametni telefon, priključite zunanji mikrofon 

– Bodite pozorni na pojavnost svetlobe in položaj protagonista(-ov) 

– Snemajte samo kratka zaporedja  

– Montaža: Adobe Premiere je na voljo tudi v cenejši različici "light", sicer pa uporabite brezplačno 

programsko opremo." 

Glede potrebnih kompetenc fokusne skupine svetujejo:  

– "Prevajalsko znanje" je zelo iskano: obstaja izraz "prekletstvo znanja", ki povzema sledečo težavo: 

visokokvalificirani ljudje pogosto težko razčlenijo znanje do bistva, saj se težko postavijo v vlogo 

učenca. Pogosto so strokovne zahteve za učne filme veliko previsoke, zato se je treba vedno znova 

vprašati, koliko znanja je potrebnega za katero ciljno skupino.  

– Razvijanje zavedanja o težavah (npr. zamenjava vlog): Vsi smo že izkusili, da razlage niso vedno 

takoj razumljive. Tega se morate zavedati in se pri obravnavi novih tem poskušati vživeti v druge 

ljudi. Potrebna je empatija.  

– "YouTube" ni zdravilo za vse: brez predhodnega znanja razlage, ki jih tam najdete, niso vedno 

razumljive, obstaja pa tudi nevarnost, da se izgubite v preveliki količini znanja. Pri videoposnetkih 

YouTube hitro postane jasno, da so med "govorci" velike razlike: Le nekaterim uspe začeti na 

ničelni stopnji, se intuitivno postaviti v položaj učencev in korak za korakom nadgraditi temo." 
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4.3 Podkasti  

Podkasti so predvsem zvočne predstave, ki jih je mogoče zelo svobodno oblikovati. Običajno se delijo 

na sezone in epizode, pri čemer je sezona glavna tema, glavna zgodba - epizode pa so posamezne 

enote, ki so podrejene glavni temi. Med seboj se lahko nadgrajujejo kot epizode ali pa posamično 

obravnavajo različne vidike krovne teme. 

Za razliko od videoposnetkov je mogoče podkaste ustvariti z le malo tehničnega napora. Vendar je 

treba zaradi odsotnosti slikovne plasti zelo paziti na predstavitev, kakovost posnetkov, urejanje in 

končno tudi na urejanje vsebine. V podkastih ni mogoče obravnavati vseh tem, vendar je ta medij zelo 

primeren za posredovanje znanja iz naslednjih razlogov: 

– podkaste lahko poslušate neodvisno od časa in kraja (na vlaku, na poti v službo, zvečer v postelji) 

– večina uporabnikov ima s seboj napravo za predvajanje: pametni telefon ali predvajalnik mp3. 

Strojna oprema, kot so videoposnetki, tj. osebni računalnik z zaslonom ali prenosni računalnik, ni 

potrebna. 

– visokokakovostne izdelke je mogoče izdelati z malo tehničnega napora. 

– osredotočanje na bistvene elemente zagotavlja dobro znanje  

Osnovna odločitev pred pripravo podkasta je izbira vsebine. Katere učne vsebine so primerne za 

obdelavo v zvočnem zapisu in katere je bolje uporabiti v videoposnetku ali kako drugače? Obstaja 

nešteto podkastov za učenje tujih jezikov, podkastov na temo zgodovine in razvoja tehnologije ter 

znanstvenih podkastov. Teme, ki ne potrebujejo slike, lahko na zabaven in neposreden način 

predstavite kot učne podkaste. 

Nadaljnja odločitev pri pripravi: kdo pripoveduje podkast, kdo vodi poslušalce, kdo predstavlja 

vsebino? To je vprašanje o gostitelju, voditelju, na katerega je treba odgovoriti resno in skrbno, saj je 

odločilno za to, ali se bo podkast slišal in ali se bo slišano obdržalo. Podkast ne more biti samo glasno 

branje vsebine; vsebino je treba obdelati in predstaviti. 

Pred snemanjem zvočnega gradiva je treba pripraviti zapis. V njem so moderacijski deli, viri (intervjuji, 

arhivsko gradivo itd.), glasbeni vložki in druge opombe zapisani v linearnem zaporedju. Predstavlja 

osnovni okvir za samo snemanje in postprodukcijo. V idealnem primeru bi moral biti zapis videti takole: 
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NASLOV PODKASTA 

Številka in naslov EPIZODE 

 

Avtor  

Urednik  

Informacije o produkciji (Kateri 

govorci? Kateri zvoki/glasba?) 
 

Povzetek epizode 

Glasba Uvod, naslov 

MOD Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi...Danes se ukvarjamo z ... Srečal sem zdravnico ... in 

jo vprašal ... 

OV Intervju z zdravnico… od 1.12 – 2.14 

"Verjamem, da je bila zemlja ustvarjena, ker ...."   

