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Uporaba spletne učilnice 
• Način dela je kombinacija klasičnega izrednega 

študija in študija na daljavo. 
• Predavanja potekajo na šoli v predavalnici, 

obveznosti rešujejo doma samostojno, preko 
spletne učilnice (moodle). 

• V spletno učilnico je naložena vsa snov po delih, 
naloge  s celotnimi postopki reševanja, obvezne 
naloge, vsa navodila, obvestila itd. 

• Rešene naloge oddajo v spletno učilnico. 
• Koledar, forum, vprašalnik, poročila. 

http://snd.prometna.net/moodle/login/index.php


Predznanje študentov 

• Pomanjkljivo, slabo – poseben poudarek  

• Pomoč:  

– dodatne naloge 

– e-um (http://www.e-um.si/) 

– Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) 

• Izražanje neznanih količin iz enačb, računanje, 
funkcije, izrazi, (ne)enačbe 

http://www.e-um.si/
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Naloge 

• Problemska naloga pri predmetu TOT: 

• Lažja uporabna naloga: 

• Težja uporabna naloga: 

 



Prednosti uporabe spletne učilnice  
pri izrednem študiju 

 

• prožnost in tempo učenja 

• učna snov je vedno na voljo 

• vse je zbrano na enem mestu 

• rešene naloge s postopki 

• naložene naloge, ki se delajo na predavanjih 

• forum 



Slabosti in pasti uporabe spletne 
učilnice pri izrednem študiju 

 

• učno okolje 

• tehnologija 

• nov pristop 

• nezmožnost samostojnega učenja 

• nespretnost 



Zaključek 
• Pričakovanja so bila velika na vseh nivojih, veliko se jih je uresničilo, 

vse možnosti še zdaleč niso uporabljene. 
 

• Moodle je premalo izkoriščen. 
 

• Zaenkrat ni realnih možnosti za vpeljavo video konferenc, se je pa 
potrebno začeti izobraževati v tej smeri in razmisliti, kako to 
predstaviti študentom. 
 

• Študentje so še vedno najbolj navdušeni nad klasično izvedbo 
študija. Študij na daljavo jim pomeni večinoma samo to, da 
prisotnost ni potrebna. 



Zaključek 
• Večina študentov na koncu uvidi, česa so zmožni. 

 
• Pomembno je, da so doseženi cilji: približati 

študentom matematični način razmišljanja, nuditi 
podporo strokovnim predmetom in jih pripraviti 
na opravljanje poklica, za katerega se 
izobražujejo. 

 
HVALA ZA POZORNOST! 


