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EKRANSKE SLIKE VIDEOKONFERENCE

Predstavitev NAKVIS

Predstavitev MIZŠ

Predstavitev delodajalca, mag. Domen Ocepek

Predstavitev projekta Mentortrain

UVODNA BESEDA
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je že ob ustanovitvi leta 2006 dala kakovosti
v višjih šolah osrednji pomen. Imenovani so bili člani Komisije za kakovost, ki so začeli z
aktivnostmi uvajanja sistema kakovosti v višje šole in kasneje aktivno sodelovali pri projektu
Impletum na področju kakovosti. Projekt Impletum, ki je potekal v letih 2008 do 2011, je imel
za cilj pripraviti nove, na kreditnem sistemu ECTS temelječe višješolske programe. Poudarek v
projektu je bil tudi na kakovosti in v okviru projekta so bili postavljeni trdni temelji sistemu
kakovosti v višjih strokovnih šolah. Vse višje strokovne šole so bile vključene v uvedbo celovitega
sistema kakovosti, sistematičnega spremljanja zadovoljstva vseh deležnikov, notranje presoje
in uvajanja sistema nenehnih izboljšav v smeri doseganja zastavljenih izobraževalnih ciljev. Leti so bili, v smislu bolonjske deklaracije, ki je zastavila na študenta osredotočeno izobraževanje,
zastavljeni s pričakovanimi učnimi izidi, ki se merijo s pridobljenimi kompetencami, znanji in
spretnostmi študentov.
Višje strokovne šole so imele uveden sistem kakovosti v skladu z zahtevami ISO standarda,
preden je bilo z zakonodajo zastavljeno, da se bo kakovost izobraževalnega procesa in šole tudi
zunanje evalvirala preko NAKVIS in preden so bila sprejeta prva Merila za zunanjo evalvacijo
višjih šol s strani NAKVIS. Vzrok za to lahko iščemo tudi v zasnovi višješolskega izobraževanja,
ki izobražuje v sodelovanju z delodajalci in daje preko praktičnega izobraževanja delodajalcem
možnost, da sodelujejo v izobraževalnem procesu in pridobivanju kompetenc študentov, ki jih
kasneje pri svojih kadrih iščejo in pričakujejo. V takšni zasnovi je spremljanje ustreznosti
doseženih učnih izidov in s tem pridobljenih kompetenc, znanja in spretnosti pravzaprav postala
nujnost, proces uvajanja nenehnih izboljšav izobraževalnega procesa pa stalnica.
Kot veliko prednost projekta Impletum je Komisija za kakovost prepoznala konference za
kakovost in z zaključkom projekta je bila sprejeta odločitev, da bodo konference za kakovost
organizirane pod okriljem Skupnosti in v organizaciji Komisije za kakovost. Veseli me, da so
konference o kakovosti postale in ostale prepoznane tudi pri višjih šolah, pri ravnateljih in
direktorjih višjih šol, pri predavateljih, študentih in ostalih sodelavcih. Vsaka konferenca ima
svojo temo s ciljem, da bi se obravnavalo čim bolj pestro paleto sistemov, načinov, procesov, ki
pomenijo izboljšanje sistema kakovosti in s tem dajejo priložnost, da jih spoznajo tudi ostali.
Osnovni cilj konferenc je predstavitev pogledov in dobrih praks višjih šol pri ugotavljanju in
zagotavljanju kakovosti in uvajanju izboljšav, tako na sistemskem nivoju kot na nivoju procesov
tako osnovnega izobraževalnega in podpornih procesov. Srečanja na konferencah so odlična
priložnost za izmenjavo mnenj in iskanje rešitev, razvoj idej ter za spoznavanje različnih
pristopov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti višješolskega izobraževanja.
V letošnjem letu je organizirana že 10. konferenca »Kakovost v višjih strokovnih šolah« z
nazivom Zelena in digitalna kakovost. V zadnjem letu smo tudi na višjih šolah soočeni z
dejstvom izvedbe študija na daljavo, kar pomeni nov izziv tako za vodstva šol kot za izvajalce,
študente ter delodajalce. Nova realnost, ki usmerja napredek v smeri digitalizacije
izobraževalnega procesa, pomeni iskanje novih rešitev na pedagoškem področju in tudi na
področju sodobne opreme, ki podpira in omogoča izvedbo izobraževanja na daljavo. V času
epidemije so številni delodajalci prešli na delo od doma, s čimer so se gotovo soočili tudi študenti
na praktičnem izobraževanju. Prav na tem področju bodo izmenjave mnenj in izkušenj še
posebej dobrodošle. Verjamem, da bodo prispevki te konference predstavili primere dobrih praks
in nakazali smeri razvoja ter odprli vprašanja tudi na področju kakovosti in ugotavljanja
zadovoljstva deležnikov pri izvedbi izobraževanja na daljavo.
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Referati te in prejšnjih konferenc, zbrani in objavljeni na spletni strani Skupnosti višjih strokovnih
šol Republike Slovenije, pomenijo bogat nabor za vse, ki želijo podrobneje spoznati pestrost na
področju kakovosti v višjih strokovnih šolah.
V plenarnem delu konference bodo predstavljena predavanja:
• Dosežki in razvojne priložnosti višjega strokovnega izobraževanja v okviru evropskih
finančnih mehanizmov, mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčič, MIZŠ,
• NAKVIS: VSŠ kot del sistema zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju,
Martina Mravlja, NAKVIS,
• Dobre prakse: Center odličnosti ŠC Nova Gorica, vodja MIC-a, Adrijana Hodak,
• Vpliv kakovosti v višjih strokovnih šolah na kakovost v podjetjih, KOPA, računalniški
inženiring, d. d., mag. Domen Ocepek,
• Doseganje strateških ciljev s pomočjo Razvojnega načrta in mednarodnih projektov,
Alicia Leonor Sauli Miklavčič, Skupnost VSŠ,
• Spodbujanje kakovosti kadrov VSŠ na osnovi analize potreb in zadovoljstva udeležencev
izpopolnjevanja CiljajVišje, dr. Anita Goltnik Urnaut, Skupnost VSŠ.
Zahvaljujem se vsem predavateljem plenarnega dela konference, ki so pripravljeni deliti znanje,
informacije in usmeritve za delo na področju kakovosti višješolskega izobraževanja.
V okviru plenarnega dela konference bodo razglašeni prejemniki letošnjih priznanj Skupnosti
višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Priznanja Skupnosti se podeljujejo v skladu s
Pravilnikom o priznanjih Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije zavodu ali drugi
organizaciji ter posameznikom za izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in
raziskovalnem delu na področju višjega šolstva ter za pomemben prispevek k razvoju, delovanju,
prepoznavnosti in ugledu Skupnosti višjih strokovnih šol in višjega strokovnega šolstva.
V letošnjem letu prejme 9 šol priznanje za 20 letno uspešno delovanje, in sicer: Strokovno
izobraževalni center Brežice, Višja strokovna šola, Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola,
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Ekonomska šola Novo mesto, Višja
strokovna šola, Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Šolski center Slovenj Gradec, Višja
strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna
šola, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola Ljubljana.
Priznanja prejmejo trije posamezniki, in sicer: mag. Bojan Sešel za 20 letno uspešno vodenje
šole, dr. Andreja Križman in gospa Marija Sraka za dolgoletno uspešno delo v komisiji za
kakovost pri Skupnosti VSŠ, in Jasmina Poličnik za izjemen prispevek k prepoznavnosti in
ugledu ter delovanju Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva. Podelitev šolam in
posameznikom bo na slovesnosti ob 25. obletnici višješolskega izobraževanja v Sloveniji, ki bo
organizirana konec letošnjega leta.
V letošnjem letu je prispelo 23 referatov 35 avtorjev, ki s svojimi zapisanimi izkušnjami,
ugotovitvami, znanjem in primeri dobrih praks prispevajo k prepoznavnosti kakovosti
višješolskega izobraževanja. Podrobneje bo na konferenci predstavljenih pet referatov, ki se
nanašajo na pristope in načine izvedbe praktičnega izobraževanja ter izobraževanja na daljavo
ter na področje zelene embalaže, in sicer:
• Zelena embalaža, mag. Lidija Grmek Zupanc, Manca Doberšek, Katja Ržek, Daša
Zupanec in Maša Pavuna,
• Praktično izobraževanje študentov turistične smeri s pomočjo digitalizacije v obdobju
pandemije, Katja Orehek Hati,
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•
•
•

Igrifikacija na daljavo: jedilni list; Igrifikacija na daljavo: prihodkovni management
prodaje hotelskih sob, Mitja Petelin,
Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času pandemije, Jožica Ovčjak,
mag. Janja Razgoršek,
Inovativna uporaba MS TEAMSA v izobraževalne namene, mag. Gregor Rak in Martina
Belšak.

Vsi prispeli referati so zbrani in objavljeni v zborniku, ki je pred vami. Najlepša hvala vsem
avtorjem referatov, da ste sprejeli naše povabilo, in upam na sodelovanje tudi v prihodnje.
Posebna zahvala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da vsako leto namenijo
konferenci posebno pozornost in s tem dajejo priznanje prizadevanju višjih šol na področju
kakovosti.
Hvala vsem, ki se udeležujete konference in tudi s tem izkazujete, da je področje kakovosti na
višjih šolah pomembno.
Besedo zahvale namenjam tudi vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi 10. konference
»Kakovost v višjih strokovnih šolah« z nazivom Zelena in digitalna kakovost, še posebej
Šolskemu centru Slovenj Gradec, Višji strokovni šoli za virtualno gostoljubje.

mag. Gabrijela Kotnik,
predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ
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PROGRAM DOGODKA 10. LETNE KONFERENCE KAKOVOSTI
Uvodni pozdravi
9.00 - 9.15

9.15 – 9.35
9.35 – 9.55
9.55 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.05
12.05 – 12.20
12.20 – 12.35

12.35 – 13.00

mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ
mag. Janja Razgoršek, ravnateljica VSŠ Slovenj Gradec
Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ
mag. Nataša Kranjc, v. d. direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih, MIZŠ
Plenarni del
vodi mag. Gabrijela Kotnik
Dosežki in razvojne priložnosti višjega strokovnega izobraževanja v okviru
evropskih finančnih mehanizmov, mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčić,
MIZŠ
NAKVIS: VSŠ kot del sistema zagotavljanja kakovosti v terciarnem
izobraževanju, Martina Mravlja, NAKVIS
Dobre prakse: Center odličnosti ŠC Nova Gorica, vodja Medpodjetniškega
izobraževalnega centra, Adrijana Hodak
Vpliv kakovosti v višjih strokovnih šolah na kakovost v podjetjih, KOPA,
računalniški inženiring, d. d., mag. Domen Ocepek
Predstavitev rezultatov razpisa za priznanja Skupnosti VSŠ
Odmor
Predstavitev izbranih prispevkov, 1. del
Predstavitve in razpravo vodi dr. Anita Goltnik Urnaut
Zelena embalaža, mag. Lidija Grmek Zupanc, Manca Doberšek, Katja Ržek, Daša
Zupanec in Maša Pavuna
Praktično izobraževanje študentov turistične smeri s pomočjo
digitalizacije v obdobju pandemije, Katja Orehek Hati
Poseben gost
vodi mag. Gabrijela Kotnik
Cilji Strateškega sveta in pomen internacionalizacije in digitalizacije
izobraževanja, vključno s VSŠ, Mark Boris Andrijanič, predsednik Strateškega
sveta za digitalizacijo
Predstavitev izbranih prispevkov, 2. del
Predstavitve in razpravo vodi dr. Anita Goltnik Urnaut
Igrifikacija na daljavo: jedilni list; Igrifikacija na daljavo: prihodkovni
management prodaje hotelskih sob, Mitja Petelin
Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času
pandemije, Jožica Ovčjak in mag. Janja Razgoršek
Inovativna uporaba MS TEAMSA v izobraževalne namene, mag. Gregor
Rak in Martina Belšak
Projekti Skupnosti VSŠ za spodbujanje kakovosti v VSŠ
vodi mag. Gabrijela Kotnik
Doseganje strateških ciljev s pomočjo Razvojnega načrta in mednarodnih
projektov, Alicia Leonor Sauli Miklavčič
Spodbujanje kakovosti kadrov VSŠ na osnovi analize potreb in
zadovoljstvo udeležencev Izpopolnjevanja CiljajVišje, dr. Anita Goltnik
Urnaut
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1. TRAJNOSTNA EMBALAŽA
mag. Lidija Grmek Zupanc
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
lidija.grmek@sckr.si
Manca Doberšek
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
manca.dobersek@vss.sckr.si
Katja Ržek
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
katja.rzek@vss.sckr.si
Daša Zupanec
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
dasa.zupanec@vss.sckr.si
Maša Pavuna
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
masa.pavuna@vss.sckr.si

POVZETEK
Splošnemu razmišljanju strokovne javnosti, da bo potrebno posodobiti določene vsebine
višješolskih programov, se pridružujemo na ta način, da navajamo enega izmed možnih primerov
posodobitve pri višješolskem predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, in sicer pri
obravnavi embalaže (program Ekonomist). Pri tem se opiramo na spoznanja o trajnostnem
razvoju in krožnem gospodarstvu. V prispevku se bomo dotaknili spremenjenega pogleda na
embalažo tudi skozi razmišljanja oz. esejske prispevke štirih študentk, ki so poiskale primere
trajnostne embalaže in jih predstavile na svoj način.
Ključne besede: predmet Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, posodabljanje višješolskih
programov, trajnostna embalaža, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo

1.1 UVOD
V zadnjem času veliko govorimo o posodabljanju višješolskih programov, o vnašanju novosti v
snov posameznih predmetov. V okviru projekta MUNERA 3 je imela prof. ddr. Ana Volk Korže
dne 11. 12. 2020 izjemno zanimivo predavanje z naslovom Razumevanje trajnostnega razvoja.
Strokovno in kritično je predstavila definicije na področju trajnosti (sustainability). Če je šlo
sprva za koncept integracije varstva narave in razvoja v smislu zaščite le-te, se je kasneje
razumevanje trajnostnega razvoja razširilo še na področje trajnostnega razvoja v gospodarstvu
in nazadnje na družbo oz. socialno področje.
Načelo trajnosti se torej v sedanjosti pojmuje tridimenzionalno, to pa pomeni, da kazalci
napredka oz. gospodarskega razvoja niso samo ekonomski, ampak tudi socialni in okoljski, hkrati
pa paradigma govori o nujnosti ohranjanja zdravega okolja in naravnih virov za prihodnje
generacije.
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Po mnenju ddr. Volk Korže trajnostni razvoj ne deluje, ker razvoj na vsakem področju
(ekonomski, socialni, okoljski) deluje zase in se odmika od celote. Po njenem mnenju je
dosedanja definicija trajnostnega razvoja sporna: Trajnostni razvoj je način gospodarjenja, ki
zadovoljuje potrebe sedanje družbe, ne da bi zmanjšale možnosti prihodnjim generacijam. Lahko
zaključimo, da je način življenja, ki je nesebičen do naslednjih rodov. Ddr. Volk Korže v tej
definiciji vidi napake, kajti: 1. Podpira samo gospodarstvo, 2. Ohranja in podpira potrošništvo in
koriščenje virov, čeprav teh že zdaj zmanjkuje. 3. Napačno predpostavlja, da bodo prihodnje
generacije imele take potrebe kot jih ima sedanja. 4. Nobenih omejitev. 5. Nobenih sprememb,
nobenih odgovornosti, nobenih varčevanj. 6. Nihče za nič ni odgovoren in ni časovnih rokov.
Prav tako ocenjuje, da se angleška beseda sustain (pomeni vzdrževati, ohranjati, vztrajati,
nositi), torej trajnost nečesa v časovnem obdobju, spreminja. Prehaja k besedi trajnostnost, ki
uči odrekanje, samoomejevanje in disciplino, zato politično ni zanimiva. To je vzrok, da se ideja
o odgovornem načinu življenja širi počasi in se zelo malo vključuje v izobraževanje. V današnjem
delovanju gre po mnenju ddr. Volk Koržetove za začarani krog: pričakujemo količinsko rast, to
pa povzroča veliko okoljsko onesnaženost. Predavateljica je poudarila nezdružljivost koncepta
stalne gospodarske rasti in trajnosti v družbi, ker so nosilci kapitala usmerjevalci razvoja in
vplivajo na politiko, politike pa vplivajo na gospodarski razvoj. Posledica je odrinjenost realnih
razmer v družbi in naravi ter neupoštevanje ekosistemov kot nosilcev življenja (povzeto po
predavanju ddr. Ane Volk Korže).