MOD 

GLASBA Odmor 

MOD 

GLASBA Odmor 

MOD Hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič na.... 

GLASBA Outro 

 

Struktura podkasta je:  

1. Intro z glasbo  

2. Uvod 

3. Vsebina 

4. Slovo in predogled 

5. Outro z glasbo  
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Za izdelavo podkasta (snemanje) je potrebna obvladljiva oprema. Glede na vsebino in uporabo lahko 

uporabite različne mikrofone in različne snemalne naprave. Verjetno najpreprostejša rešitev s 

sprejemljivimi rezultati je snemanje s pametnim telefonom in zunanjim mikrofonom. Nadgradnja z 

reporterskimi mikrofoni, stereofonskimi mikrofoni ali celo večsteznimi snemalniki ni omejena, vendar 

dražji kot so, bolj tehnično zapleteni postajajo pogoji snemanja.  

Pregledov in paketnih ponudb je na internetu na voljo veliko. Tudi če je glede tehnične opreme vse 

jasno, so za podkast odločilnega pomena zvočni posnetki in njihova kakovost. Samo tehnično brezhibni 

posnetki se lahko nadalje obdelujejo in boljši kot so posnetki, boljši je končni podkast in manj časa je 

potrebnega za postprodukcijo. 

Na voljo je nešteto programov in programske opreme za urejanje zvoka, ki se močno razlikujejo po 

svoji kompleksnosti in možnostih. Tudi za preprostejše programe je potrebno nekaj usposabljanja, 

vendar se nato izvajajo s sprejemljivimi rezultati.  

Brezplačni program Audacity podjetja Ocean Audio je brezplačna programska oprema, ki jo lahko 

uporabite za preprosto urejanje in urejanje podkasta. Vsi drugi programi, kot so Protools, Cubase, Logic 

itd., zaradi svoje kompleksnosti niso priporočljivi za začetnike.  

Različna navodila na internetu zagotavljajo osnovno znanje za urejanje zvoka, montažo in obdelavo 

zvoka. 

Običajno ima vsak podkast glasbeno plast. Glede na vsebino in ustvarjalno usmeritev podkasta lahko 

prisotnost glasbe zmanjšamo, ali pa jo uporabimo zelo intenzivno. Glasba služi za označevanje 

podkasta z uvodom in zaključkom, ki sta enaka za vsako epizodo in zagotavljata prepoznavnost.  

Glasba lahko strukturira in razdeli podkast, zapira in ločuje poglavja ter tako pogosto ustvarja 

dobrodošle prekinitve. Toda glasba lahko tudi ponazarja, krepi in čustvuje, zato velja za pomembno 

stilistično sredstvo pri ustvarjanju zvočnih del. 

Za glasbo v podkastih veljajo strogi predpisi o avtorskih pravicah. Če želite uporabiti glasbo, se morate 

natančno pozanimati, ali in kako lahko določena glasbena dela sploh uporabljate. Nekateri ponudniki 

so specializirani za glasbo za podkaste, kjer lahko glasbo kupite in jo nato brez ovir tudi uporabite. 

Glede na funkcijo in ciljno skupino podkasta obstajajo različne možnosti za objavo podkasta in dajanje 

na razpolago javnosti in poslušalcem.  

Podkaste se išče, najde, predvaja in prenaša na internetu, vendar so glavni ponudniki platforme, kot 

npr. Spotify, Deezer, iTunes itd. Platforme in aplikacije za poslušanje podkastov ne shranjujejo 

podatkov o vašem podkastu. Namesto tega prejemajo zvočne datoteke iz storitve gostovanja 

podkastov prek vira RSS.  

Podkasti v učnem okolju VET 

Nekaj primerov podkastov, povezanih z učenjem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, je:  

– https://nursing.com/podcasts/ 

– https://humblemechanic.com/feed/podcast/podcast 

– https://stellaculinary.com/ 

https://nursing.com/podcasts/
https://humblemechanic.com/feed/podcast/podcast
https://stellaculinary.com/
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4.4 Digitalno učenje za učence s slabim znanjem jezikov ali nižjimi 

formalnimi kvalifikacijami 

Digitalni mediji so lahko posebna priložnost za netradicionalne učence. Populacije postajajo bolj 

heterogene. To vključuje učence z migracijskim ozadjem, kar pogosto pomeni, da glavni jezik v državi 

ni učenčev materni jezik, vključuje pa tudi učence invalide, ki so vse bolj vključeni v običajna delovna 

okolja. V številnih evropskih državah je stopnja osipa visoka, zato mora sistem učenja v podjetju 

upoštevati, da obstajajo tudi učenci z nizko stopnjo formalne izobrazbe in nižjimi kvalifikacijami. Ti 

večinoma niso manj inteligentni ali praktično sposobni, vendar so manj navajeni na formalno učno 

ureditev. Pogosto menijo, da so imeli v šoli slabe izkušnje, zato so zelo nenaklonjeni formalnemu 

učenju v razredu.  