1.2 KROŽNO GOSPODARSTVO
Trajnostnost, o kateri smo govorili v prejšnjem poglavju, je povezana s krožnim gospodarstvom.
Pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v višješolskem programu Ekonomist v
letošnjem študijskem letu predavam 22 rednim študentkam in študentom (v nadaljevanju
študentom). V okviru poglavja Kakovost izdelkov obravnavamo tudi življenjski tok izdelkov.
Študentje tako npr. nimajo težav z razumevanjem, da se koncept razmišljanja skladno s krožnim
gospodarstvom začne že na začetku, torej pri ideji za nov izdelek, pojavljati pa se mora tudi v
vseh naslednjih fazah, pri določanju funkcij in parametrov ter zasnovi procesov, torej pri
pametnem oblikovanju izdelkov, pri izbiri proizvodnih procesov, pri načinu prodaje, uporabe ter
pri vzdrževanju in razgradnji. V poglavju Embalaža in pakiranje izdelkov pa lahko pojasnimo, da
se pri krožnem gospodarstvu koncept pozitivnega kroga usmerja v ponovno uporabo, popravilo
in recikliranje, to pa pripomore k varčevanju z viri in omogoča učinkovito upravljanje z odpadki.
Seveda pa navedena dejstva ustvarjajo tudi nove poslovne priložnosti.
»Leto 2022 je blizu. Takrat bo začela v celoti veljati razširjena odgovornost proizvajalca, ki bo
od vsakega podjetja zahtevala odgovornost pri določitvi, kakšen bo življenjski ciklus izdelka. Nič
več ne bo vseeno, kakšen material ali surovina bo izbrana, kakšen bo razvoj izdelka z dizajnom
vred, kako bo s proizvodnjo, predelavo, obdelavo, prodajo, potrošnjo, tudi z uvozom proizvodov,
kaj bo z rabljenimi proizvodi in kaj z izdelkom, ko ga potrošnik zavrže. Podjetja in panoge že
danes spreminjajo poslovne modele in iščejo alternativne razvojne rešitve glede novih
materialov, kroženja virov in vzpostavljanje vrednostne verige, ki bi ustvarila dodano vrednost
pri drugačni identiteti proizvoda – pri njegovi krožnosti v življenjskem ciklusu.« (Ambrož et al.,
2019, 5).
»To je obrat od tradicionalnega linearnega gospodarskega modela, ki temelji na vzorcu vzemi naredi - porabi - odvrzi. Ta model se zanaša na velike količine poceni in dostopnih surovin in
energije. V tradicionalnem modelu se pojavlja tudi načrtno zastaranje, ki pomeni, da so bili
izdelki zasnovani z omejenim rokom trajanja, da jih je potrebno zavreči in kupiti nove«.
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(https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20151201STO05603/kroznogospodarstvo-definicija-pomen-in-prednosti, 30. 4. 2021).

Slika 1: Proces krožnega gospodarstva
Vir: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy/20151201STO05603/kroznogospodarstvo-definicija-pomen-in-prednosti (21. 4. 2021)
Če je proces oblikovan tako, da je treba izdelke po določenem času zavreči, je to pravzaprav
načrtno ustvarjanje povečevanja količine odpadkov, zato Evropski parlament poskuša z
določenimi ukrepi to prakso spremeniti. To posledično vpliva na zmanjševanje količin surovin.
Ker so nekatere države EU glede nekaterih surovin odvisne od drugih držav, se s tem ta odvisnost
zmanjšuje.
Študentom je torej potrebno predstaviti, kakšne so prednosti krožnega gospodarstva, in z njimi
o tem razpravljati. Poudariti pa je tudi potrebno, da je prehod v krožno gospodarstvo zelo
kompleksen, saj zahteva potrebo po novih znanjih na več področjih.

1.3 TRAJNOSTNA EMBALAŽA
Študenti so obravnavane teme sprejeli z zanimanjem, hkrati pa so nekateri izmed njih že imeli
določena znanja s tega področja. Obravnava poglavja o embalaži se je z dodanimi znanji s
trajnostnega področja in krožnega gospodarstva prav gotovo zelo poglobila, področje embalaže
se vedno bolj povezuje s številnimi drugimi strokami.
»Danes je za področje embalaže skupaj s postopki pakiranja značilna izrazita
multidisciplinarnost,
saj
vključuje
raznovrstna
strokovna
znanja:
kemijska
in
kemijskotehnološka, strojna, živilskotehnološka, marketinška, logistična, grafičnooblikovalska,
znanja s področja razvoja novih izdelkov, menedžerska znanja ter zakonodajna.« (Radonjič,
2008, 7).
Na predavanjih smo si ogledali spletno stran Manj je več!, ki jo ustvarjajo Ekologi brez meja
(https://manjjevec.si/). Na tem mestu lahko najdemo karte mojstrov za popravila, podatke o
trgovinah brez embalaže, koledarje dogodkov, npr. dogodek izmenjave oblačil v neposredni
bližini ipd. Na teh spletnih straneh je zapisana tudi vzpodbuda, da premislimo, preden kaj
zavržemo, saj humanitarne, nevladne in druge organizacije te stvari potem podarijo tistim, ki to
potrebujejo. Tako lahko najdemo podatek, kam lahko oddamo rabljeno računalniško opremo ter
kaj zbirajo zavetišča za živali (npr. odvečne odeje, rjuhe, brisače ipd.).
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V nadaljevanju prispevka predstavljam samo izseke iz daljših prispevkov štirih študentk, ki so
razmišljale o trajnostni embalaži ali podale zanimive primere s tega področja.
Študentka Manca Doberšek: »Kompostabilna embalaža temelji na bio osnovi. Njena prednost je
v tem, da se lahko popolnoma razgradi tudi v našem kompostniku. Na spletu sem zasledila, da
je kompostabilna biorazgradljiva plastika nadomestilo 'navadni' plastiki. Menim, da bi bilo
smiselno ljudem predstaviti takšno vrsto embalaže. Plastiko je potrebno čim prej nadomestiti z
drugimi materiali oz. uporabljati takšno, ki je reciklabilna. V poslovni enoti v Brestanici so bili
eni od prvih, ki so prejeli certifikat, da je vsa embalaža, ki jo proizvajajo, 100 % reciklabilna«.
Študentka Katja Ržek: »Veliko proizvajalcev je že spoznalo, da si je v zadnjem času svetovna
potrošnja zadala cilj zmanjšanja embalaže ter zamenjavo le-te z zelenimi alternativami. Eden
izmed primerov reciklabilne embalaže lahko vidimo v mednarodnem podjetju Lush. Vsak izdelek,
ki ga najdemo v njihovih trgovinah, je brez embalaže ali pa z embalažo, ki jo je mogoče reciklirati
ali pa ponovno uporabiti. Prav tako potrošnikom nudijo, da izdelke, ki so pakirani v embalažo iz
reciklirane plastike, vrnejo, podjetje pa jih nato očisti ter ponovno uporabi. V zadnjem času, ko
se je enormno povečalo nakupovanje preko spletnih trgovin, se je s tem povečala tudi poraba
embalaže za pošiljanje. Po navadi izdelke dobimo zapakirane v plastično mehurčkasto folijo, ki
varuje izdelek pred poškodbami. Ena izmed zanimivih rešitev, ki jo uporabljajo v prej
omenjenem podjetju, je ta, da so plastično folijo, ki je ne moremo reciklirati, zamenjali za
»kosmiče«, izdelane iz naravnih materialov, ki jih lahko po prejemu paketa kompostiramo, ter
tako
varujemo
okolje«
(https://www.lushusa.com/stories/article_10-things-lushpackaging.html, 11. 4. 2021).
Študentka Daša Zupanec: »V podjetju Kimi d.o.o. se zavedajo velikega pomena krožnega
gospodarstva. Elemente le-tega imajo vpeljane na različnih področjih. Spodaj je podana slika,
ki prikazuje princip krožnega gospodarstva v praksi v podjetju Kimi d.o.o.

Slika 2: Odvoz in uporaba KIMI kanistrov
Vir: https://www.kimi.si/krozno-gospodarstvo-kimi/ (21. 4. 2021)
Na področju profesionalne higiene je podjetje eno redkih proizvajalcev/dobaviteljev, ki pri svojih
naročnikih pobira prazno embalažo in jo aktivno vključuje v sistem krožnega gospodarstva. Vso
vrnjeno embalažo pregledajo, nepoškodovano operejo in ponovno uporabijo. Embalaža ni
ponovno uporabljena samo enkrat. V povprečju kanister uporabijo najmanj trikrat, v lanskem
letu pa so v proizvodnji ponovno uporabili 8.300 kg embalaže. Tudi v njihovi maloprodajni
trgovini že od leta 1989 izdelke lastne blagovne znamke kupcem natočijo v prinešeno embalažo.
Točijo jih preko avtomatov iz kontejnerjev, ki jih prav tako ponovno uporabijo. Namesto nosilnih
plastičnih vrečk uporabijo že rabljene kartonaste škatle izdelkov. V sistem krožnega
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gospodarstva imajo vključene tudi vse palete, kartonsko, plastično transportno embalažo in IBC
zabojnike«.
Študentka Maša Pavuna: »Odločila sem se, da bom napisala svojo izkušnjo oz. pogled na prodajo
artiklov, ki imajo embalažo prijazno naravi. Reciklabilno embalažo. Preden začnem, bi želela
povedati, da sem v našem podjetju odgovorna tudi za poročanje o odpadni embalaži, o kateri je
potrebno poročati od leta 2018 naprej. O embalaži poroča vsako podjetje, ki na slovenski trg
uvozi embalažo, za katero je seveda potrebno plačati. Poročati je potrebno po kvartalih za
preteklo tekoče leto. Med samim delom v skladišču se srečujem z mnogimi embalažami, nikoli
pa nisem imela prave predstave, koliko odpadne embalaže dejansko spravimo v promet, torej v
trgovine itd. Ob končanju poročil in seštevku kvartalov vidim številke, ki so zelo visoke. Ne
govorim o kilogramih, govorim o tisočih, sto tisočih tonah letno. Sama sem mnenja, da je
poročanje o embalaži koristno, da se dejansko zavemo, koliko nepotrebnih smeti si sami
pridelamo.
Med mnogimi blagovnimi znamkami v našem podjetju uvažamo tudi znamko Wilkinson Sword.
To je blagovna znamka brivnikov in njihovih sistemov. Velika večina brivnikov je pakiranih v
plastične embalaže, po novem pa sta na trgu artikla, ki sta okolju prijazna. Prilagam povezavo
do spletne strani, na kateri sta predstavljena Eko produkta (https://wilkinsoneco.com/sl, 18. 4.
2021).
Kot zanimivost lahko povem, da imata produkta ročaj iz 95 % reciklirane plastike, embalaža pa
je narejena iz več kot 90 % recikliranega papirja in jo je mogoče ponovno reciklirati.
Ta dva podatka sta zame bistvenega pomena, praktično je skoraj celoten artikel, vključno z
odpadno embalažo, možno reciklirati ali celo ponovno reciklirati.

Slika 3: Eko embalaža – recikliranje
Vir: https://www.google.com/search?q=wilkinson+sword+xtreme (21. 4. 2021)
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Slika 4: Eko embalaža – recikliranje
Vir: https://www.google.com/search?q=wilkinson+sword+xtreme (21. 4. 2021)

Slika 5: Plastična embalaža
Vir: https://wilkinsoneco.com/sl (21. 4. 2021)

1.4 ZAKLJUČEK
Ddr. Ana Volk Korže s svojim predavanjem vsekakor navdihuje k spremembam, tudi na
pedagoškem področju. Morda se zdi, da neodgovorjeno ostaja vprašanje, ali je krožno
gospodarstvo ob vseh prednostih (za ljudi in okolje) lahko oziroma mora biti še vedno
dobičkonosno tudi za podjetje.
»Razvojna preobrazba podjetja z zeleno vestjo menedžmenta in zaposlenih, pa tudi celotne
družbe, ki ji zdaj tržna ekonomija pogosto diktira neekološke odločitve, bo mogoča le, če bo na
obzorju, kratkoročno ali dolgoročno, dodana vrednost. Večja dobičkonosnost, a na stebru
krožnosti proizvoda. To bo mogoče doseči le s sodelovanjem vseh partnerjev v vrednostni verigi,
kajti mati vseh sprememb v četrti industrijski revoluciji je prehod v krožno gospodarstvo.
Trajnost 'od vil do vilic'« (Ambrož, G. et al., 2019, 5).
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2. ZELENA IN DIGITALNA TRANZICIJA KOT DVIG KAKOVOSTI V
SEKUNDARNEM IN TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU
Lina Dečman Molan, spec., dipl. inž. rač. in inf.
Šolski center Kranj
lina.decmanmolan@sckr.si

POVZETEK
Trenutna kriza nas je presenetila in v prihodnosti bo potrebno posvetiti več pozornosti zeleni
digitalizaciji. Iz sedanjih izkušenj iz korona krize lahko sklepamo, da so še posebej uspešni
profesorji, ki so se tranziciji hitro in kvalitetno prilagodili. Eden izmed večjih izzivov predstavlja
prehod iz uveljavljenega pisnega ocenjevanja na digitalno izvedbo na daljavo, ki je hkrati tudi
zeleno. V prispevku je prikazan primer dobre prakse uporabe orodij Microsoft Teams, Zoom in
Exam.net.
Ključne besede: zelena digitalizacija, tranzicija, Exam.net, Microsoft Teams

2.1 UVOD
Tehnološki razvoj s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij že nekaj časa posega na
različna področja v našem življenju. Z razvojem robotike, umetne inteligence in računalništva v
oblaku bo digitalna tranzicija potekala hitreje. Digitalna tranzicija vpliva na delo zaposlenih,
učenje in življenje. V učnem procesu uporabljamo digitalno tehnologijo in s to uporabo
prispevamo k razvoju profesorjev in študentov.
Evropska komisija je pripravila akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021-2027). Postavila
je temelje za izobraževanje in usposabljanje v digitalni dobi. Akcijski načrt ima dve strateški
prednostni nalogi:
1. Pri spodbujanju razvoja visoko učinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema so
potrebni:
• infrastruktura, povezljivost in digitalna oprema,
• učinkovito načrtovanje in razvoj digitalnih zmogljivosti, vključno s sodobnimi
organizacijskimi zmogljivostmi,
• učitelji ter osebje za izobraževanje in usposabljanje, ki so digitalno usposobljeni in
zaupajo v svoje digitalne spretnosti,
• visokokakovostne učne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme, ki
spoštujejo standarde zasebnosti in etike.
2. Za krepitev digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo so potrebne:
• osnovne digitalne spretnosti in kompetence že v zgodnjem otroštvu
o digitalna pismenost, vključno z bojem proti dezinformacijam
o računalniška vzgoja
o dobro poznavanje in razumevanje podatkovno intenzivnih tehnologij, kot je
umetna inteligenca
• napredna digitalna znanja in spretnosti, ki omogočajo večje število digitalnih
strokovnjakov in zagotavljajo, da so dekleta in mlade ženske enako zastopane v digitalnih
študijskih programih in na poklicnih poteh (https://ec.europa.eu/education/education-inthe-eu/digital-education-action-plan_sl, 28. 4. 2021).
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2.2 SPLETNA ORODJA
2.2.1 EXAM.NET
V letu 2020 se je v Sloveniji razširilo orodje Exam.net. Orodje Exam.net so razvili na Švedskem,
a glede na trenutni položaj, ki jo imamo po celem svetu, podjetje omogoča fakultetam in šolam
uporabo orodja. V letu 2020 je bilo orodje Exam.net za izobraževalne ustanove brezplačno, s 1.
1. 2021 pa je orodje Exam.net postalo plačljivo.
Orodje Exam.net je spletna stran, ki omogoča oddaljeno opravljanje pisnega dela izpita. Za
uporabo Exam.net ne potrebujete registracije, potrebujete le kodo, ki vam bo posredovana v
video konferenci Microsoft Teams ali Zoom na začetku pisnega dela. Kodo si je treba zapisati na
list papirja, saj jo lahko v primeru tehničnih težav vpišejo še enkrat. Pri visokem nivoju varnosti
si morajo namestiti dodatni program Exam.net.
Glavna prednost uporabe Exam.net je ta, da zaklene vsa ostala odprta okna in ob prvem kliku
izven aktivnega okna zaklene uporabnika, ki ne more nadaljevati s pisanjem izpita brez potrditve
(odklepa) s strani profesorja. Profesor lahko tudi zahteva razlog za zaklenitev, hkrati tudi vidi
čas, ki je pretekel od zaklepa do zahtevka za odklepanje in na ta način presodi, ali je šlo za
nedovoljeno dejavnost.
Program Exam.net se je v času šolanja na daljavo pokazal kot uspešen program za izvedbo
spletnega orodja za izpite. V Sloveniji se je za nakup licenc odločilo veliko šol in fakultet.
2.2.2 MICROSOFT TEAMS IN ZOOM
Orodje Microsoft Teams je namenjeno podjetjem in izobraževalnim ustanovam. MS Teams je
orodje, kjer lahko ne glede na to, kje se nahajamo, sodelujemo. Usmerjen je na sestanke z več
ljudmi. Na voljo so različne prilagoditve, ki so namenjene samo izobraževalnim ustanovam.
Uporabniški vmesnik je enostaven. Uporablja gumbe za dostop do kamere, gumba za mikrofon,
dostop do klepeta, deljenje ekrana, dostop do »pokaži reakcijo« in dostop do sob.
Med video konferenco lahko sami prilagajamo, ali želimo na zaslonu videti samo tistega, ki v
tistem trenutku govori, ali želimo videti mrežo vseh udeležencev. V času pisanja izpita imamo
izbrano mrežo vseh udeležencev, kar pomeni, da če spregovori posameznik, se bo okvirček okrog
njega pobarval. Microsoft Teams ima več storitev kot Zoom.
Orodje Zoom je le orodje, ki je usmerjeno za sestanke in webinarje.

2.3 DEMINGOV KROG
Eno izmed načel kakovosti je nenehno izboljševanje. V tem delu pomembno vlogo igra cikel
PDCA.
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Slika 6: Demingov krog
Vir: Smole, 2011
Cikel se prične s fazo načrtovanja (Plan), v kateri se jasno prepoznajo in razumejo problemi.
Potencialne rešitve testiramo v fazi izvedbe, rezultat pa nato ovrednotimo in preverimo. V
omenjenih dveh fazah, fazi izvedbe (Do) in preverjanja le–te (Check) lahko preizkusite vrsto
ukrepov, preden katerega v zadnji fazi uvedete (Act) kot rešitev. Model se lahko uporabi v vseh
vrstah poslovnih okolij, od razvoja novih izdelkov, upravljanja projektov in sprememb, do
življenjskega cikla izdelka in upravljanja dobavne verige ter nenazadnje tudi v izvajanju. Tako
ga lahko uporabimo v sklopu digitalizacije v šolstvu.
Faza načrtovanja
V času epidemije so se šole zaprle in smo bili primorani poiskati rešitev, na kakšen način bomo
izvedli pisanje izpitov na daljavo. Do izbire ustreznega orodja smo potrebovali nekaj časa, saj je
bilo potrebno preizkusiti tudi ostala orodja, ki so se v času zaprtja pojavila na trgu.
Faza izvedbe
V času šolanja na daljavo smo bili primorani prilagoditi način pisanja izpitov na daljavo. Obstajajo
različni načini in programi za preprečevanje goljufanja pri pisanju izpita na daljavo. Obstaja več
načinov nadzora pri pisanju izpita na daljavo:
• oddaljen nadzor pisanje izpita z uporabo spletne kamere,
• nadzor pisanje izpita z uporabo video posnetkov,
• pisanje izpita s programi za preprečevanje goljufanja (http://www.dsis-drustvo.si/wpcontent/uploads/2021/01/Nadzor-pri-opravljanju-preverjanj-znanja-na-daljavo.pdf, 28.
4. 2021).
V praksi se je izkazalo, da je pri pisanju izpita na daljavo dobra kombinacija oddaljen nadzor z
uporabo spletne kamere ter pisanje izpita s programom za preprečevanje goljufanja.
Obstajajo številna orodja za preprečevanje goljufanja za pisanje izpita na daljavo. Udeleženci
pri pisanju izpita na daljavo potrebujejo vklopljene spletne kamere in uporabljajo ustrezno orodje
za pisanje izpita. Hkrati uporabljajo tudi Microsoft Teams ali Zoom in Exam.net. Ne glede na to,
da orodje Exam.net preprečuje uporabo drugih programov v času uporabe Exam.net, je še vedno
potreben profesor, ki nadzira pisanje izpita.
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Ena zmed možnih opcije je nadzor pisanja izpita z uporabo video posnetkov, a je za snemanje
prej potrebno pridobiti pisno soglasje dijaka, če je polnoleten, za mladoletnega pa ga podajo
njegovi starši. V času korone, ko dejanski stiki v živo niso obstajali, to ni bilo izvedljivo – razen
če posamezna šola ob vpisu pridobiva soglasja na to temo (kot npr. objava fotografij na spletni
strani). Ob tem se pojavlja tudi vprašanje, kako »uporabiti« posnetek kot dokaz za goljufanje
pri testu/izpitu in kakšne sankcije lahko izrečemo.
Faza preverjanja
Ocenjevanje znanja na daljavo s pomočjo različnih aplikacij je učinkovita metoda ocenjevanja.
V praksi se je pokazalo, da je bil prehod na Exam.net prava odločitev.
Prednosti ocenjevanja na daljavo:
• S pomočjo aplikacij lahko ocenjujemo večje število študentov hkrati.
• Brezpapirno pisno ocenjevanje znanja. Nimamo stroškov s papirjem in s tiskanjem. Z
brezpapirnim ocenjevanjem smo ekološki.
• Pisno ocenjevanje znanja lahko pišemo kadarkoli. Po potrebi lahko ocenjevanje
podaljšamo.
• Odgovori študentov so shranjeni digitalno.
Na drugi strani pa obstaja nekaj slabosti ocenjevanja na daljavo:
• Za pisanje ocenjevanja na daljavo potrebujemo računalniško pismenost. Ni vsak učenec,
pa tudi učitelj ne, vešč rabe računalnika (James, 2002).
• Potreben je dostop do računalnika in interneta.
• V določenih predelih je še vedno slaba internetna povezava.
• Med pisanjem se pojavljajo motilci pozornosti.
Faza ukrepanja
Na šoli smo izvedli dve delavnici za prikaz in uporabo Exam.net ter delavnice za uporabo
Microsoft Teams, saj smo na ta način želeli spodbuditi uporabo teh orodij.
Dobro bi bilo, da bi v Sloveniji poenotili spletno učno okolje (spletne aplikacije in tehnično
opremo). Če pogledamo v prihodnost, ugotovimo, da bi nam poenoten sistem spletnih orodij za
izvedbo poučevanja na daljavo zagotavljal stabilno okolje. Prav tako bi bilo potrebno nadgraditi
kompetence profesorjev z vidika IKT kompetenc. V času korona krize se opaža dobra praksa
med profesorji, da bi z deljenjem spletnih učilnic Moodle in uporabo Exam.net spodbudili še
druge profesorje za uporabo spletne učilnice Moodle in Exam.net. Za izvedbo predavanj ter
konzultacij na daljavo so profesorji uporabljali spletni orodji Microsoft Teams in Zoom.
Pri poučevanju na daljavo se je dobro obneslo tudi to, da so imeli študenti omogočen oddaljen
dostop do učnih gradiv. Nekateri profesorji so svoja predavanja posneli in študentom omogočili
ponovno poslušanje snovi. Mogoče bi bilo dobro, da bi profesorje spodbudili in naučili, da bi lahko
pripravili ustrezna učna gradiva za poučevanje na daljavo, ki bi bila dostopna študentom. V ta
namen bi bilo potrebno izvesti izobraževanja za profesorje za uporabo spletne učilnice Moodle,
Microsfot Teams in Zoom v več nivojih. Prav tko bi bilo potrebno izboljšati ustrezna navodila za
uporabo spletnih orodij. Pomanjkljivost, ki se je v času zaprtja pokazala, je tudi ta, da šole
nimajo tehnične pomoči za profesorje in študente, ki bi jim bila v pomoč.
S tem Demingov krog ni zaključen, ampak je vedno možnost dodatnih izboljšav.
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2.4 PISANJE IN ODDAJA IZPITA
Pisanje izpita poteka preko dveh spletnih orodij. Preko videokonference, kjer so prijavljeni vsi
študentje, ki pišejo izpit ter profesor, ki jih nadzoruje. Profesor jim v pogovoru odloži ali pokaže
dostopno kodo, ki jo morajo vpisati v Exam.net, da bodo dostopali do testa. Profesor pogleda ali
so se vsi prijavljeni študentje prijavili s kodo in odpre izpit. Sedaj se udeležencem odpre okolje,
kjer vidijo izpitna vprašanja. Na voljo imajo enostaven urejevalnik besedila s standardnim
naborom funkcij. Besedilo se shranjuje sproti. V primeru, da bi nekdo izgubil internetno
povezavo, se prijavi nazaj z individualno kodo, ki bi jo dobil s strani profesorja in nadaljeval s
pisanjem izpita. V primeru, da namerno ali nenamerno preklopijo v drugo aplikacijo, bo brskalnik
izgubil fokus in Exam.net se bo zaklenil. Študenti ob zaključku izpita kliknejo na možnost »končaj
izpit« in izpit se zaključi. V primeru, da študentje s pisanjem izpita ne končajo pravočasno, izpit
za vse zaključi profesor. Vsi testi so v digitalni obliki in imajo možnost izvoza v oblak ali na
lokalni disk. V primeru, da smo pri prijavi študenta zahtevali njihov elektronski naslov, lahko
študentom na njihov elektronski naslov pošljemo kopijo odpisanega izpita. Rešen izpite
popravimo digitalno in jih zaščitene z geslom vrnemo študentom na njihove elektronske naslove.

2.5 HIBRIDNI MODEL PREDAVANJ
Kakšna bo izpeljava hibridnega modela v praksi, bomo še videli. Nekako se nagibam k uporabi
Microsoft Teamsa ali Zooma z vzpostavljeno videokonferenco, kjer delimo ekran s prosojnicami
in ga hkrati projiciramo.
Težava, ki jo vidim v takšni izpeljavi, je to, da bi študentje, ki so prisotni v predavalnici morali
biti čisto tiho oziroma ne bi povzročali motenj za študente, ki bi predavanje spremljali na daljavo.
Še večjo težavo, ki jo vidim pri hibridnem modelu je, da študent, v predavalnici nekaj vpraša, a
ga študentje na daljavo ne bi slišali. Menim, da ima izvedba šolanja na daljavo precej prednosti
pred hibridnim modelom, ki tudi s tehničnega vidika ni optimalen za sodelovanje vseh študentov
(med seboj in s predavateljem) in posledično za doseganje ciljev.

2.6 ZAKLJUČEK
Pri hitri digitalni tranziciji se je v času korona krize pokazalo, da lahko izpite izvedemo tako
elektronsko kot tudi na daljavo.
Iz sedanjih izkušenj iz korona krize lahko sklepamo, da so še posebej uspešni profesorji, ki so
se tranziciji hitro in kvalitetno prilagodili.
Glede na ugotovljene prednosti pisanja izpita na daljavo bi mogoče v šolah obdržali način pisanja
izpitov v elektronski obliki z ustreznimi aplikacijami in s tem prihranili pri stroških, ki nastanejo
za izvedbo pri pisanju izpitov. Prav tako bi bilo mogoče smiselno za izredne študente večino
predavanj in vaj izpeljati na daljavo, saj bi s tem prihranili na času, ki ga porabijo za prevoz.
V času izobraževanja na daljavo je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v
izobraževanju postala eden ključnih elementov pri razvoju našega izobraževalnega sistema.
Vsa digitalizacija se smatra kot brezpapirna in zelena. Zato je na tem področju pričakovati še
velik razvoj.
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3. »ZELENO« IZOBRAŽEVANJE SKOZI PRIZMO »DIGITALIZACIJE«
doc. dr. Saša Zupan Korže
Vanadis d.o.o., Lavrica
sasa.zupan@vanadis.si

POVZETEK
Digitalizacija je postala močan trend v preobrazbi in modernizaciji globalnega izobraževalnega
okolja. Postopoma je prodirala na številne ravni izobraževalnih sistemov: v procese poučevanjaučenja, v vodenje ‘izobraževalne’ administracije, v evalvacijo, v raziskovanje ipd. V prispevku
predstavimo razumevanje izrazov v povezavi z digitalizacijo in zelenim ter prednosti digitalizacije
v izobraževalnih sistemih. V nadaljevanju nanizamo primere dobrih praks pri uvedbi digitalizacije
v slovenskem izobraževalnem prostoru.
Ključne besede: digitalizacija, izobraževalni model, digitizacija, zeleno, trajnostno

3.1 UVOD
Zaradi vpetosti digitalnih tehnologij v javni in poslovni prostor ter v osebna življenja ljudi je
digitalizacija postala ena od strateško pomembnih usmeritev razvoja posameznih držav, tudi
Slovenije. Še posebej aktualna tema je postala v razmerah, v katerih so se zaradi pandemije
spremenili naši načini komuniciranja in v katerih so digitalna orodja za marsikoga postala edini
možni način sporazumevanja. V t.i. pandemično ‘zaprti družbi ’ so digitalna komunikacijska
orodja vrsti ekonomskih in javnih sektorjev, tudi izobraževalnemu, z ustreznimi prilagoditvami
omogočila nadaljevanje poslovanja in izvajanje procesov. Dobro razvita komunikacijska mreža
je v času ‘lockdowna’ predstavljala ‘varnostno okno’ za povezavo ljudi s svetom. Meßershmidt
(2020) je prepričan, da je prav dosežena stopnja digitalizacije – vsaj v razvitem delu sveta –
omogočila t.i. ‘edinstven eksperiment z neznanim izidom'.
Na ravni višje in visokošolskega izobraževanja (vanj vstopajo udeleženci z višje razvitimi
digitalnimi kompetencami kot na osnovni in srednješolski ravni) je uporaba digitalnih orodij
postala že pred pandemijo v določenem obsegu (odvisno od posamezne izobraževalne ustanove)
sestavni del izobraževalnega in njemu podpornih procesov. To velja tudi za del slovenskega
višješolskega izobraževalnega prostora.
V prispevku razložimo koncepte digitalizacije/digitizacije in zelenega/trajnostnega, njune
razsežnosti ter stičišča med zelenim in digitalnim. V nadaljevanju predstavimo prednosti
digitalizacije v izobraževalnih procesih za izobraževalce in izobraževance ter aplikacijo navedenih
izhodišč v praksi nekaterih višje(visoko)šolskih izobraževalnih sistemov v Sloveniji.
Prispevek temelji na ugotovitvah iz sekundarnih virov in iz izkustev avtorice prispevka, ki je
predavateljica oziroma visokošolska učiteljica v treh višješolskih in v treh visokošolskih
izobraževalnih sistemih. Delo v javnih in zasebnih izobraževalnih ustanovah, v katerih je
organiziran redni in izredni študij, ji omogoča vpogled v uvedbo digitalnih tehnologij v
izobraževanju, primerjavo med njimi in predstavitev dobrih praks.
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3.2 DIGITALIZACIJA vs. DIGITIZACIJA, ZELENO vs. TRAJNOSTNO
V teoriji in praksi obstajajo različna stališča o tem, kako lahko razumemo digitalizacijo in z njo
tesno povezana izraza digitizacija in digitalne tehnologije. V tem prispevku digitalizacijo
razumemo v smeri kombinacije navedenih možnih zornih kotov v Sliki 1 in v tej smeri izraz tudi
uporabljamo.
DIGITALNE TEHNOLOGIJE so

računalniki, pametni telefoni in druga
informacijska tehnologija ter
računalniški programi, aplikacije in
druga programska oprema.
DIGITIZACIJA je
kodiranje besedila, slik, glasbe, video
posnetkov z uporabo 0 in 1, da jih
računalnik lahko shrani, obdeluje in
prenaša.

DIGITALIZACIJA je
- preoblikovanje družbene strukture okoli
komunikacijske in medijske strukture;
- uporaba digitalnih tehnologij za
spremembo poslovnih modelov;
- proces prehoda k digitalnemu poslovanju;
- proces spremembe analognih
informacij/podatkov v digitalno obliko.

Slika 7: Razumevanje digitalizacije, digitizacije in digitalnih tehnologij
Vir: Lasten, po besedilu Bloomberga, 2018
S pretvorbo analognih vsebin v digitalno obliko in z njihovim digitalnim prenosom zmanjšujemo
količino 'trdih' nosilcev informacij in podatkov (papirja, disket, USB ključkov, ipd.). Zato
digitalizaciji poleg ostalih pozitivnih učinkov pripisujemo tudi prispevek k zeleni, trajnostno
naravnani družbi.
Podobno kot pri digitalizaciji, so o zelenem gospodarstvu oz. zelenem razvoju družbe stališča
poenotena le v grobem. Okolijski program Združenih narodov opredeljuje zeleno gospodarstvo
kot tisto, ki promovira spremembo družbe v nizkoogljično - v družbo, v kateri učinkovito
uporabljamo vire in skrbimo za socialno vključenost njenih deležnikov (UNEP, b.d.). To je
gospodarstvo, ki ustvarja vse večjo blaginjo, hkrati pa ohranja naravne sisteme, ki nas
vzdržujejo (Green Economy, b.d.).
Številne publikacije o zelenem gospodarstvu izpostavljajo tri njegove principe: ekonomskega,
okolijskega in družbenega (UNEP, 2011). Z uporabo le-teh zeleno gospodarstvo praviloma
razumemo širše kot le z zornega kota varovanja okolja. Podobno velja tudi za opredelitev
trajnostnega razvoja, ki ga ravno tako kot zeleno gospodarstvo opredeljujejo navedeni trije
stebri. Trajnostni razvoj izpostavlja idejo o tem, da mora družba živeti tako, da uresničuje svoje
potrebe na način, s katerim ne ogroža prihodnjih generacij pri uresničevanju njihovih potreb.
Čeprav je bila navedena opredelitev zapisana že leta 1978 (UN, 1978) v Poročilu Združenih
narodov o okolju in razvoju (Our common Future), se v pol stoletja ni bistveno spremenila;
kasneje (po vrhu Združenih narodov leta 2005) so ji le dodali navedene tri stebre.
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PRINCIPI

STEBRI

OKOLJKSI

ZELENO

DRUŽBENI

TRAJNOSTNO

EKONOMSKI

Slika 8: Principi ali stebri? Zeleno ali trajnostno?
Vir: Lasten
Zaključimo lahko, da gre v primeru konceptov zelenega in trajnostnega razvoja za dokaj sorodne
pristope do razvoja družbe, ki se bolj kot po vsebini razlikujejo po zornem kotu njihove
obravnave. Slovenski pristop do zelenega gospodarstva nakazuje, da je v tem konceptu najbolj
poudarjena skrb za okolje. V Sloveniji namreč prehod v zeleno gospodarstvo razumemo kot
zmanjševanje pritiskov na okolje, ki pomeni priložnost za iskanje in oblikovanje novih rešitev
izdelkov, procesov in načinov uporabe, poslovnih modelov upravljanja in odnosov med deležniki
(MOP, 2017).