Nekateri zato želijo "delati nekaj praktičnega" ali "samo delati". Drugi so odprti za bolj formalno učenje 

ali celo certificiranje učnih rezultatov. Zanje je nadaljnje izobraževanje v podjetju lahko "druga 

priložnost". 

Posebna skupina učencev s šibkimi jezikovnimi sposobnostmi so t.i. "funkcionalni dislektiki". V Nemčiji 

naj bi jih bilo izjemno veliko. Ocenjuje se, da približno 4,5 % prebivalstva ne more razumeti niti 

osnovnih pisnih stavkov, nadaljnjih 10 % pa lahko razume le posamezne preproste stavke, ne more pa 

razumeti niti srednje zapletenih besedil.39 

Kot v vseh primerih, obravnavanih v tem priročniku, je pri vzpostavljanju učnih sistemov ključna 

temeljita opredelitev potreb in želja učencev. 

Z vidika podjetja je glavni razlog za vključitev učencev z nizkim znanjem jezika ali nizkimi formalnimi 

kvalifikacijami širši nabor delovne sile, saj "idealnih", dobro izobraženih in usposobljenih delavcev iz 

običajnega okolja pogosto primanjkuje. 

To pa pomeni številne zahteve za učni sistem: 

– s pravilnimi in učinkovitimi navodili je treba zagotoviti ustrezen delovni proces. 

– izpopolnjevanje in/ali začetno usposabljanje je treba prilagoditi potrebam heterogenih skupin 

učencev. 

Digitalni mediji lahko prispevajo na obeh področjih.  

Oba primera sta obravnavana v povezavi z učenci s slabšim znanjem jezika družbe in učenci z nižjo 

formalno izobrazbo.  

4.4.1 Navodila za varen in učinkovit delovni proces za učence s slabšim znanjem jezika okolja 

Za zaposlene s slabšim znanjem splošnega jezika so vizualni digitalni mediji, tj. videoposnetki in slike, 

idealno orodje za poučevanje. 

Načelo "pokaži, ne povej!" velja v celoti. 

                                                           
39 Nickel, S. (2021): Funktionaler Analphabetismus - HIntergründe eines aktuellen gesellschaftlichen Phänomens. 

https://www.bpb.de/apuz/179347/funktionaler-analphabetismus (pridobljeno 21.11.2020). Za podatke o 
posameznih državah glej tudi raziskavo OECD o znanju in spretnostih odraslih:  https://youtu.be/Cot_YgDAsTw 

https://www.bpb.de/apuz/179347/funktionaler-analphabetismus
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Izbira napačnega učnega orodja je lahko ne le neučinkovita, ampak tudi nevarna.  

V mnogih primerih se je sestava delovne sile spremenila, sistemi poučevanja pa ne. Navodila so ustna, 

daje jih mojster začetniku, ali pa se podjetja zanašajo na navodila sodelavcev. V nekaterih primerih 

obstajajo pisna navodila, kot so priročniki, dokumenti za zagotavljanje kakovosti ali krajša pisna 

navodila.  

Do dramatičnih posledic lahko pride, če je razlog za učenje nesreča ali če je dragoceno gradivo uničeno, 

tako da navodil ni mogoče razumeti.  

Zato veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati: 

Ustvarite kratke videoposnetke ali serije slik ali animacij, ki jih je mogoče razumeti brez pripovedi ali 

dodatnih podnapisov in ki jasno prikazujejo delovni proces 

– jasno označite kritične faze ali nevarne točke procesa 

– Za sklicevanje na videoposnetek uporabite ikone ali slike zaporedja 

– Uporabite kode QR za usmerjanje učencev na video gradivo ali drugače jasno navedite, katere 

videoposnetke naj si ogledajo  

– Poskrbite, da ima učenec dostop do ustreznih naprav za ogled videoposnetka, ali pa mu jih 

zagotovite. 

– Prepričajte se, da zna učenec s temi napravami ustrezno ravnati 

– Preverite rezultate učenja, npr. z nadzorom učenca, ki izvaja postopek, zlasti v primeru potencialno 

nevarnih delovnih postopkov 

Če učenec obvlada svoj materni jezik (tj. ni funkcionalno nepismen v maternem jeziku), se ta lahko 

uporabi tudi podnaslavljanje video sekvenc.  

Vendar to pomeni več dela, saj je treba pripraviti dobre podnapise, ki opozarjajo na ključne elemente 

delovnega procesa in poskrbeti, da ustrezen prevod opravi oseba, ki razume delovni proces, strokovno 

besedišče za ta proces v obeh jezikih in se lahko ukvarja s produkcijo.  

Poleg jezikovnih težav se lahko pojavijo tudi težave z branjem ali pa so postopki v posnetku tako 

zapleteni, da jih je težko razumeti, če mora gledalec hkrati brati in gledati. 

V večjezični skupini delavcev/učencev je priprava takšne vsebine posledično zahtevnejša.  

Zato je treba preveriti prednosti in slabosti v primerjavi z videoprodukcijo, ki temelji samo na prikazu 

("SHOW").  

Eden od dejavnikov "za" je učni učinek takšne produkcije, ki bo obravnavan v nadaljevanju. 

Nekaj dodatnih nasvetov o videoposnetkih "SHOW-only":  

Videoposnetke, ki so zasnovani izključno vizualno, je treba zasnovati drugače kot videoposnetke z 

zvočno komponento.  

Posamezne slike morajo biti vidne dlje časa, dejanja pa je treba izvajati počasneje, da jih je lažje 

razumeti in po možnosti dodati puščice, animacije in vstavljene oblike.  



 

V 3 22.05.21  

  72 

 

Treba je biti pozoren na to, da na sliki ni nepotrebnih informacij in motečih elementov.  

Če se za boljše razumevanje uporabljajo simboli, je treba predhodno opraviti kulturno preverjanje, saj 

so uporabljeni simboli v drugih kulturah lahko napačno razumljeni.  

Delitev videoposnetkov: Poskusite vsebino videoposnetka razdeliti na manjše videoposnetke. To 

omogoča, da se vsebina podrobneje razdela, učenec pa se lahko še vedno osredotoči na določeno 

dolžino.  

 

Upočasnitev podrobnosti: Procese, ki so posneti, je treba predvajati z normalno hitrostjo. Nato lahko 

pomembne podrobnosti predvajate z manjšo hitrostjo, da si jih učenec lahko podrobneje ogleda. V 

določenih okoliščinah je mogoče dodati animacije, ki pojasnijo poudarek. 

Dodajanje poudarka: Za osredotočenje učenca ali poudarjanje določenih podrobnosti lahko dodamo 

simbole.  

Film lahko ustavite in okoli pomembnih podrobnosti narišete kroge. Puščice so lahko uporabne za 

označevanje smeri.  

Za poudarjanje nevarnosti se lahko uporabljajo mednarodni opozorilni simboli.  

   

Oblike in puščice lahko pokažejo, kje iskati.  

  



 

V 3 22.05.21  

  73 

 

Številni opozorilni simboli so mednarodni in lahko razumljivi. 

Testiranje: Testiranje je še posebej pomembno pri povsem vizualnih videoposnetkih. Preizkusiti jih je 

treba pri osebah, ki teme ne poznajo. Tako lahko najbolje preprečite nesporazume.  

4.4.2 Navodila za varen in učinkovit delovni proces za učence z nižjo formalno izobrazbo  

V nekaterih partnerskih državah, kot sta Nemčija in Avstrija, je cilj začetnega poklicnega usposabljanja 

"celovita delovna usposobljenost", tj. sposobnost vsakega kvalificiranega delavca ki zaključi sistem 

dualnega poklicnega usposabljanja, da večinoma samostojno načrtuje, izvaja in ocenjuje kompleksne 

delovne procese na svojem področju. 

Enak učinek je mogoče doseči z višjo, akademsko izobrazbo s splošnimi znanji, kot je dodiplomski ali 

magistrski študij. To vključuje pričakovanje, da se je posameznik sposoben in pripravljen informirati o 

zahtevah določenega izziva, zbirati in vključevati ustrezne informacije ter vrednotiti rezultate svojega 

dela.  

V delovnem okolju je nižja kvalifikacija opredeljena s potrebo po podrobnejših navodilih in nadzoru.  

V tradicionalnem "fordističnem" tovarniškem okolju je bil ta izziv rešen s tehnično razčlenitvijo 

delovnega procesa na zaporedja, ki so tako preprosta, da se jih lahko vsakdo nauči v zelo kratkem času.  

Ta oblika industrijskega in uradniškega dela je bila v Evropi razširjena do sredine osemdesetih let in je 

bila zelo uspešna pri vključevanju velikega števila formalno neizobraženih delavcev v tradicionalne 

industrije, vključno z delavci migranti.  

Še vedno zelo aktualna oblika takšnega "standardiziranega" dela so sistemi restavracij s hitro prehrano, 

kot je "McDonalds", kjer je delo razdeljeno na majhna zaporedna opravila, ta pa so podprta z vsemi 

vrstami vizualnih in slušnih pripomočkov in napotkov. Vse, kar se zahteva od delavca, je, da ta 

zaporedja vedno znova in vedno bolje izvaja. 