3.3 DIGITALIZACIJA V IZOBRAŽEVANJU
Nekateri analitiki in raziskovalci razumejo digitalizacijo v izobraževanju kot prehod
izobraževalnega procesa v digitalno stanje, kot prelomnico v zgodovini izobraževanja. Evropska
Unija je učinkovito rabo digitalnih tehnologij in virov za izobraževanje predvidela kot ključno za
uresničevanje izobraževalnih ciljev Evropske strategije 2020 (EC, 2019). Žal rezultati do konca
veljavnosti navedenega dokumenta še niso dosegli pričakovanih ciljev.
Izkušnje uporabe digitalizacije v izobraževalni procesih so pokazale, da integracija digitalnih
tehnologij in uporaba sodelovalnih platform izboljša izobraževalni proces za vse udeležence na
ravni izobraževalnih sistemov. Nekaj ključnih predstavimo v Sliki 3.
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Digitalne tehnologije omogočajo
PREDAVATELJEM/UČITELJEM:

Digitalne tehnologije omogočajo
ŠTUDENTOM:

- nove pristope poučevanja,
nadzorovanje učinkovitosti
poučevanja;
- preverjanje kakovosti obvladovanja
izobraževalnega programa;
- preverjanje ravni razumevanja nove
snovi;
- zagotavljanje sprotnega spremljanja
študentovih aktivnosti;
- ugotavljanje časa, ki ga študent
nameni reševanju določenega
problema;
- širitev občinstva z interaktivnimi
tablami;
- vizualizacijo ideje z grafično
prezentacijo v dvodimenzionalnem
prostoru z 3D tehnologijami;
- nadomeščanje gradiv na papirju in
vrste poročil z digitalnimi;
- ocenjevanje določenih tipov nalog
študentov s programsko opremo;
- zmanjšujejo administrativno delo,
ipd.

- izboljšanje procesov in izkušnjo
učenja;
- širitev in nadgradnjo kompetenc;
- razvijanje logičnega mišljenja in
komunikacijskih sposobnosti;
- doseganje boljših rezultatov v
krajšem času;
- učenje določenih vsebin na študentu
prilagojen način in čas;
- delo na kateri koli nalogi;
- izmenjavo mnenj in idej s sošolci ter
predavatelji:
- interaktivno delo pri skupinskih
nalogah;
- dostopnost besedil, slik, video
posnetkov (npr. predavanj) na spletu
in njihovo shranjevanje tudi v
digitalnem oblaku;
- dostop do gradiv študenta v primeru
odsotnosti s predavanj;
- digitalno prijavo na izpit;
ipd.

Slika 9: Prednosti digitalnih tehnologij za predavatelje in za študente
Vir: Lasten, po besedilu Machekhina, 2017
Na digitalnih tehnologijah temelječe izobraževanje na daljavo predstavlja posebno področje v
smislu izobraževalnega digitalnega trenda, saj naj bi digitalne tehnologije v osnovi le
dopolnjevale in ne nadomestile tradicionalnih izobraževalnih metod. Najboljši učinki so doseženi,
če se digitalna tehnologija uporabljajo v določenih časovnih obdobjih (npr. trikrat na teden);
pogostejša uporaba po mnenju strokovnjakov lahko zmanjša študentovo procesiranje informacij
(Machekhina, 2017).

3.4 PRIMERI DOBRIH PRAKS PRI UPORABI DIGITALIZACIJE
IZBRANIH IZOBRAŽEVALNIH SISTEMIH V SLOVENIJI

V

Iz prakse poučevanja v različnih izobraževalnih sistemih v slovenskem prostoru ugotavljamo, da
je raven digitalizacija odvisna od sledečih dejavnikov:
• načina študija (redni-izredni);
• tehnološke naravnanosti vodstva do digitalizacije ter prepoznavanja prednosti, ki jih
digitalizacija vnaša v poučevanje, učenje in administriranje;
• ravni razvitosti digitalno-komunikacijskih kompetenc predavateljev in študentov.
Pri izrednem študiju smo v praksi zaznali, da je v procesih učenja-poučevanja-administriranja
vključenih več področij digitalizacije kot pri rednem. Medtem ko v nekaterih sistemih ohranjajo
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izredni študij le v obliki fizične prisotnosti predavateljev in študentov na predavanjih in izpitih,
je drugod organizirana hibridna oblika. Del študentov je po lastni izbiri prisotnih v predavalnici,
del študentov se izobražuje na daljavo. V enem od sistemov je npr. študentom omogočeno v
času študija prehajanje iz enega v drugi način spremljanja predavanj in izvedbe izpitov. Za tiste,
ki se izobražujejo na daljavo, je poleg sinhronega omogočeno tudi asinhrono spremljanje
predavanj. Tretji primer predstavlja izvedba izobraževanja na daljavo v celoti. Vključuje možnost
sinhronega in asinhronega načina spremljanja predavanj in izvedbe vaj, sprotno ali časovno
omejeno opravljanje nalog in drugih obveznosti ter izvedbe izpita na daljavo (ustno ali pisno).
Če je podajanje teoretičnih znanj iz predavalnice mogoče prestaviti v digitalno okolje, izvedbe
praktičnega dela izobraževanja ni mogoče pretvoriti v digitalno obliko. Za ta del višješolskega
izobraževanja (kadar je predpisano), ki naj bi bilo v osnovi praktično naravnano, še vedno
obstaja obveznost študentov, da prakso opravijo s svojo fizično prisotnostjo.
Vsi primerjani izobraževalni sistemi omogočajo komunikacijo med predavatelji in študenti s
pomočjo e-učilnice in z uporabo internih e-naslovov. Za razliko od javnih, kjer je uporaba eučilnice zaželena, je v zasebnih sistemih uporaba e-učilnice obvezna za predavatelje in za
študente. Predpisane so smernice oziroma podana podrobna navodila, s kakšnimi vsebinami naj
predavatelj e-učilnico opremi in kako naj jo uporablja. Vsebine primeroma zajemajo predstavitev
predavatelja, povzetek vsebine predmeta, metode dela, izobraževalne cilje in kompetence,
literaturo za študij, obveznosti študentov (vaje, naloge, seminarske naloge, projekte). Določena
sta način in rok oddaje pisnih del v posebno mapo, ter obveznosti predavatelja podajanja
povratne informacije študentom o njihovi uspešnosti ter komunikacija o tem prek internega
sistema posamezne ustanove.
Pri najboljšem primeru oblikovanja e-učilnice mora biti študentom predstavljena vsebina učnih
tem tudi po posameznih srečanjih (v skladu z izvedbenim načrtom) in dodane študentove sprotne
obveznosti (pregled izbranih gradiv, izdelava pisne naloge, rešitev kviza, podajanje mnenj s
pomočjo mentimetra, ipd.). Po oddaji pisnih nalog (npr. seminarskih) digitalni vtičnik
avtomatično preveri istovetnost oddane naloge z že obstoječimi besedili (v slovenskem jeziku).
Predavatelj se tako pred preverjanjem vsebinske ustreznosti naloge seznani z odstotkom
identičnosti besedila z drugimi digitalnimi zapisi in odkrije primere morebitnega 'plagiatorstva'.
V vseh primerjanih izobraževalnih sistemih se študenti prijavljajo na izpit elektronsko s pomočjo
internega informacijskega sistema posamezne ustanove. Sistem zavrne prijavo študenta na
izpit, če npr. ni izpolnil zahtevanih sprotnih obveznosti ali če je zamudil rok za prijavo. V primerih
dobrih praks izobraževalnih ustanov interni sistem predavatelja avtomatično obvesti o
prijavljenih študentih na izpit; drugod komunikacija med šolo in predavateljem poteka z eobvestilom referata in s priloženo tabelo za vpis ocen izpita. V prvem primeru predavatelji ocene
tudi vpišejo neposredno v informacijski sistem ustanove. Če je končna ocena sestavljena iz več
delnih ocen, sistem sam izračuna skupno doseženo oceno študenta pri posameznem predmetu.
Izvedba izpitov z uporabo digitalno-komunikacijske tehnologije je postala stalna praksa v času
izobraževanja na daljavo v obdobju pandemije, čeprav je tovrstna praksa pisanja pisnih izpitov
prek računalniškega sistema obstajala že dobro desetletje. Poteka tako, da šola posreduje
študentu dostop do posebne aplikacije internega digitalnega sistema ustanove, v katerem
študent odpre podsistem s predhodno vnesenimi izpitnimi vprašanji V sistem je vnesen čas (npr.
ena ura ali dlje), v katerem študent na vprašanja odgovarja; po poteku časa nadaljevanje pisanja
ni več mogoče. Podsistem je opremljen z varnostnimi sistemi, ki preprečujejo njegovo zlorabo.
Nikakor pa sistem ne more preprečiti negativnih 'inovativnih' praks študentov, ki so jih razvili v
času pisanja izpitov na daljavo v času zaprtja izobraževalnih ustanov (npr. medsebojni dogovor
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študentov o načinu izmenjave odgovorov na izpitna vprašanja z uporabo drugih digitalnih
tehnologij).
Seznam ocen študentov, doseženih pri posameznem predmetu, se v ustanovah z dobrimi
praksami pri digitalizaciji lahko izvozi iz internega informacijskega sistema izobraževalne
ustanove, natisne v papirno obliko in podpiše. Napredna možnost, ki ne zahteva tiskanja
dokumenta v fizični obliki, je njegova pretvorba v takšno digitalno obliko, ki omogoča
predavatelju elektronski podpis tega seznama in posredovanje pristojnim strokovnim službam
šole v elektronski obliki. Elektronski podpis je mogoč le ob namestitvi certificirane programske
opreme na računalnik, njegova uporaba pa odvisna od naklonjenosti predavatelja digitalizaciji
in zmanjševanju količine dokumentov v pisni obliki.
Praktične izkušnje sodelovanja z različnimi izobraževalnimi ustanovami so pokazale, da razlike
v tehnični opremljenosti šol z digitalnimi tehnologijami niso tako ključen razlog za različen obseg
digitalizacije posameznega izobraževalnega sistema, kot je človeški dejavnik. Če je vodstvo
ustanove naklonjeno tehnologiji in se zaveda njenih prednosti v procesih poučevanja-učenjaadministriranja, je tudi obseg digitalizacije večji kot v tistih ustanovah, kjer vodstvo ni gonilo
tehnološkega napredka. Tudi med predavatelji je stopnja digitalne kompetentnosti različna in je
odvisna od njihovih osebnih preferenc (razen če je ustanova ne postavi kot pogoj za izvedbo
izobraževalnih in njim podpornih procesov).
Večina študentov, vključenih v višješolsko izobraževanje, je pripadnikov t.i. 'internetne'
generacije (ali generacije Z). Generacijo mladih (vsaj večine njih), rojenih pred prelomom
tisočletja ali nekaj let po njem, že od rane mladosti dalje obdajajo tehnološka orodja in
informacijsko-komunikacijska tehnologija; kasneje so se jim priključila še družabna omrežja.
Vendar izkušnje iz prakse kažejo, da tako raven njihove digitalne tehnologije in njihova digitalne
kompetentnosti še zdaleč nista poenotena.
Zaradi uporabe digitalnih komunikacijskih kanalov se je v času pandemije povečalo število
digitalno oblikovanih gradiv in dokumentov v primerjavi z natisnjenimi v obdobju pred
pandemijo. S tem se je posledično zmanjšala količina 'papirologije', za katero smo predhodno
menili, da jo v pisni obliki neobhodno potrebujemo. Obstaja vrsta možnosti za nadomestitev
poslovanja na papirju z digitalno obliko in vrsta predpisov, ki to omogočajo. Le poznati jih
moramo in preobraziti obstoječe 'nezelene' navade v zelene.

3.5 ZAKLJUČEK
V prispevku predstavimo razumevanje digitalizacije in zelenega ter njuna stičišča, ki smo jih
med konceptoma zaznali v družbi in v izobraževalnih sistemih. Nanizali smo nekaj primerov
uporabe digitalizacije v izobraževanju, s pomočjo katerih lahko njeni udeleženci – učitelji in
študenti – kakovostno nadgradijo svojo izkušnjo poučevanja oziroma učenja.
Na podlagi lastnih zaznav avtorice v šestih slovenskih izobraževalnih sistemih smo izpostavili
nekaj primerov dobrih praks na področju digitalizacije v izobraževalnih ustanovah. Izkušnje iz
nekaterih izobraževalnih sistemov v Sloveniji kažejo, da del njih v precejšnjem obsegu sledi
izhodiščem teoretikov in strokovnjakov o možnih področjih digitalizacije v izobraževanju. Prav
tako kažejo, da je obseg digitalizacije na področju izobraževanja bolj kot od tehnične
opremljenosti posamezne ustanove odvisen od tehnološke naravnanosti vodstva ustanov in
osebnih preferenc izobraževalnega in podpornega osebja: nekateri udeleženci so naklonjeni
tovrstnim inovacijam, drugi ne. Tisti, ki ne želijo preživeti veliko časa pred računalnikom, bodo
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verjetno morali spremeniti svoje stališče, kajti proces modernizacije šolstva predvideva ravno
obratno.
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POVZETEK
Praktično izobraževanje oziroma usposabljanje je bistveni del študijskih programov višjih
strokovnih šol. Zaradi nestabilnih razmer v času pandemije je bilo potrebno pri delodajalcih
preveriti, ali študenti lahko praktično izobraževanje opravljajo v podjetjih, oziroma ali ga bodo
morali opravljati na daljavo. Da bi lahko primerjali prednosti in slabosti pri različnih oblikah
opravljanja praktičnega izobraževanja (v celoti na daljavo, delno na daljavo, v podjetju), smo
izvedli anonimno spletno anketo. Nujno je premisliti o izvedbi usposabljanja za mentorje, in
sicer, kako postopati v primeru izvedbe praktičnega izobraževanja na daljavo, predvsem v
povezavi s komunikacijo s študenti. Vsekakor pa so si študenti, ki so delali na daljavo in delno
na daljavo, pridobili dodatne kompetence, ki jim bodo koristile pri njihovem vstopu na trg dela.
Ključne besede: delo na daljavo, praktično izobraževanje na daljavo, komunikacija,
kompetence dela na daljavo

4.1 UVOD
V času pandemije smo se v Višji strokovni šoli Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu VSŠSG)
na področju praktičnega izobraževanja študentov (v nadaljnjem besedilu PRI) srečevali s
številnimi izzivi. Čeprav je bilo opravljanje prakse pri delodajalcih za naše študente v celoti
omogočeno, pa je bilo drugačno, kot bi bilo v normalnih razmerah, saj je omejitev števila ljudi
v prostorih pomenila, da je izvajanje prakse ponekod v celoti ali vsaj delno potekalo na daljavo.
S prispevkom »Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času epidemije« želimo
predstaviti in ugotoviti, v kolikšni meri so študenti VSŠSG opravljali PRI na daljavo, v klasični
obliki v podjetju ali morda delno na daljavo ter primerjati prednosti in slabosti opravljanja PRI
na daljavo, v podjetju ali delno na daljavo. Da bi lahko pripravili ustrezno usposabljanje za
mentorje PRI, želimo ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki omogočajo, da je opravljanje PRI v
kombinirani obliki (pri delodajalcu in na daljavo) čim bolj uspešno.