Prednost takšne ureditve dela z didaktičnega vidika je, da je zaradi ponavljajočega se delovnega 

procesa mogoče z več sredstvi pripraviti tudi učno gradivo za podporo temu delovnemu procesu, saj 

ga lahko dlje časa uporablja več ljudi. 

Ker so učenci z nižjo formalno izobrazbo na splošno manj navajeni na samostojno učenje, tj. aktivno 

iskanje in urejanje informacij ter spremljanje učenja z visoko stopnjo samoorganizacije in vztrajnosti, 

veljajo naslednja pravila: 

– zrcaljenje celotnega delovnega procesa z didaktičnim gradivom, tako da učencu ni treba 

ugotavljati, kaj je pomembno 

– dobra preglednost procesa 

– ustvarjanje kratkih zaporedij, ki trajajo največ eno minuto  

– uporaba živahnih in "zabavnih" motivacijskih oblik 

– skrb za motivacijski prehod v naslednje zaporedje 

– uporaba preprostega jezika 

– po potrebi priprava gradiva v vseh jezikih, ki jih govorijo zaposleni, da se zagotovi razumevanje 

celotne vsebine 
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– uporaba spodbudne oblike ocenjevanja učnih rezultatov, kot so elementi igrifikacije, ter izogibanje 

negativnim povratnim informacijam, saj so številne učence sistemi negativnih povratnih informacij 

v preteklosti že odvrnili od učenja 

Tudi v tem primeru morajo podporniki oz. spodbujevalci takšnega načina učenja zagotoviti, da imajo 

vsi učenci dostop do naprav, na katerih naj bi sistem deloval in da razumejo, kako jih uporabljati. 

Udeležence morajo seznaniti s sistemom in poskrbeti, da ga dejansko uporabljajo.  

V vseh primerih je treba učne rezultate oceniti, potrebno je preveriti, ali učenec pravilno izvaja delovni 

proces. Izpolnjevanje vprašalnika o izvedbi delovnega procesa je koristno, vendar ne zadostuje.  

Spomnite se na primer varnostnih navodil letalske družbe. Na koncu je stevardesa tista, ki poskrbi, da 

so vsi pasovi pravilno pripeti.  

– https://youtu.be/ja_cH494z98 

4.4.3 Načela razvijanja spretnosti za učence s šibkim znanjem uradnega jezika 

Vsak posameznik si mora prizadevati za dobro znanje uradnega jezika države, v kateri dela. To pomaga 

pri učenju in olajša socialne stike na vseh ravneh. Le v nekaterih zelo specializiranih visokokvalificiranih 

sektorjih in na nekaterih mestnih območjih (in v nekaterih nadnacionalnih "mehurčkih" družbe) je 

angleščina uveljavljena kot skupni sporazumevalni jezik, tako da učenje uradnega jezika države ni nujno 

potrebno.  

Podjetja, ki imajo zaposlene s šibkimi jezikovnimi kompetencami, morajo to skrbno preučiti, ter 

spodbujati in podpirati izboljšave na tem področju.  

Kot omenjeno, je funkcionalna nepismenost pomembna tema. Razen pri tujcih, ki ne znajo jezika 

države gostiteljice, je funkcionalna nepismenost pogosto povezana z občutkom sramu. Nadzorniki v 

podjetju in strokovnjaki za razvoj kadrov morajo poskrbeti za prepoznavanje funkcionalne 

nepismenosti, zavedati pa se morajo tudi podpornih sistemov, ki so na voljo takšnim učencem.40  

Enako velja za učenje jezika za tiste, katerih materni jezik je tuj. Obstajajo številni tradicionalni tečaji, 

pa tudi zelo dobri spletni učni sistemi.41 

Vsi nadrejeni in sodelavci morajo spodbujati in pomagati kolegom, ki ne govorijo uradnega jezika. Za 

to ni treba biti usposobljen jezikovni učitelj! V vsakem pogovoru s praktikantom ali sodelavcem mu 

lahko na primer z ustvarjanjem sproščenega vzdušja pomagate, da uporabi svoje jezikovno znanje in 

preizkusi, kaj se je pravkar naučil. Nekaj nasvetov, kako biti v pomoč: 

– Govorite pravilno 

– Govorite počasi in jasno 

– Oblikujte kratke stavke 

– Dovolite vprašanja 

– Izogibajte se narečju 

                                                           
40 Za Nemčijo npr.: https://schreiben-lesen-rechnen.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/855988.php 
41 Za Nemčijo npr: https://deutsch.vhs-

lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?9c797a8739297e2fdbc18f3830378361 

https://youtu.be/ql7J-srh6iA 

https://youtu.be/ja_cH494z98
https://schreiben-lesen-rechnen.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/855988.php
https://deutsch.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?9c797a8739297e2fdbc18f3830378361
https://deutsch.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?9c797a8739297e2fdbc18f3830378361
https://youtu.be/ql7J-srh6iA
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– Pri pojasnjevanju novih dejstev vključite pojasnjevalne zanke 

– Izogibajte se pregovorom in ironičnim izrazom 

Vendar se ne bojte! Razmišljanje o teh nasvetih vam bo pomagalo razmisliti o jezikovnih navadah, ki 

se jih ne zavedate. Poskusite vzpostaviti dober stik s sodelavcem in ga nadgraditi. Najpomembnejši 

dejavnik je sporočilo, da ga sprejemate! 

Tudi digitalni mediji lahko izboljšajo učno izkušnjo.  

Kakovostni jezikovni tečaji, ki temeljijo na različnih medijih, so verjetno najbolj znan način uporabe 

digitalnih medijev za učenje. Že desetletja to dokazujejo tečaji, kot npr. zelo priljubljeni tečaji 

angleščine BBC.42 

Vendar pa obstajajo specializirana področja učenja jezika za poklicne situacije, kjer je treba tečaje 

dopolniti z besediščem in frazami, značilnimi za določen poklic ali celo za določeno podjetje.  

Pri tem je lahko priprava videoposnetkov, ki v jasnem jeziku in s podnapisi v več jezikih prikazujejo 

tipične situacije v panogi ali podjetju v jeziku države, sredstvo za hkratno učenje jezika in ustreznega 

poklicnega znanja.  

Kot je prikazano v prejšnjem poglavju, je lahko priprava takšnih videoposnetkov sredstvo za razmislek 

in učenje o delovnem procesu.  

Primer takšnega učnega sistema je bil razvit v okviru projekta Erasmus+ "TourEng" za učenje angleščine 

v turističnem sektorju. Več informacij je na voljo na:  

– http://www.toureng.eu/ 

– https://www.youtube.com/channel/UCr8DYKbeCvhxFPCqxxBCWzw/videos 

4.4.4 Načela razvijanja spretnosti za učence z nizkimi formalnimi kvalifikacijami 

Digitalni mediji se lahko uporabljajo za sistematičen razvoj poklicnih kompetenc. Obstaja več primerov 

precej obsežnih sistemov digitalnih medijev, ki podpirajo oblikovanje različnih profilov.43 Posebej 

zanimivi so pristopi, pri katerih je ustvarjanje digitalnih medijev glavno sredstvo za razvijanje 

kompetenc. V tem poglavju je opisanih še nekaj podrobnosti o didaktičnem konceptu, ki je uporabljen 

v tem projektu.  

Splošna ideja tega pristopa je "učenje s poučevanjem". Za "naučene" se lahko štejejo le tisti procesi, ki 

jih učenec lahko tudi jasno razloži. Dokazilo o učenju je predmet, ki ga lahko drugi uporabijo kot učno 

gradivo, tj. animacija, video ali drug digitalni medij. Poučevanje posebnega delovnega procesa je učni 

projekt učenca. Učenci so motivirani, da čim bolje analizirajo in opišejo proces, ki naj bi se ga naučili. 

Posamezni koraki pristopa "učenje s poučevanjem" so naslednji: 

1) Izločitev določenega dela iz splošnega delovnega procesa: inštruktor skupaj z učencem določi 

poseben proces, ki je primeren za učenje in razlago. Ta korak je ključen za prilagoditev težavnosti 

                                                           
42 Glej: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate 
43 Npr. za mizarstvo https://zimmererzentrum.de/de/online-lernen/  

https://www.youtube.com/c/ZimmererzentrumBiberach 

Več kot 120 primerov projektov o digitalizaciji v začetnem izobraževanju v Nemčiji je na voljo na 

https://www.qualifizierungdigital.de 

http://www.toureng.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCr8DYKbeCvhxFPCqxxBCWzw/videos
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate
https://zimmererzentrum.de/de/online-lernen/
https://www.youtube.com/c/ZimmererzentrumBiberach
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učnega izziva sposobnostim učenca. Začetniki in učenci z nižjimi formalnimi kvalifikacijami začnejo 

z zelo preprostimi in kratkimi zaporedji, medtem ko morajo napredni učenci pripraviti gradivo o 

zapletenih in daljših postopkih. Izziv je treba izbrati z mislijo na dvoje: obvladovanje posebnega 

tehničnega izziva in izziva medijske produkcije. Oboje je treba izbrati tako, da učencu predstavlja 

izziv, vendar ga ne obremenjuje preveč. Obstaja velika verjetnost, da bo izziv mogoče rešiti. Teme 

se poiščejo v kontekstu učne situacije in se razdelijo med učence. V skupini se jih lahko razdeli na 

primer s pomočjo vprašanj na karticah in zbiranjem idej. Teme so razvrščene glede na 

kompleksnost in zahteve. Sledi opredeljevanje mikrotem, dokler zahteve ne omogočajo sočasnega 

obvladovanja predmeta in medijev. Filmi se praviloma ukvarjajo le z eno podrobnostjo. Da bi bili 

uporabni kot učno gradivo za tretje osebe, morajo biti nastali filmi v sistematični obliki shranjeni 

na učnem portalu. Za to je potrebno zelo natančno vodenje s strani vodje usposabljanja.44 