4.2
PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJU

IZOBRAŽEVANJE

4.2.1 ODLIKA PRAKTIČNEGA
IZOBRAŽEVANJU

V

IZOBRAŽEVANJA

VIŠJEM
V

VIŠJEM

STROKOVNEM
STROKOVNEM

Praktično izobraževanje oziroma usposabljanje je bistveni del študijskih programov višjih
strokovnih šol, ker razvija poklicne lastnosti študentov za opravljanje dela na izbranem
strokovnem področju in oblikuje lik diplomanta posameznega višješolskega študijskega
programa. Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega
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izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko
sodelujejo študent, organizacija, v kateri se izvaja praktično izobraževanje, in višja strokovna
šola (https://vle.sc-sg.si/course/view.php?id=204, 3. 5. 2021).
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, 2004,
50.člen) v 50. členu določa, da morajo šole sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del
izobraževanja. Le-to je tudi bistvena prednost višješolskega strokovnega študija, saj študentom
že med študijem omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih
izkušenj. Na ta način se 40 % celotnega študijskega programa v višjih šolah izvaja pri
delodajalcih (https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/, 3. 5. 2021). Tako imajo
tudi delodajalci možnost neposrednega vpliva na kompetence, ki jih študenti pridobijo in jih
delodajalci potrebujejo ter pričakujejo, po drugi strani pa je to priložnost za delodajalce, da
spoznajo potencialne sodelavce.
Za kakovostno izpeljavo praktičnega izobraževanja je pomembno, da ima praksa jasno
oblikovane cilje, da je natančno načrtovana in evalvirana – torej na eni strani natančen in
sistematičen načrt poteka prakse z opisom nalog in obveznosti vseh udeležencev, na drugi strani
pa preverjanje izpolnjevanja nalog in obveznosti, stopnje usvojenih kompetenc študentov ter
zadovoljstva
udeležencev.
(https://revije.ff.unilj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/6645/6334, 3. 5. 2021).
4.2.2 DELO, ŠTUDIJ IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO
Delo na daljavo
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delo od doma definira kot delo, ki ga delavec opravlja na
svojem domu oziroma v prostorih po lastni izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Kot
delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske
tehnologije. Čeprav delo na domu v osnovi ureja že ZDR-1, pa so točne podrobnosti in pravila
določene s pogodbo o zaposlitvi (Zakon o delovnih razmerjih, 2013. 68. člen).
Delo od doma je za marsikoga idealen način opravljanja dela. Po drugi strani je lahko za številne
zaposlene boljša možnost delati v klasični pisarni. Kot vsaka stvar ima tudi delo od doma svoje
prednosti in slabosti.
Študij na daljavo
»Izobraževanje na daljavo (angl. distance education) je oblika izobraževanja, za katero je
značilno, da sta učitelj in študent večinoma ločena, da izobraževalni prosec organizira
izobraževalna organizacija, da izobraževalni proces poteka s pomočjo različnih medijev ter da
izobraževalna organizacija študentom nudi možnost dvosmernega komuniciranja in organizira
občasna študijska srečanja.« (Keegan, 1996, str. 50). Izobraževanje na daljavo (v nadaljnjem
besedilu študij na daljavo) obravnavamo kot poučevanje na daljavo in učenje na daljavo
(Keegan, 1996, str. 38).
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Slika 10: Študij na daljavo
Vir: Keegan, 1996, str. 38
E-študij temelji na poučevanju (e-poučevanje) in učenju (e-učenje) s pomočjo elektronskih
virov.
Uporaba
računalnikov
in
interneta
je
glavna
sestavina
e-študija
(https://economictimes.indiatimes.com/definition/e-learning, 30. 4. 2021).
E-izobraževanje se lahko uporablja tudi za poslovno okolje. Eden izmed vidnih razlogov za
uporabo e-izobraževanja v podjetjih je v dejstvu, da klasično organizirana predavanja in
seminarji potekajo navadno zunaj organizacije (lahko tudi v drugem kraju), zato so tudi
dolgotrajnejša in dražja, saj je v takem primeru potrebno upoštevati tudi stroške nastanitve in
prevoza, potrebno pa je usklajevati termine predavanj in seminarjev ter čas udeležencev. Ker
se današnje razmere zaradi epidemije COVID-19 hitro spreminjajo in je potrebno nanje hitro
reagirati tako v izobraževalnih ustanovah kot podjetjih, nudi e- izobraževanje in izobraževanje
na daljavo takojšnje rešitve.
Praktično izobraževanje na daljavo
Zaradi nestabilnih razmer je bilo potrebno pri delodajalcih preveriti, kakšne so morebitne ovire
ali omejitve pri sprejemanju študentov na praktično izobraževanje. Pri načrtovanju praktičnega
izobraževanja in pogovorih z delodajalci je bilo potrebno upoštevati, ali ima podjetje delovno
okolje urejeno skladno z navodili NIJZ in je študente pripravljeno sprejeti na delovno prakso, ali
se študenti lahko usposabljajo v podjetjih, oz. se bodo usposabljali v obliki dela na daljavo
(https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje, 30. 4. 2021).

4.3 RAZISKAVA O IZVAJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V ČASU
PANDEMIJE
4.3.1 CILJA RAZSIKAVE
V skladu s smernicami za izvedbo študijskega dela na višjih strokovnih šolah v študijskem letu
2020/21 so študenti VSŠSG imeli v času pandemije zagotovljenega mentorja in vzpostavljeno
varno delovno okolje v skladu z zaščitnimi ukrepi in priporočili NIJZ za varno izvajanje
posameznih dejavnosti. Kar nekaj podjetij, v katerih so študenti opravljali prakso, pa je svoje
poslovanje prilagodilo tako, da so tudi študenti lahko opravljali PRI na daljavo ali delno na
daljavo.
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Cilja raziskave sta bila:
• ugotoviti, v kolikšni meri so študenti VSŠSG opravljali PRI na daljavo, v klasični obliki v
podjetju ali morda delno na daljavo,
• primerjati prednosti in slabosti opravljanja PRI na daljavo, v podjetju ali delno na daljavo.
4.3.2 METODA, VZOREC IN POTEK RAZISKAVE
Zaradi razmer v času pandemije so marsikatera podjetja deloma ali v celoti prenesla izvajanje
svoje dejavnosti na delo na daljavo. Pri tem so bila soočena z marsikaterimi izzivi. Ker so študenti
1. letnikov VSŠSG opravljali PRI prav v tem času, so bili s temi izzivi soočeni tako mentorji PRI
kot sami študenti. Da bi izvedeli, s kakšnimi izzivi so se srečevali, smo izvedli anonimno spletno
anketo.
Za namen raziskave je bil od 20. 4. 2021 do 3. 5. 2021 izvedeno anketiranje študentov VSŠSG
s spletnim anketnim vprašalnikom. Rezultati anketiranja so bili obdelani s programom Excel.
Anketni vprašalnik je vseboval 8 vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa, s
katerimi so se preverjali prednosti in slabosti opravljanja PRI v podjetju in deloma ali v celoti na
daljavo in katera področja dela so tista, ki so najbolj primerna za opravljanje PRI na daljavo.
Anketne vprašalnike je izpolnilo 40 študentov, ki so opravljali praktično izobraževanje, od tega
27 fizično v podjetju, organizaciji ali ustanovi, 5 popolnoma na daljavo in 8 delno na daljavo, kar
pomeni, da je 32,5 % študentov opravljalo PRI na daljavo ali delno na daljavo. Kar 67,5 %
študentov je kljub epidemiji opravljalo PRI fizično v podjetju.
Praktično izobraževanje so opravljali na področjih: 18 študentov na področju informacijskokomunikacijske tehnologije, 15 študentov na področju financ in računovodstva, 4 študenti na
področju komerciale in 3 študenti na področju logistike.
4.3.3 REZULTATI IN UGOTOVITVE R AZISKAVE
1. Ko smo študente povprašali, katere ukrepe so morali upoštevati, če so opravljali PRI v
podjetju, organizaciji ali ustanovi, jih je vseh 27 (100 %) odgovorilo, da so morali nositi
maske, 6 (22,22 %) študentov se je moralo testirati, 2 (7,41 %) študenta pa sta morala
vzdrževati varnostno razdaljo.
2. Pet študentov, ki so opravljali delo na daljavo, ni bilo izpostavljenih nevarnosti okužbe s
korona virusom Covid-19 zaradi opravljanja PRI v podjetju.
3. Ocenjevanje pozitivnih dejavnikov pri opravljanju PRI:
Študenti so najprej ocenjevali dejavnike v zvezi s komunikacijo na PRI in z znanjem, ki so
ga lahko uporabili ali pa so ga pridobili na PRI. Ustreznost komunikacije z mentorjem je
dobila najvišjo povprečno oceno (5) pri študentih, ki so opravljali PRI v podjetju, najnižja
(4,2) je bila pri študentih, ki so opravljali PRI na daljavo, kar je še vedno povprečna ocena
nad 4. Prav tako so študenti, ki so opravljali PRI v podjetju, prisodili najvišjo oceno dejavniku:
Mentor se mi je ustrezno posvetil (4,8) in dejavniku: Sodeloval sem lahko tudi z ostalimi
sodelavci (4,8). Tudi ta dva dejavnika so najnižje ocenili študenti, ki so opravljali PRI na
daljavo (Mentor se mi je ustrezno posvetil ocena 4,2 in Sodeloval sem lahko tudi z ostalimi
sodelavci ocena 3). Študenti, ki so opravljali PRI na daljavo v večini z ostalimi sodelavci niso
sodelovali v dovoljšni meri. Študenti, ki so opravljali PRI na daljavo, so podelili najvišjo oceno
tudi dejavniku: Na praksi sem se veliko naučil na področju, za katerega se izobražujem (4,6).
Višjo oceno od študentov, ki so opravljali PRI v podjetju, so podelili študenti, ki so opravljali
PRI na daljavo, le dejavniku: Delo je bilo prilagojeno mojim znanjem in sposobnostim (4,6).
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Slika 11: Ocenjevanje pozitivnih dejavnikov pri opravljanju PRI
Vir: Lasten
4. Ocenjevanje težav pri opravljanju PRI
Ko so študenti ocenjevali težave pri opravljanju PRI, so ocenili, da pri delu v večini niso imeli
težav z internetom in informacijsko tehnologijo (100 % študentov, ki so delali delno na
daljavo, 80 % študentov, ki so delali na daljavo, in 85,2 % študentov, ki so delali v podjetju.
Na podlagi teh rezultatov lahko rečemo, da v večini niso imeli težav z internetom in
informacijsko tehnologijo.
Največ težav so imeli pri dejavniku: V času pandemije so bili oteženi stiki z mentorjem in
ostalimi zaposlenimi, in sicer največ tisti, ki so delali delno na daljavo (76 %) in na daljavo
(60 %). Pri tistih, ki so opravljali PRI v podjetju, je bilo teh le 41 %, kar je manj kot polovica.
Ko so ocenjevali dejavnike: Imel sem premalo zadolžitev s strani mentorja, Dostop do
podatkov in informacij je bil otežen ter Z mentorjem nisem mogel stopiti v stik, kadar bi
želel, so imeli najmanj težav študenti, ki so opravljali PRI v podjetju (77,8 %).
5. Študente, ki so opravljali PRI na daljavo ali delno na daljavo, smo povprašali tudi glede
mnenja o delu na daljavo v času izvajanja PRI.
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Slika 12: Mnenja študentov o delu na daljavo v času izvajanja PRI
Vir: Lasten
Tisti, ki so delali na daljavo, so dodelili najvišje povprečne ocene dejavniku: Delo sem si lahko
razporejal sam (4,4), Pri delu na daljavo mi ni bilo potrebno upoštevati zaščitnih ukrepov zaradi
dela v podjetju (4,4) ter Pridobil sem si izkušnje z delom na daljavo, kar mi bo koristilo v
prihodnosti (4,4). Edini dejavnik, kjer so ga ocenili višje tisti študenti, ki so delali delno na daljavo
je dejavnik: Lažje sem se osredotočil na dela, saj ni bilo motečih dejavnikov (3,6), kar pomeni,
da so bili soočeni z motečimi dejavniki v primeru, ko so delali v podjetju in ne na daljavo.

4.4 ZAKLJUČEK
Na podlagi rezultatov raziskave z anketo lahko ugotovimo, da je opravljanje PRI na daljavo in
delno na daljavo dobrodošla možnost v razmerah epidemije in tudi v razmerah, ki omogočajo
delo v podjetjih. Ker podjetja še niso popolnoma pripravljena za delo na daljavo, so imeli
študenti, ki so opravljali PRI na daljavo kar nekaj težav pri komunikaciji z mentorji in ostalimi
zaposlenimi. So pa študenti, ki so opravljali PRI delno na daljavo in v celoti na daljavo, ocenili,
da je bilo delo v večji meri prilagojeno njihovemu znanju in sposobnostim. Ugotovimo lahko, da
se morajo podjetja in njihovi mentorji prilagoditi in potruditi predvsem glede komunikacije s
študenti, če opravljajo PRI na daljavo. Predvidevamo, da se v podjetjih zaradi pomanjkljivosti v
zvezi s komunikacijo tudi v normalnih razmerah v manjši meri odločajo za delo na daljavo. Nujno
je premisliti o izvedbi usposabljanja za mentorje PRI, kako postopati v primeru izvedbe PRI na
daljavo, predvsem v povezavi s komunikacijo s študenti. Ena izmed prednosti, ki so jo izpostavili
študenti, ki so opravljali PRI na daljavo, je, da so si lahko delo razporejali sami v skladu s svojim
časom in možnostmi. Vsekakor pa so si študenti, ki so delali na daljavo in delno na daljavo
pridobili dodatne kompetence, ki jim bodo vsekakor koristile pri njihovem vstopu na trg dela.
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5. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV TURISTIČNE SMERI S
POMOČJO DIGITALIZACIJE V OBDOBJU PANDEMIJE
Katja Orehek Hati
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
katja.orehek-hati@bic-lj.si

POVZETEK
Prispevek je zasnovan na podlagi praktičnih spoznanj pri delu s študenti Višje strokovne šole
Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana v študijskem letu 2019/20, ki so v času od maja
2020 do 31. 10. 2020 opravljali praktično izobraževanje na daljavo v obsegu 320 ur. V prispevku
so prikazani primeri praktičnih raziskovanj in nalog študentov, ki so pri svojem delu uporabljali
digitalna orodja in socialna omrežja. V prispevku je podana tudi analiza ankete, ki so jo izpolnili
študentje po končanem praktičnem izobraževanju in posledično nakazali številne aktivnosti, ki
bi jih bilo smiselno vpeljati v praktično izobraževanja na področju turizma tudi v prihodnje.
Ključne besede: turizem, praktično izobraževanje na daljavo, digitalna orodja

5.1 UVOD
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana izobražuje mladino in odrasle v formalnih javno
veljavnih programih na srednješolski in višješolski stopnji izobraževanja. Udeleženci omenjenih
izobraževanj poleg splošnih, pridobijo tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine,
živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Prav tako izvaja
različne neformalne izobraževalne programe, kot so različni tečaji peke, kuharski tečaji itd.
Delovanje BIC Ljubljana je močno prepleteno z naravno in kulturno dediščino, pri slednji
vključujemo zlasti področje kulinarične dediščine, o kateri izobražujemo formalno in neformalno.
BIC Ljubljana letno izvede več projektov, ki so vezani na kulinarično dediščino, turizem, med
drugim pa tudi ohranjanje naravne dediščine.
BIC Ljubljana je tudi prejemnik prestižne nagrade Evropske komisije v letu 2020, kot najboljša
izobraževalna inštitucija v Evropi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter
usposabljanja, ki je z inovativnimi praksami prispeval k odličnosti na svojem področju. V veliki
meri praktično izobraževanje poteka v realnem učnem okolju.

Slika 13: Priznanje Evropske komisije za leto 2020
Vir: European Comission, VET Awards, 2020
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V okviru višješolskega strokovnega izobraževanja na področju gostinstva in turizma je bil leta
2015 tudi za potrebe praktičnega izobraževanja študentov Gostinstva in turizma v okviru
evropskih sredstev ustanovljen Center kulinarike in turizma KULT316 (v nadaljevanju Center).

Slika 14: Center kulinarike in turizma KULT316
Vir: Lasten
V Centru, ki ima vse dejavnosti odprtega tipa, se izobražujejo redni in izredni študenti ter zunanji
udeleženci. V centru se nahajajo:
Restavracija KULT316, ki je uvrščena v vodnik Gault Millaut, ima priznanje IQ Turizma Ljubljana
za uvrstitev med 10 najboljših ljubljanskih restavracij, uvršča se na seznam Tedna restavracij,
ponaša se z vrhunskimi gostujočimi slovenskimi Chefi. V kuhinji in strežbi študentje opravljajo
prakso s področja gostinstva, pri tematskih dogodkih pa sodelujejo študentje s pripravo scenarija
in vodenjem dogodka.
Šolska turistična agencija, je bila ustanovljena kot prva šolska turistična agencija v Sloveniji in
služi kot realno učno okolje. Študentje tu opravljajo prakso v 1. in 2. letniku v obsegu 80 ur. Pri
tem spoznavajo naslednje vsebine: osnovne dejavnosti Info točke, spoznavanje enot znotraj
zavoda, vodenje obiskovalcev po zgradbi, priprava projektov, vaj in nalog s področja turizma,
spoznavanje najnovejše informacijske tehnologije v turizmu, telefonsko komuniciranje, uporaba
programa Tura za turistične agencije, naloge s področja promocije in trženja storitev v zavodu,
projekte, vaje in naloge s področja turistične animacije in ostalo.
Hotelska soba, ki poleg oddaje zunanjim gostom, študentom služi kot učno okolje in za pripravo
ponudb.
Kavarna, ki je odprta za zunanje obiskovalce in kjer poleg pijač in piva iz šolske Mikro pivovarne,
strežejo tudi torte in piškote iz slaščičarske delavnice BIC Ljubljana. Služi tudi kot učno okolje in
kot prostor, kjer študenti pod vodstvom mentorja pripravljajo potopisna predavanja.
Mikro pivovarna, ki je prva in edina šolska pivovarna v Sloveniji, na mesec zvari približno 200
litrov piva. Služi tudi kot učno okolje.
Konferenčna dvorana, ki služi za razne dogodke, tudi za zunanje udeležence in kjer študentje
turizma del nalog pri praktičnem izobraževanju posvetijo tudi praktični organizaciji in izvedbi
dogodkov.
Vinska klet, kjer so možne degustacije za zunanje obiskovalce in hkrati služi kot učno okolje.
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5.2 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

NA

PODROČJU

TURIZMA

V

V študijskem letu 2019/2020 je bilo na Višjo strokovno šolo, program gostinstvo in turizem
vpisano 228 študentov rednega in izrednega študija.
Vsi redno vpisani študentje gostinstva in turizma v času svojega študija, 80 ur svojega
praktičnega izobraževanja opravijo v 1. in nato še v 2. letniku opravijo v že zgoraj omenjenem
Centru, ki se nahaja na Prušnikovi 74. Praktično izobraževanje tu opravljajo na področju
kuharstva, strežbe, v šolski turistični agenciji in na info točki ter pri organizaciji različnih
dogodkov. Del študentov torej obvezno 80-urno praktično izobraževanje opravi na Info točki v
prostorih Centra, kjer se izobražujejo na področju nalog, ki so opisane zgoraj. Preostalo
praktično izobraževanje pa opravijo v podjetjih ali pa se nekateri odločijo, da svojo celotno
prakso opravijo v Centru.
Zaradi epidemije je bilo v študijskem letu 2019/2020 v času od 14.3. 2020 do 6.5. 2020
onemogočeno opravljanje obvezne 80-urnega praktičnega izobraževanja na Info točki na način
kot pred epidemijo in je bilo posledično preneseno v poletno obdobje in obdobje do 16. 10. 2020.
Večji problem je predstavljalo praktično izobraževanje v obsegu 320 ur, ki jo študentje opravljajo
pri zunanjih izvajalcih, kot so hoteli, turistične agencije, turistično informacijski centri in ostali.
V letu 2020 je bilo zaradi zaprtja večjega števila obratov in agencij, zaradi zmanjšanja obsega
poslovanja in posledično izgube delovnih mest zaposlenih, zelo težko poiskati podjetje, kjer bi
lahko študentje opravljali praktično izobraževanje.
V spodnji tabeli so podatki turističnega poslovanja v letu 2020, iz katerega je razviden upad, ki
je v letu 2020 prvič nižji po letu 2009.