2) Pisanje scenarija: Scenarij je osnova za naslednje korake: avdio in video. Učenec mora pripraviti 

kvalitetno besedilo, osredotočeno na eno samo podrobnost. To je namenjeno razvijanju njegove 

pisne jezikovne kompetence. Uporabljati mora kratke in jasne stavke, ki običajno obsegajo največ 

osem besed. O besedilu se mora pogovoriti s sodelavci in vodjo usposabljanja. Za približno 600 

besed je potrebna ena minuta videoposnetka.  

3) Zvočni posnetki: Schäfer svetuje, da se osredotočite na dobro kakovost zvoka. Besedilo je treba 

posneti z dobrim mikrofonom, po možnosti v programu za montažo filmov.  

4) Snemanje/ustvarjanje vizualnih vsebin: Šele takrat se zvok ponazori s slikami, animacijami ali 

"pravim" videom. Schäffer priporoča, da najprej uporabite slike ali že obstoječe videoposnetke in 

se šele pozneje lotite snemanja.45  

Načela vodenja učencev začetnikov so: 

– povezati učenca in izziv 

– oceniti ne le končni rezultat, temveč tudi vsak vmesni korak, kar ohrani motivacijo 

– pričeti s kratkimi sekvencami in podrobnostmi ter postopoma širiti temo in izzive medijske 

produkcije 

– začeti z veliko nadzora in podpore, vendar širiti avtonomijo učenca 

Medijski projekti morajo že od samega začetka upoštevati dostopnost medijev za učence s posebnimi 

potrebami:  

– Zaznavnost: Pomagajo dober kontrast, preprosta ozadja in velikosti pisave. Pozornost je treba 

nameniti upodabljanju v visoki ločljivosti, vidne morajo biti tudi podrobnosti vizualnih elementov. 

– Uporabnost: Na vseh predvidenih predvajalnikih mora biti uporabniku omogočen nadzor nad 

medijem, hitrostjo, zaustavitvami, glasnostjo itd. 

– Razumljivost: Besedilo mora biti dobro pripravljeno in primerno za uporabnike. Logični, kratki 

stavki, primerna jezikovna raven glede na pričakovane uporabnike (kar lahko pomeni tudi nič 

govora!). 

Medij mora biti "preprost", tj. mogoče ga je predvajati na predvajalnikih, ki jih uporabljajo potencialni 

uporabniki, npr. s standardno uporabo MP4.46 

                                                           
44 cf. Schäfter, str.50 ff. 

45 cf. Schäfer str. 55 f.  

46 cf. Schäfer p. 124 ff. 
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Schäfer opozarja na razliko med videoposnetki z navodili, katerih glavni namen je gledalcu omogočiti, 

da preprosto "opravi delo", in "pojasnjevalnimi videoposnetki", ki vsebino ...bolj poglobljeno in 

teoretično utemeljijo. ...uporabljajo več grafičnih besedilnih elementov...". 

Pri tem je ključen vpliv na učenca in ne na (potencialnega) končnega uporabnika.. Zato je mogoče 

ustvariti več videoposnetkov o isti temi, kar bi bilo v drugih okoliščinah potratno.47  

4.5 Virtualna okolja in družbeno omrežje podjetja (Enterprise Social 

Network - ESN) 

Druga, širša možnost je, da na učni sistem organizacije gledamo kot na virtualno okolje. Gre za omrežno 

aplikacijo z različnimi programi, ki uporabnikom omogoča interakcijo s tehnološkim okoljem in drugimi 

uporabniki. Gre za tipične primeri virtualnih okolij, ki so lahko del sistema LMS ali pa so integrirana: 

Asinhrona komunikacija: 

– poštni seznam (npr. MailChimp) ali mikrobloganje (npr. Twitter) 

– e-pošta (npr. GoogleMail, MS Outlook) 

– diskusijski forum (npr. Vanilla Forums, vBulletin) 

– pisanje blogov (npr. WordPress, joomla) 

– wikiji (npr. XWiki, DokuWiki, MediaWiki) 

– posneta predavanja ali spletno usposabljanje (WBT) (npr. Loom, Quicktime). 