Slika 15: Upad turističnega poslovanja v 2020
Vir: SURS, WTO, STO, 2020
Na pobudo ravnateljice Višje strokovne šole mag. Tjaše Vidrih, organizatorke praktičnega
izobraževanja mag. Vesne Loborec in mentorice praktičnega izobraževanja Katje Orehek Hati,
smo pri soočenju s problemi pri iskanju praktičnega izobraževanja, študentom ponudili
opravljanje 320 urnega praktičnega izobraževanja na daljavo s pomočjo digitalizacije.
Maja 2020 smo organizirali sestanek s študenti, ki so izrazili interes za opravljanje praktičnega
izobraževanja. Na sestanku so študentje dobili usmeritve in navodila za pripravo in izdelavo
prispevkov, ki so namenjena za objavo na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, spletna
stran BIC Ljubljana, spletna stran Kulinarična doživetja) in za določene projektne naloge. Na
sestanku so študentje dobili tudi kratka navodila za izdelavo filmov in kontakte za tehnično
podporo.
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Do konca maja 2020 se je dokončno za prakso na daljavo odločilo 6 študentov.
1. junija so študentje dobili v podpis pogodbo za opravljanje praktičnega izobraževanja na
daljavo v šolski turistični agenciji KULT316 z naslovom Digitalno trženje v turizmu, prejeli so tudi
dokument za evidenco opravljenega dela in poročilo študenta ter opis dela – vodnik digitalnega
trženja.
V času opravljanja praktičnega izobraževanja so študentje na elektronski naslov mentorice
prakse pošiljali prispevke, zapise, fotografije in videofilme.
V obdobju od 1. 6. 2020 do 23. 9. 2020 so bili s strani študentov poslani naslednji prispevki:
Tabela 1: Prispevki po kategorijah
Kuharski recepti
Potopis
Novička
Videoposnetek
Fotografija
Vir: Lasten

14
31
54
17
167

Približno 30% vseh oddanih prispevkov je bilo objavljenih na spletni strani BIC Ljubljana,
Facebook-u in Instagramu. Ostali niso bili dovolj kvalitetni ali zanimivi, so pa kljub temu služili
za praktično izobraževanje. Študenti so bili pod stalnim vodenjem mentorice in so prejeli tudi
povratne informacije o svojih pripravljenih izdelkih. Pri študentih je mentorica vzpodbujala
inovativnost, kreativnost, izvirnost, razmišljanje »out of the box« itd.
5.2.1 PRIMERI PRISPEVKOV
V spodnjih točkah navajam prispevke, ki so bili izbrani za zelo dobre ali odlične in posledično
objavljeni na socialnih omrežjih zavoda. Prispevki se nahajajo v prilogi.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

ROAD TRIP PO SLOVENIJI Z VAVČERJI
INTERVJUJI S KUHARSKIMI ŠEFI
MAIL CHIMP ZA SPLETNO MESTO KULINARIČNA DOŽIVETJA
RAZLIČNE VSEBINE S PODROČJA KULINARIKE
POSEBNI DOGODKI ZAKLJUČEVANJE V TURISTIČNE PRODUKTE

5.3 ZADOVOLJSTVO Z IZVEDBO PRAKSE NA DALJAVO – ANALIZA
ANKETE
Anketa je bila izvedena s pomočjo spletne ankete 1KA. Poslana je bila šestim študentom, ki so
opravljali prakso na daljavo s pomočjo digitalnih orodij.
Vseh šest študentov je izpolnilo anketo in odgovorilo na vsa vprašanja, tako da je pri vseh
vprašanjih n=6.
Na vprašanje: Kako ocenjujete izvedeno prakso na daljavo na lestvici od 1 do 5, je povprečna
ocena 4.7.
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Slika 16: Zadovoljstvo s prakso na daljavo
Vir: Lasten
Na vprašanje odprtega tipa: Katere vsebine pri praksi na daljavo ste najbolj pogrešali, so podali
naslednje odgovore:
Tabela 2: Pogrešane vsebine pri praksi na daljavo
Medčloveški stik

1 odgovor

Spoznavanje novih ljudi

1 odgovor

Nismo spoznali konkretnega dela v turizmu, ker ni bilo stikov s turisti

1 odgovor

Več znanja uporabe digitalnih orodij

1 odgovor

Nisem pogrešal ničesar

2 odgovora
Vir: Lasten

Na vprašanje odprtega tipa: Katere vsebine so vam bile pri praksi na daljavo še posebej všeč,
so študentje podali spodnje odgovore:
Tabela 3: Izpostavljene vsebine prakse na daljavo
Čas smo si raporedili sami, ogledali stvari, ki so nam zanimive in všeč
ter imeli svobodo pri ustvarjanju

1 odgovor

Samostojno delo in iniciativa

4 odgovori

Kreiranje dela po lastnih željah

1 odgovor
Vir: Lasten

Na trditev: Med opravljanjem prakse sem lahko razvil svoje ideje, so vsi odgovorili z da.
Ali bi se ponovno odločili za opravljanje prakse na daljavo, se je 5 študentov odločilo za da, en
študent se je ne bi ponovno udeležil.
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Slika 17: Ponovna vključenost v prakso na daljavo
Vir: Lasten
Na trditve kakšna je bila praksa, so bili podani spodnji odgovori, pri čemer je zanimivo, da so
vsi odgovorili, da je bila praksa zabavna:

Slika 18: Značilnosti prakse na daljavo
Vir: Lasten

5.4 ZAKLJUČEK
Na podlagi izvedenega praktičnega izobraževanja smo prišli do ugotovitve, da so študentje
pripravljeni delati samoiniciativno in kreativno, pod vodstvom mentorja, ki ves čas bdi nad
opravljenim delom in številom ur praktičnega izobraževanja. Pri tem si študentje izbirajo
področje dela, glede na njihovo usposobljenost z digitalnimi orodji ali interesi, kot so potovanja,
priprava itinerarijev, kuhanje tradicionalnih ali posebnih jedi, ustvarjanje videofilmov.
V bodoče bi bilo smiselno pred začetkom nastopa praktičnega izobraževanja, študente še bolj
izobraziti z digitalnimi orodji in uporabo le-teh za kreiranje novih in zanimivih ter kvalitetnih
vsebin, ki bi jih posledično objavljali na socialnih omrežjih. S tem krepijo usposobljenost in
znanje za kasnejše delo v turistični panogi. Z digitalizacijo, ki je postala v času epidemije na
področju turizma skoraj edina vrsta ohranjanja stikov s turizmom, lahko bodoči diplomanti
vstopijo na turistični trg opremljeni z novim znanjem in pristopi, ki bodo predvsem po končani
pandemiji, zelo iskani.
V času pisanja tega prispevka, se je na poziv za opravljanje prakse na daljavo v študijskem letu
2020/21 odzvalo 6 študentov.

37

5.5 VIRI IN LITERATURA
Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu. Priporočila NAKVIS visokošolskim zavodom
v času izrednih razmer (online). 2020. (citirano 15. 4. 2021). Dostopno na:
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporocila-za-zavode-COVID-19KONS1.pdf.
Biotehniški izobraževalni center. KULT316 (online). 2021. (citirano 15. 4. 2021). Dostopno na
naslovu: https://www.kult316.si/.
Slovenska turistična organizacija (online). 2020. (citirano 15. 4. 2021.) Dostopno na naslovu:
https://www.slovenia.info/.

PRILOGE
Priloga 1: Road trip po Sloveniji z vavčerji
https://www.bic-lj.si/novice/studentska-praksa-road-trip-po-sloveniji-z-vavcerji
Priloga 2: Intervju s kuharskimi šefi
https://www.bic-lj.si/novice/intervju-s-studentom-jako-martincicem-ki-opravlja-prakso-vrestavraciji-gric-pri-chefu-luki
Priloga 3:Mail chimp za spletno mesto Kulinarična doživetja
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/mailchimp+kulinari%C4%8Dna+do%C5%BEivetja/
FMfcgxwLswDnWClKtDshjxzFtgzJBRJH
Priloga 4: Različne vrste vsebine s področja kulinarike: Prekmurski kulinarični slovarček
Kuhinjski
pripomočki/oprema/pribor
Šleferka –
Kupica –
Zajemalka
Kozarec
Kijajnca –
Stolnjek –
Kuhla
Pregrinjalo
Pisker – Lonec Kriglen – Vrč
Šparat –
Redlen Štedilnik
Pečica
Valejk – Valjar Šprudlen –
Mešalec
Sklejca Taca, Taclen –
Skleda
Pladenj
Piskrič – Mali
Tenjer –
lonec
Krožnik
Glaž Steklenica
Rašiška –
Vilica
Noužic – Nož

Hrana
Bilica – Jajce

Česnek – Česen

Šküfka Kornet
za sladoled
Kisilak – Skuta
Oreje Oreh

Cuker – Sladkor

Mrkefca –
Korenček
Grüška –
Hruška
Mela – Moka
Ole – Olje
Gese – Kis
Lük – Čebula

Tikef – Buča
Džaboka –
Jabolka
Perec – vrsta
kruha
Ougurka –
Kumarca
Feifer – Poper
Viršlen –
Hrenovke
Frigaš Prižganje
Pogača – Pecivo

Krumče –
Krompir
Graj – Grah
Graj – Fižol
Grauždze Grozdje
Grbanj – Gobe
Vitica – Retaš,
Zavitek
Šelata –
Solata
Picek –
Piščanec
Idina – Ajda

Kukurca –
Koruza
Lejgvar –
Marmelada
Bak – Cvrtina
Puter – Maslo
Fözelek –
Gosti krompir
Prezlen Droptine

Pujcek –
Prašič

Priloga 5: Posebni dogodki za vključevanje v turistične produkte
https://www.facebook.com/bicljubljana/posts/1673869696099816/
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6. IGRIFIKACIJA NA DALJAVO: RESTAVRACIJSKI JEDILNI LIST
Mitja Petelin, mag. turiz.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
mitja.petelin@vsgt.si

POVZETEK
Načini poučevanja se hitro spreminjajo z razvojem novih IKT tehnologij. Trenutne generacije
študentov so bolj zahtevne in težje zadržujejo pozornost. Študenti pričakujejo sodobne pristope
poučevanja, ki spodbujajo dinamiko, praktične izkušnje in s tem ohranjanje njihove pozornosti.
Predstavili bomo spletno simulacijo, »Menu engineering« podjetja Blue Learning Ltd., ki
omogoča igrifikacijo učnega procesa. Simulacija spodbuja in usmerja odločitve sestave,
postavitve, porcioniranja, promoviranja ter cenovne politike jedilnega lista. Študenti s pomočjo
omenjene simulacije skozi dinamično igro tekmujejo med seboj in krepijo kompetence za
uspešno povečanje prihodkov navidezne restavracije. Simulacija je spletna in omogoča izvajanje
na daljavo, študenti pa si želijo podobnih izvedb pedagoškega procesa.
Ključne besede: igrifikacija, simulacija, jedilni list, hrana in pijača, učenje na daljavo

6.1 UVOD
Načini učenja se dramatično spreminjajo zaradi novih IKT tehnologij. Razumeti moramo, da so
tablični računalniki, pametni telefoni, virtualna resničnost, 3D-tiskalniki itd. tehnologija
sedanjosti in ne prihodnosti. Morda se nam zdi obstoječa tehnologija vznemirljiva in nova, toda
IKT se bo vedno razvijala in spreminjala. Študenti od učiteljev pričakujejo novosti, spremembe
ter nove pristope poučevanja. Zdi se, da je sprememba načina in tega, kar učimo nujna, stalnica
pa je dejstvo, da se ljudje radi zabavamo in igramo.
Namen prispevka je predstaviti simulacijo in praktično aplikacijo v pedagoškem procesu. V
nadaljevanju bom predstavil osnove igrifikacije, simulacijo »Menu Engineering« in primer
izvedbe z evalvacijo. Cilj je dokazati, da je izvedba igrifikacije na daljavo mogoča in dobro
sprejeta.

6.2 IGRIFIKACIJA
Po Connollyju in Stansfieldu (2006) je e-učenje šlo skozi tri različne generacije. Prva generacija
(1994 - 1999) je bila opisana s pasivno uporabo interneta, kjer so bili materiali preoblikovani v
spletni format. Drugo generacijo (2000 - 2003) je zaznamoval prehod na višjo pasovno širino,
bogate pretočne medije in bolj virtualna učna okolja. Tretjo (današnjo) generacijo, pa zaznamuje
vključitev večjega sodelovanja, socializacije in projektnega učenja (wiki-ji, blogi, spletne
simulacije, itd.). Področje e-učenja se nenehno širi in s tem tudi raziskovalni obseg ter ponudniki
tovrstnih storitev.
Utendorf (2013) je na IntrepidLearning.com igrifikacijo definiral kot postopek uporabe igralnih
metod in različnih mehanik za motivacijo strank in zaposlenih. Po Zichermanu in Cunningham
(2011) v njunem učbeniku »Gamification by Design« je igrifikacija proces razmišljanja o igri in
sami mehaniki igre, ki pritegne pozornost uporabnika do takšne mere, da rešuje zastavljeni izziv.
Gre za uporabo atributov igre, ki spodbujajo zavzetost, krepijo spretnosti in/ali vedenjske
spremembe.
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Obstaja več različnih ponudnikov in razvijalcev simulacij, ki omogočajo igrifikacijo za študente
gostinstva in turizma. Omeniti gre nekatere, ki sem jih imel priložnost spoznati v zadnjih letih;
Hotel Operations Training System (HOTS), Hotel Business Management Training Simulation
(HBMTS), Hospitality Collection of Case Simulations (HCCS), Cesim, REVsim in F&Bsim.
V nadaljevanju bom predstavili relativno novo in manj zapleteno simulacijo »Menu Engineering«,
ki jo ponuja podjetje Blue Learning Ltd (www.blulearn.com) in postopek igrifikacije na primeru
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.

6.3 SIMULACIJA “MENU ENGINEERING”
“Menu Engineering” spodbuja učenje o jedilnem listu s pomočjo igre v realnem času. Gre za
razumevanje procesov, kako odločanje o cenah in neposrednih stroških vpliva na dobiček.
Simulacija prikazuje osnovne tehnike, ki se uporabljajo pri oblikovanju jedilnega lista. Gre za
določitev jedi na jedilnem listu, promocijo jedilnega lista in posameznih jedi, izbira dobavitelja
ter velikost porcije. Študent izvaja simulacijo individualno, preko spleta na svojem računalniku.
Simulacija omogoča večkratno igranje (neomejeno) in učenje na lastnih napakah. Pomembna je
končna argumentacija rezultatov in diskusija, da lahko s študenti odkrivamo različne strategije
in taktike.
Študent je postavljen v vlogo vodje restavracije z italijanskimi jedmi. Restavracija je odprta vsak
večer, sedem dni na teden. Študent mora iz nabora dvanajstih jedi izbrati sedem jedi, določiti
velikost porcij jedi in izbrati ponudnika živil. Restavracija lahko vsak dan postreže največ 200
jedi. Študentova naloga je, da tekom 13 tedenske poletne sezone ustvari čim večji dobiček. Med
izvajanjem simulacije lahko študent spreminja vrstni red jedilnega lista, cene jedi in promocijo.
Študent na začetku, po priporočilih šefa kuhinje izbere sedem jedi, ki bodo na jedilniku
(naknadne spremembe nabora jedi niso možne – enako velja za izbiro dobavitelja). Študent ima
na voljo tri različne dobavitelje, ki imajo različno kakovost in ceno živil;
•
•
•

Dobavitelj 1: rinfuza in zamrznjeni izdelki z nekaj pred pripravljenimi jedmi po zelo
ugodnih cenah.
Dobavitelj 2: uravnotežena mešanica svežih in predpripravljenih jedi po srednjih cenah.
Dobavitelj 3: sveži, lokalni izdelki visoke kakovosti, brez predpripravljenih jed. Je
najdražji in najbolj kakovosten ponudnik.