– souporaba dokumentov in datotek (npr. OneDrive, GoogleDrive, Dropbox) 

– orodja za sodelovanje (npr. Trello, Asana) 

Sinhrono komuniciranje:  

– takojšnje sporočanje in klepet (npr. Whatsapp, MS Teams, Slack) 

–  spletno oddajanje (npr. YouTube, Switcher, OBS Studio) 

– avdio konference (npr. Spike, OpenVoice) 

– videokonference (npr. Zoom, BigBlueButton, MS Teams, Skype) 

– deljena tabla (npr. Mural, Miro, MS Whiteboard) 

Drug pomemben izraz v tem kontekstu je "družbeno omrežje podjetja" (ESN). ESN je komunikacijska 

platforma ali družbeno omrežje za organizacije. Vsak zaposleni ima svoj uporabniški račun, kjer lahko 

najde novice in informacije o podjetju (npr. organigram, kontaktne osebe, blog, wiki), komunikacijske 

kanale (npr. klepet) in učno gradivo. Pogosto ESN vključuje tudi funkcije za sodelovanje (npr. 

upravljanje projektov, koledarji). V primerjavi z LMS je ESN strateški instrument za vključevanje 

zaposlenih, saj jim omogoča, da se povežejo med seboj in zgradijo lastno učno mrežo.48  

                                                           
47 cf. Schäfer, p. 45 
48 Rossmann, A.; Stei, G.; Besch, M. (2016): Enterprise Social Networks – Erfolgsfaktoren für die Einführung und Nutzung – 

Grundlagen, Praxislösungen, Fallbeispiele. Wiesbaden: Gabler. Leist, S. (2021): Social Media Leitfaden: Sicher unterwegs in 

den sozialen Medien. Kurs der virtuellen Hochschule Bayern (open vhb).  
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5 Zaključne ugotovitve o usmerjanju uporabe digitalnih medijev v MSP 

V tem priročniku je predstavljen splošni koncept strateškega načrtovanja in usmerjanja uporabe 

digitalnih medijev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Temelj zanj so izkušnje projekta 

nemškega ministrstva za raziskave "CoDiClust". Prvotni osnutek je bil razširjen in popravljen na podlagi 

povratnih informacij partnerjev, zlasti na podlagi razprave in povratnih informacij v okviru 

usposabljanja vseh partnerjev. Zaključne pripombe odražajo nekatera spoznanja partnerjev v zvezi z 

usmerjanjem digitalnega učenja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v malih podjetjih.  

Zlasti pri digitalnem učenju potrebuje učenec dobro vodenje, da se ne počuti preobremenjenega.  

Uporaba digitalnih medijev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se še vedno razvija. O uporabi 

digitalnih medijev še nimamo dovolj znanja, niti izkušenj. Zato je razvoj in uporaba takšnih medijev 

pravzaprav skupna učna izkušnja.  

Za to sta potrebni radovednost in odprtost vseh akterjev.  

Predpogoj za uspešno vodenje je prijazen in dostopen odnos vodij usposabljanja.  

Prav oni so tisti, ki morajo zagotoviti dovolj možnosti za odgovore na pomisleke in vprašanja svojih 

učečih se sodelavcev (prej znanih kot "učenci"). 

Tudi tu je potrebna struktura, ki lajša delo vodij in udeležencev usposabljanja.  

V sistemu LMS ali drugih forumih ali komunikacijskih platformah, ki se uporabljajo za hiter dostop in 

predvsem enostavno reševanje težav, bi bilo morda smiselno dodati razdelek "pogosto zastavljena 

vprašanja" (FAQ).  

Podporo in pomoč je mogoče zagotoviti tudi z oblikovanjem forumov, na katerih si učenci med seboj 

pomagajo. Učencem je treba omogočiti dostop do novic, tako da so o dejavnostih pasivno obveščeni.  

Tudi redne "virtualne klinike" v obliki klepetov ali video klepetov so način podpore. Vendar je ta oblika 

primernejša za bolj zapletene probleme.  

Za izvajalce usposabljanja je koristno, da opredelijo postopke za različne težave, ki se lahko pojavijo. 

To velja zlasti za bolj splošno tematiko, ki ni neposredno povezana z učno vsebino in je še posebej 

koristno, kadar pri usposabljanju sodeluje več kot en vodja. 

V pomoč pri individualnih težavah bi morali vodje usposabljanja v podjetjih določiti svetovalne ure, 

med katerimi bi bili na voljo ostalim vodjem in učencem.  

Dokazano je uspešno, če se vodje usposabljanja srečujejo med digitalnimi svetovalnimi urami, kjer 

najdejo odgovore pri vodji iz podjetja in izmenjajo izkušnje. Dobrodošli so tudi zunanji strokovnjaki ali 

kolegi iz drugih podjetij.  

Če te ure potekajo redno, jih je mogoče uporabiti tudi kot priložnost za manjše enote nadaljnjega 

izobraževanja, da vodje usposabljanja ostajajo na tekočem - na primer glede avtorskih pravic.  