Cene jedi na jedilnem listu lahko študent tekom izvajanja simulacije poljubno spreminja. To je
ključno za uravnavanje povpraševanja in povečanje prihodkov. Enako velja za postavitev
posamezne jedi na samem jedilnem listu. Študent lahko tedensko spreminja proračun
oglaševanja celotnega jedilnega lista, ki je vidno postavljen na mizah v restavraciji. Od višine
zneska oglaševanja je odvisna vidnost jedilnega lista in posamezne jedi.
Pred začetkom izvajanja simulacije mora študent sprejeti naslednje odločitve; sedem jedi, ki
bodo na jedilnem listu; izbrati dobavitelja; določiti znesek za promocijo jedilnega lista; in velikost
porcij. Gre za strateške odločitve, ki jih tekom izvajanja simulacije ni mogoče spreminjati.
Tekom izvajanja simulacije lahko študent spreminja položaj posamezne jedi na jedilnem listu,
prodajne cene in promocijo posameznih jedi. Spremembe tekom izvajanja simulacije omogočajo
taktično odločanje in povečevanje dobička na podlagi podatkov prodaje jedi.
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Slika 19: Slika 19: Sestava jedilnega lista
Vir: Blue Learning Ltd., Menu Engineering Exercise, 2021

6.4 PRIMER SPLETNE IZVEDBE IN EVALVACIJA
Zaradi pandemije (COVID-19), sem se v študijskem letu 2020/2021 odločili za spletno izvedbo,
ki jo simulacija omogoča, saj je dostopna preko spletnega brskalnika (ni potrebno nameščanje
programske opreme). Simulacijo sem izvedel s 30 študenti v času štirih šolskih ur s pomočjo MS
teams-a, ob predpostavki, da se bodo študenti ob igranju simulacije zabavali, pozabili na čas in
želeli podobnih izvedb pedagoškega procesa.
6.4.1 KORAK: PREDSTAVITEV IN RAZDELITEV GESEL (45 ')
V prvem delu sem študentom predstavili namen in cilje (15 minut), sledila je razdelitev desetih
strani vodnika z navodili in podrobnostmi simulacije. Študenti so imeli na voljo 30 minut za
prebiranje gradiva in priprave vsaj enega vprašanja.
6.4.2 KORAK: IZVEDBA SIMULACIJE ( 45' + 60')
S pomočjo vprašanj študentov sem obnovili predpripravo na simulacijo in razjasnil vse nejasnosti
(25 minut). Nadaljeval sem s praktično demonstracijo (delil sem zaslon in odigral 13 tedensko
simulacijo). Študenti so tako videli, kje dostopajo do različnih funkcij simulacije in kako deluje v
praksi (10 minut). Sledila je razdelitev spletnega naslova in individualnih gesel za dostop do
simulacije (10 minut).
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Študenti so imeli 60 minut za igranje simulacije. Sami so se odločali, kolikokrat bodo igrali in si
tako sami določali hitrost in prilagajali čas za odločitve. Tako so imeli dovolj časa, da so
preizkušali različne strategije in taktike. Po vsaki odigrani simulaciji so bili seznanjeni s svojim
rezultatom. Ker so igrali eden proti drugemu, se je med njimi razvila tekmovalnost in motivacija
za igro. Med celotno izvedbo sem jim bili na voljo za morebitne nejasnosti, zaplete ter vmesne
rezultate.
6.4.3 KORAK: POROČANJE (30')
Po 60 minutah igranja simulacije smo skupaj pogledali rezultate (»leaderboard«, slika 2) in
določili zmagovalca, ki nam je nato predstavil svojo zmagovalno strategijo in taktike.

Slika 20: Rezultati
Vir: Blue Learning Ltd., Menu Engineering Exercise, 2021
Sledila so vprašanja in debata, ki sem jo vodil s pomočjo spodnjih vprašanj.
•
•
•
•
•

Če ste spremenili cene jedi, ali je to povečalo povpraševanje? Je to povečalo
dobičkonosnost?
Ste spremenljivke spreminjali strateško v naprej ali ste se vsak dan sproti odzivali na
dogodke? Zakaj? Kaj je delovalo bolje?
Kateri so bili vaši razlogi za spremembo postavitve jedi na jedilnem listu? Kakšne so bile
posledice?
Katere jedi ste izbirali in katere so se prodajale bolj, katere manj?
Kako je na povpraševanje vplivala porcija jedi, cena in promocija?

6.4.4 EVALVACIJA
Da bi lahko lažje razumeli kako je bila simulacija sprejeta sem študente zaprosili za odgovore
na krajši spletni anketni vprašalnik (Google Forms). Vsi študenti so izpolnili spletno anketo
(n=30). Študente sem vprašal kako bi ocenili “Menu Engineering“ na lestvici od 1 (zelo slabo)
do 5(odlično). Povprečna ocena je bila 4,7.
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Nadalje me je zanimalo, kako sprejemajo takšen pedagoški proces. 27 študentov je trdilo, da si
želijo ponoviti simulacijo, 29 si jih želi podobnih simulacij pri drugih predmetih, 20 jih je tekom
izvajanja simulacije izgubilo občutek za čas, 25 se jih je ob tem zabavalo, 22 pa jih je zatrdilo,
da niso imeli občutka, da se učijo (slika 3).

Slika 21: Rezultati evalvacije s pomočjo Google Forms
Vir: Lasten

6.5 ZAKLJUČEK
Izzivi pandemije so nas prisili k drugačnemu načinu razmišljanja in prilagoditvi učnega procesa.
Pomembno je, da sem študentom omogočil aktualne vsebine na nekoliko drugačen način, skozi
igro in z zdravo mero tekmovalnosti.
Prednost predstavljene simulacije je, da v celoti poteka preko spleta in ni bila potrebna fizična
prisotnost. V prispevku nisem omenjal različnih pripetljajev, ki so bili povezani s tehnologijo
(slaba internetna povezava, zastarela programska oprema, sodelovanje samo preko pametnega
telefona ali tablic ter s tem okrnjena funkcionalnost, itd.) kljub jasnim predhodnim navodilom.
Omenjeno sem sproti uspešno reševal.
Simulacija je študente pritegnila in jim pomagala pri zbranosti. Niso imeli občutka, da se učijo,
temveč, da se zabavajo, zato jim je čas hitro minil (dodaten dokaz je, da prošenj za odmor ni
bilo, kljub temu da smo se dogovorili, da sami povedo, kdaj bi imeli krajše odmore).
V zadnjih letih je igrifikacija napredovala, zato lahko izbiramo med različnimi ponudniki simulacij
za različna področja gostinstva in turizma. Pomembna je usposobljenosti in pripravljenosti
predavatelja ter podpora šole, saj je zakup simulacij včasih povezan tudi s finančnimi viri.
Priporočam, da se podobnim simulacijam namenijo sredstva in mogoče tudi spremljajoča
usposabljanja predavateljev.
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7. IGRIFIKACIJA NA DALJAVO: PRIHODKOVNI MANAGEMENT PRODAJE
HOTELSKIH SOB
Mitja Petelin, mag. turiz.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
mitja.petelin@vsgt.si

POVZETEK
Obseg učenja se hitro spreminja z razvojem tehnologije IKT in novo generacijo študentov, ki je
bolj zahtevna in ima težave s koncentracijo. Študenti zahtevajo sodoben pristop poučevanja, ki
nudi praktične izkušnje in igrifikacijo za ohranjanje pozornosti in motivacije. Predstavili bomo
spletno simulacijo »Revenue Management Exercise« podjetja Blue Learning Ltd., ki spodbuja
pridobitev novih kompetenc skozi igro in se jo lahko izvaja v realnem času na daljavo ob uporabi
videokonferenčne storitve. Predstavili bomo simulacijo in podali usmeritve za izvedbo na daljavo.
Ključne besede: igrifikacija, simulacija, prihodkovni management, gostinstvo in turizem

7.1 UVOD
Načini učenja in pričakovanja študentov se dramatično spreminjajo. Razumeti moramo, da so
tablični računalniki, pametni telefoni, virtualna resničnost, 3D-tiskalniki idr. sedanjost in ne
prihodnost. Morda se nam današnja tehnologija zdi vznemirljiva in nova, toda IKT se bo vedno
razvijala in spreminjala. Študenti pričakujejo in si želijo novejših pristopov k učenju.
Namen prispevka je predstaviti simulacijo, ki se jo da uporabiti tudi na daljavo s pomočjo
videokonferenčnih storitev. V nadaljevanju bom predstavil osnove igrifikacije, simulacijo
»Revenue Management Exercise« in podali priporočila izvedbe.

7.2 IGRIFIKACIJA
Po Connollyju in Stansfieldu (2006) se je e-učenje razvijalo skozi tri stopnje. Prvo stopnjo
(1994¬–1999) predstavlja pasivna uporaba interneta, saj so bili materiali enostavno
preoblikovani v spletni format (naloženi na internet). Drugo stopnjo (2000–2003) je zaznamoval
prehod na višjo pasovno širino interneta, bogate pretočne medije in bolj virtualna učna okolja,
tretjo stopnjo (od 2003 dalje) pa zaznamuje več sodelovanja, socializacije in projektnega učenja
preko interneta (wikiji, blogi, spletne simulacije, dinamične video vsebine, spletne aplikacije in
simulacije itd.).
Igre ustvarjajo zavzetost - nujnost vsake učne izkušnje (Gogos, 2012), igrifikacija pa je postopek
pridobivanja izkušenj skozi igro (Brian, 2014), saj gre za učenje, ki vsebuje elemente in
dinamičnost igre.
Področje e-učenja se nenehno širi in s tem tudi raziskovalni obseg ter ponudba tovrstnih storitev.
Prilagoditve ljudi, ki poučujejo in prenašajo znanje, so nujna stalnica. Zdi se, da je sprememba
načina in tega, kar učimo, vedno prisotna, toda dejstvo, da si ljudje želijo igre in igrivosti, bo
verjetno vedno prisotno.
Na trgu najdemo različne simulacije, ki omogočajo igrifikacijo za študente gostinstva in turizma,
trenutno najbolj razširjene so: Hotel Operations Training System (HOTS), Hotel Business
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Management Training Simulation (HBMTS), Hospitality Collection of Case Simulations (HCCS),
Cesim, REVsim, F&Bsim in YIELDMAX.
V nadaljevanju bomo predstavili relativno novo in manj kompleksno simulacijo »Revenue
Management Excercise«, ki ga ponuja podjetje Blue Learning Ltd (www.blulearn.com) in je
namenjena veščinam prihodkovnega managementa prodaje hotelskih sob. Prednost simulacije
je, da lahko igrifikacijo izvajamo preko spleta oz. na daljavo ob dodatni uporabi
videokonferenčne storitve.

7.3 SIMULACIJA REVENUE MANAGEMENT EXERCISE
Simulacija je zasnovana kot samostojna vaja, kar pomeni, da jo študenti lahko uporabljajo sami,
brez neposrednega stika s predavateljem. Takšna izvedba izgubi dimenzijo tekmovalnosti med
študenti, skupne evalvacije in diskusije, zato je bolj priporočljiva skupinska izvedba.
Cilj simulacije je učenje s pomočjo igre v realnem času. Simulacija omogoča večkratno igranje
(neomejeno – odvisno od časa, ki ga zastavi predavatelj), odkrivanje različnih strategij, taktik
ter predvsem učenje na napakah. Splošni cilj vaje je upravljanje zasedenosti hotelskih sob,
neposrednih stroškov oz. cenovne politike ter oglaševanja, da bi dosegli največji možen končni
dobiček na zadnjo noč avgusta (31. 8.). Gre za razumevanje procesov, kako odločanje o cenah
in neposrednih stroških vpliva na prodajo in donosnost.
Pomembno je zagotoviti, da študenti temeljito razumejo scenarij simulacije in cilje vaje.
•
•
•
•

•
•

Simulacija se začne 1. avgusta in konča na zadnji dan v mesecu, torej 31. dan.
Navidezni hotel ima 500 sob.
Vaja se začne z določenim številom rezervacij, ki so že knjižene. Gre za rezervacije, ki so
bile narejene pred prvim dnem začetka simulacije.
Vsaka rezervacija predstavlja prihodek in neposredne stroške, ki vključujejo morebitne
provizije spletnih potovalnih agencij (OTA's), stroške neposrednega oglaševanja in
družabnih medijev, stroške na zasedeno sobo ter druge stroške, povezane z
rezervacijami.
Vsak študent lahko večkrat izvede simulacijo z različno strategijo in taktikami. Po vsakem
poskusu lahko odda svoje poročilo v simulacijo, ki oblikuje urejen vrstni red rezultatov
vseh tekmujočih (od najboljšega dalje).
Študentom se priporoča, da vodijo vsakodnevne odločitve in navedejo razloge za
spremembe za namen končne evalvacije ter diskusije.

7.3.1 ODLOČITVE
Dnevnik odločitev (Slika 1) je namenjen študentom, da lahko beležijo ključne odločitve za
evalvacijo in diskusijo po zaključeni simulaciji.
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Slika 22: Dnevnik odločitev
Vir: Lasten
Spodaj najdemo nekaj primerov napotkov, ki so v pomoč študentom pri pripravi sprotnih
zapiskov.
•
•

•

•

Cene in priprava cenovne strategije - ali bomo tekom simulacije spreminjali ceno in če
da, na podlagi česa bomo postavili ceno? Kako se odzvati na cenovno politike
konkurence?
Neposredni stroški oglaševanja - predstavljajo povprečni dnevni znesek, porabljen za
oglaševanje hotelskih sob v tradicionalnih medijih (tiskani mediji, radio, televizija) in
spletno oglaševanje. Uporabniki lahko ta znesek vsak dan povečujejo ali zmanjšujejo do
vključno 31. avgusta. Tako kot pri drugih odločitvah je pomembno spodbuditi študente k
oblikovanju strategije. Na začetku si zabeležijo, kako so začeli, nato pa razmislijo, kako
učinkoviti so bili. Primer: prvih deset dni v mesecu dnevni znesek za oglaševanje
povečujemo za 20 % na dan, nato pa sorazmerno znižujemo znesek do pet dni pred
koncem. Peti dan znesek povečamo na 25 % nad začetno vrednost, da tako privabimo
»last minute« rezervacije.
Upravljanje socialnih medijev – gre za sredstva, namenjena za objave in komentarje na
spletnih družbenih omrežjih, ki vplivajo na spletno podobo hotela in vidnost. Simulacija
jih meri v urah. Privzeta vrednost je 2,5 ure časa upravljanja na dan. Študenti lahko
število ur vsak dan spremenijo, da dodatno spodbudijo rezervacije. Podobno kot pri
znesku, porabljenem za neposredno oglaševanje, je tudi ta spremenljivka namenjena
razvijanju strategije in taktik.
V primerih, ko študent spremenljivke spremeni izven priporočljivih norm, prejme
opozorilo z obrazložitvijo o ponovnem premisleku. Študent sam odloča, ali bo upošteval
opozorilo. Namen teh opozoril je spodbuditi študente k razmišljanju o lastnih odločitvah
in preprečiti večje napake. Primer tovrstnih opozoril vidimo na sliki 2, označeno z rumeno.
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Slika 23: Opozorilo z obrazložitvijo
Vir: Blue Learning Ltd., Revenue Management Exercise, 2021
7.3.2 DISTRIBUCIJSKI KANALI
Študent ima na voljo pet distribucijskih kanalov oz. spletnih potovalnih agencij (Expedia,
Priceline., Trivago, Orbitz and Hotel Tonight). Spletne potovalne agencije (OTA's) in njihove
provizije so prikazane v odstotku, kot lahko vidimo na sliki 3.

Slika 24: Spletne potovalne agencije (OTA's)
Vir: Blue Learning Ltd., Revenue Management Exercise, 2021
Študent odloča, preko katerih spletnih potovalnih agencij se bo oglaševal in za kakšen odstotek
provizije. Med simulacijo lahko spreminja izbor spletnih potovalnih agencij, odstotek provizije pa
ostane takšen, kot je bil določen na začetku.
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Ključno je, da študent premisli, kdaj bo oglaševal preko katere od spletnih potovalnih agencij.
Študent lahko izkoristi tudi ponudbo dodatne promocije dveh glavnih distribucijskih kanalov
(Expedia in Priceline) in s tem poveča stopnjo provizije za 7-dnevno obdobje, da poveča vidnost
svojega hotela in pritegne večje število rezervacij. Z drugimi besedami, če sprejme ponudbo, bo
7 dni plačeval višji odstotek provizije za večjo vidnost v rezultatih iskanja posamezne spletne
potovalne agencije. Ta možnost je na voljo od drugega dne dalje, kot je razvidno na sliki 4.

Slika 25: Dodatna promocija distribucijskih kanalov
Vir: Blue Learning Ltd., Revenue Management Exercise, 2021
Recimo da študent Expedii plačuje 18 % provizijo. Če bi študent izbral dodatno 3 % povečanje,
bi se odstotek provizije za 7 dni povečal na 21 %, nato pa se samodejno vrnil na 18 %; če bi
izbral 5 % povečanje, bi jo povečal na 23 %; če bi izbral 10 %, pa bi jo povečal na 28 %. Študent
ima možnost, da se za dodatno promocijo ne odloči.
7.3.3 POGODBENI ZAKUPI SOB
Tekom simulacije študent prejema različne ponudbe zakupa večjega števila sob, kot lahko vidimo
na sliki 5. Študent se odloči, ali bo ponudbo sprejel ali zavrnil. Za odločitev ima omejen čas.

Slika 26: Pogodbeni zakup sob
Vir: Blue Learning Ltd., Revenue Management Exercise, 2021
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Nekatere ponudbe vsebujejo dodatne informacije o profilu gostu (t. i. »displacement analysis«).
Gre za napoved na podlagi pretekle potrošnje določenega profila gostov. Na primer, da so gostje
že v preteklosti jedli v hotelski restavraciji ali uporabljali druge hotelske storitve ali pa da imajo
običajno izredne stroške, na primer dodatno čiščenje ali prevoz s postaje/letališča (vsi stroški so
že vključeni v ceno).
Ob nekaterih dneh se lahko pojavi tudi več ponudb hkrati. Vsako ponudbo je potrebno
obravnavati ločeno in ugotoviti, katera je boljša in ali imamo zadostno število razpoložljivih sob.
Študenti imajo pri vsaki ponudbi tri možnosti, kot lahko vidimo na sliki 5. Sprejmi – »accept« (v
tem primeru se rezervacija izvede po prikazani ceni in z vključenimi stroški), zavrni – »reject«
(rezervacija bo zavrnjena in se ne bo več pojavila), ali odložitev odločitve s klikom na gumb
končano (»done«) ne da bi to ponudbo sprejeli ali zavrnili. V tem primeru se bo ponudba ponovno
pojavila vsak dan do izteka roka, ki je zapisan v sami ponudbi.
Različne ponudbe se začnejo naključno ponavljati od 5. do 28. dneva. To omogoča študentom,
da se na začetku simulacije prilagodijo osnovnim odločitvam in natančno preučijo svojo
strategijo.

7.4 PRIPOROČILA IN IZVEDBE
Pomembno je, da so študenti pred izvedbo v celoti seznanjeni z vsemi cilji in funkcionalnostmi
simulacije in videokonferenčno storitvijo, ki bo uporabljena. Dobro je tudi, da se pred izvedbo,
izvede testno srečanje s študenti in preprečili vse morebitne tehnične zaplete izbrane
videokonferenčne storitve (MS Teams, Zoom, Google meet, Skype, itd.).
Priporočeno je, da študenti pred izvedbo individualno namenijo čas branju in razumevanju
delovanja simulacije. To lahko preverimo z enostavnejšim kvizom (Kahoot, Google Forms, MS
Forms, itd.), ki mogoča tudi obnovo znanja.
Tekom izvajanja simulacije in še posebej na začetku je pomembna izdatnejša podpora in
pozitiven odnos predavatelja (v izogib frustracije študentov). Študenti naj imajo vklopljene
kamere tekom celotnega izvajanja, da bomo zaznavali njihovo osredotočenost in morebitne
izzive.
Priporočena je skupinska evalvacija in diskusija na koncu izvedbe. Vsak študent naj na kratko
razkrije bolj in manj uspešne strategije in taktike, ki si jih je beležil.
Nagrade za najboljšega študenta/-ko so priporočene, vendar naj bodo simboličnih vrednosti in
naj ne bodo oznanjene pred zaključkom.

7.5 ZAKLJUČEK
V zadnjih letih je igrifikacija napredovala, zato lahko izbiramo med različnimi ponudniki za
različna področja gostinstva in turizma. Razvoj simulacije »Revenue Management Exercise« je
plod strokovnjakov, predavateljev in študente turizma v povezavi z IT strokovnjaki. Večjih
podrobnosti o razvoju simulacije podjetje ne razkriva. Simulacija je zastavljena tako, da študente
pritegne in zadržuje njihovo zbranost in motivacijo, saj je dovolj dinamična ter omogoča zdravo
mero tekmovalnosti. Strokovnost, podjetniška miselnost in stroka se prepletajo in igralcu
omogočajo izziv in krivuljo učenja. Pomembna je usposobljenosti in pripravljenosti predavatelja
ter podpora šole, saj je zakup simulacij včasih povezan tudi s finančnimi viri. Priporočamo, da
se podobnim simulacijam namenijo sredstva in mogoče tudi spremljajoča usposabljanja
50

predavateljev. Dodatno priporočamo podrobnejše raziskave in predvsem merjenje zadovoljstva
in kompetenc študentov, ki imajo priložnosti izkusiti simulacijo.
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POVZETEK
V okviru programa Poslovni sekretar (redni študij) smo na Višji strokovni šoli Doba Maribor v
sodelovanju z novonastajajočim Večgeneracijskim centrom Maribor pripravili nov projekt z
naslovom Študenti in starejši z roko v roki, ki je povezoval tri predmete, in sicer Projektno
organiziranje poslovnih dogodkov, Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku ter Grafični in
spletni dizajn v pisarni. Šolsko leto 2020/21 je bilo za nas poseben izziv, saj smo se zaradi covid19 krize prilagodili študijskemu procesu in tako izvedli medpredmetno povezavo predmetov v
online obliki za študentke, ki te izkušnje še niso imele. Za študentke je bila to torej nova oblika
dela in hkrati so bile zanje tudi nove vsebine.
Ključne besede: online dogodek, medpredmetna povezava, izkustveno učenje, oblikovanje,
vizualne komunikacije

8.1 UVOD
V prispevku smo predstavile projekt izkustvenega učenja, ki smo ga izvedle v študijskem letu
2020/21.
Za pripravo prispevka smo se odločile zato, ker smo v tem šolskem letu prvič izvedli online
dogodek kot učni proces, ki je bil hkrati živ dogodek namenjen širši javnosti. S tem zapisom je
prispevek primer dobre prakse, ki služi kot izkušnja za uporabo tudi ostalim učiteljem višjih šole
in tudi širše.
Osnovni cilj projekta je bil, da bodočim poslovnim sekretarkam omogočiti izkustveni vidik učenja,
torej povezavo teorije in prakse ter osebno izkušnjo priprave dogodka. Izhajali smo iz tega, da
se najbolje učimo, če nekaj naredimo sami. Skozi ta način dela so študentke s projektom
pridobile:
• kritično razmišljanje in samostojno odločanje ter reševanje problemov pri izvajanju
projekta,
• sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje projekta,
• prilagodljivost novim situacijam ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih
rezultatov,
• učinkovito upravljanje z informacijami in usmerjenost v timsko delo,
• kolegialnost in pošten odnos do vseh sodelujočih v projektu.
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8.2 IZZIV ONLINE ŠTUDIJA ZA REDNE ŠTUDENTKE TRADICIONALNEGA
ŠTUDIJA
E-izobraževanje je oblika učenja in poučevanja, ki uporablja v enem delu ali celotnem
izobraževalnem modelu elektronske medije in naprave z namenom, da se izboljša dostop do
izobraževanja, spodbuja napredek ter izboljša kakovost izobraževanja in usposabljanja (Bregar
et al 2., 2020).
Nastop pandemije je od vodstvenih delavcev zahteval, da so v zelo kratkem času organizirali
prehod od klasičnega načina izobraževanja v predavalnici na izobraževanje oz. poučevanje preko
elektronskih medijev.
Do pandemije je bila organizacija e-izobraževanje odvisna od ambicioznosti posameznih šol, z
nastopom pandemije pa je to postala edina možna izvedba poučevanja.
Naša prednost je bila v tem, da ima Doba pri študiju na daljavo 22-letne izkušnje, tako smo
lahko tradicionalni študiji prilagodili razmeram v državi, ko je bilo onemogočeno delo v živo.
Pedagoški proces na Dobi podpira virtualno učno okolje z integriranimi orodji za oblikovanje in
upravljanje vsebin, komunikacijskimi orodji, orodji za evalvacijo in ocenjevanje uspešnosti
študentov.
Naše delo je potekalo kot sočasna medpredmetna povezava, saj so se vsi trije predmeti izvajali
hkrati, to je od nas zahtevalo veliko fleksibilnosti in prilagajana, a smo dosegli živost predmetov,
kar je obrodilo odlične rezultate. Pri oblikovanju spletne strani in logotipa novonastajajočega
Večgeneracijskega centra Maribor smo vključili tudi oblikovalko.

8.3 NOVONASTAJAJOČI VEČGENERACIJSKI CENTER MARIBOR
Pobudnik za ustanovitev Večgeneracijskega centra Maribor (v nadaljevanju VGC MB) je društvo
Dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor, ki že pet let deluje tudi kot
medgeneracijski center.
Ideja za VGC MB se je porodila že davnega leta 2012. V TOTI DCA, enota Tabor, kjer se srečujejo
starejši uporabniki na različnih brezplačnih aktivnostih, delavnicah in tečajih s povečini mlajšimi
prostovoljci, ki jih vodijo. Spoznanje, da na desnem bregu Drave akutno primanjkuje aktivnosti
tako za starejše, kot tudi za mlajše, je le osmislilo idejo o nastanku centra.
Namen centra VGC MB je medgeneracijsko sodelovanje in predvsem povezovanje društev na isti
lokaciji z vsemi svojimi različnimi ciljnimi skupinami.
Različnosti teh društev pa je skupnih kar nekaj točk: vsa nudijo brezplačne aktivnosti za svoje
uporabnike (neprofitnost), socializacijo, druženje, aktivno preživljanje prostega časa, krepitev
psihofizičnega zdravja, kondicije in še kaj. (Holc, Mihec, 2020 str. 4).
8.3.1 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA DOBA KOT PODPORA NOVONASTAJAJOČEMU
VGC MB
Sodelovanje z društvom TOTI DCA je bila že v preteklih letih naša praksa, tako smo tudi to leto
podprli njihove aktivnost, a tokrat v pobudi za ustanovitev Večgeneracijskega centra Maribor.
Po uvodnem srečanju s predstavnikoma društva, Marjanom Holcem in Mirom Mihcem, ki sta nam
53

predstavila cilje novonastajajočega VGC MB, smo z ravnateljico naredili načrt dela. Predstavnika
sta izpostavila, da potrebujejo pomoč pri predstavitvah društev ter centra širši javnosti, kar je
bilo izhodišče pri načrtovanju našega dela.

8.4 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI DELA ŠTUDENT
Glavni cilj izvedbe projekta je bil ponovno, da ob medpredmetni povezavi študentkam
omogočimo izkustveni vidik učenja. Izkustveno učenje je način, kako se povežeta teorija in
praksa, bistveno vlogo pa ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se
najbolje učimo, če nekaj naredimo sami (Garvas, 2010, str.39).
Načrt dela je natančno prikazan v tabeli 1, kjer so zajete faze načrtovanja organizacije dogodka,
in sicer faza pred dogodkom, faza na dan dogodka in faza po dogodku.
Tabela 4: Potek dela 1. del

Vir: Visket, Tomažič, 2020
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Tabela 5: Potek dela 2. del

Vir: Visket, Tomažič, 2020

8.5 IZKUSTVENI VIDIK UČENJA PRAKSI
Po obravnavnih vsebinah pri predmetih smo teorijo implementirale v pripravo spletne strani in
izvedbo online dogodka za predstavitev novonastajajočega Večgeneracijskega centra Maribor.
V učnem procesu so se prepletale individualna, timska in frontalno oblika dela. Celoten učni
proces je potekal online v virtualnem okolju Blackboard, ki je orodje za komunikacijo v realnem
času.
S smotrno izrabo tehnologije, integrirano v učni proces upoštevaje učne cilje in pedagoška načela
smo si zastavili cilj dvigniti kakovost in inovirati online učni proces. Za to je bila potrebna skrbna
priprava in sodelovanje vseh akterjev izobraževalnega procesa (učitelji in drugo pedagoško
osebje, informatiki, menedžment, vodstvo ter udeleženci učnega procesa).
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8.5.1 IZBIRA SLOGANA
I5bira sloga je bila za študentke zanimiva naloga, saj so med seboj celo »tekmovale« v iskanju
kreativnih predlogov. Slika 1 prikazuje nekaj njihovih predlogov in tudi izbranega.

Slika 27: Izbira slogana
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021
8.5.2 IZBIRA LOGOTIPA
Pri predmetu Grafični in spletni dizajn v pisarni so študentke na podlagi snovi in materialov, ki
so jih predelale in pripravile pri ostalih predmetih, oblikovale pet različnih nalog s področja
vizualnih komunikacij. Oblikovale so promocijski material, ki se je uporabil pri spletni predstavitvi
Večgeneracijskega centra Maribor v nastajanju. Razdeljene so bile v pet timov in vsak tim je
oblikovala pet nalog. Nato smo skupaj izbrali najprimernejšo obliko logotipa, spletne strani,
vabila in biltena.
Pri timskem delu so študentke izdelale logotipe, ki so prikazani na sliki 2. Slika 3 je izbran logotip,
ki so ga dopolnile s predlogami društva TOTI DCA Maribor. Izbrani logotip simbolizira vizijo
delovanja novega centra, kjer je v ospredju povezanost.

Slika 28: Predlogi logotipov za Medgeneracijski center Maribor
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

Slika 29: Izbrani logotip tima 1
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021
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8.5.3 PRIPRAVA PREDLOGE ZA SPLETNO STRAN
Priprava predloge za spletno stran je bil velik izziv za naše študentke, saj so se morale pred
oblikovanja posamezne naloge seznaniti s teorijo grafičnega in spletnega oblikovanja. Teoretična
osnova je zelo pomemben del procesa oblikovanja, saj je potrebno poznati standarde, likovne
zakonitosti in ustrezne postopke oblikovanja. Presenetile so s svojo fleksibilnostjo in
kreativnostjo.
Pri timskem delu so študentke izdelale predloge za spletno stran, ki so prikazane na sliki 4. Slika
5 prikazuje izbrano predlogo za spletno stran.

Slika 30: Predlogi oblike za spletno stran
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

Slika 31: Izbrana oblika za spletno stran
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

8.6 PRIPRAVA PREDSTAVITEV IZBRANIH DRUŠTEV
Za pripravo vsebine predstavitev izbranih društev so študentke izvedle intervjuje in na osnovi
tega izdelale videofilme, ki prikazujejo aktivnosti delovanja društev.
Slika 6, 7, 8, 9 in 10 prikazujejo izseke iz vsebine predstavitev društev.

Slika 32: Multimedijska predstavitev Balinarskega društva AB
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021
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Slika 33: Multimedijska predstavitev društva Toti Big Band
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

Slika 34: Multimedijska predstavitev Gobarskega društva Lisička
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

Slika 35: Multimedijska predstavitev KUD Angel Besednjak
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

Slika 36: Multimedijska predstavitev šivalnice in popravljalnice Ninarozina
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021
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8.7 PREDSTAVITEV VGC MB ŠIRŠI JAVNOSTI
Izvedba dogodka je potekala 8. 12. 2021 ob 15. uri preko aplikacije Zoom, kot je razvidno s
slike 11. Dogodek sta vodila študentka Anja Vejic in predstavnik društva Miro Mihec. Spletnega
dogodka se je udeležilo 69 udeležence, zelo veseli smo bili podpore podžupanje in vidnih
predstavnikov različnih organizaciji in medijev (npr. STA, VEČER, Mariborinfo …), ki so prepoznali
pomen dela naših študentk.
Program dogodka je vseboval nagovor ustanoviteljev društva TOTI DCA, nagovor podžupanje
Maribor in nagovor ravnateljica Višje šole Doba Helene Vogrinec.
Jedro programa je bila predstavitev študentk našega skupnega projekta. Dogodek smo zaključili
v razpravi udeležencev, ki so imeli možnosti za vprašanja in diskusijo o pomenu ustanovitve
Večgeneracijskega centra Maribor.

Slika 37: Vabilo za spletni dogodek
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021
Dogodek je potekal po programu navedenem v vabilu slika 11, kjer so navedeni tudi vsi govorci.
Na sliki 12 je eden od utrinkov sodelujočih na dogodku.
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Slika 38: Utrinek s spletnega dogodka (stran 1/4)
Vir: Arhiv Višje strokovne šole DOBA Maribor, 2021

8.8 POVRATNA INFORMACIJA ŠTUDENT
Po končani evalvaciji smo z veseljem spoznale, da je bil namen in cilj projekta uresničen, saj so
študentke zelo visoko ocenile zadovoljstvo z delom pri predmetih. Še posebej pa so nas navdušili
komentarji, ki so jih zapisale.
Študentke so podale naslednja mnenja o delu, da so:
•
•
•
•
•
•
•

pridobile izkušnje medsebojnega sodelovanja,
pridobile izkušnje dela v praksi,
uspešno premagovale izzive pri delu, kar je prineslo občutek zadovoljstva ob uspešno
opravljenih nalogah,
se urile v pisni in ustni komunikaciji s točno določenim ciljem,
se nenehno prilagajanje delu in dinamiki skupine,
sposobne organizirati delo v timu glede na različne naloge,
pridobile nova izkušnja dela preko kamere in tudi v timskem delu v okolju Blackboard.

8.9 ZAKLJUČEK
Medpredmetna izvedba učnega procesa in organizacija online dogodka je zahtevala od vseh
sodelujočih veliko uskladitev, medsebojnega povezovanja in ustvarjalnosti.
Celotni učni proces je potekal online, za kar je bilo potrebno uporabiti nova didaktična znanja
izvedbe predmetov.
»Izvedba projekta je zelo kompleksen in zapleten postopek, epidemija covid-19 pa je še dodatno
celotno zadevo naredila kot izziv. A ljudje smo socialna bitja in največje pomanjkanje pri tem
dogodku je bil prav stik z ljudmi. Organizatorji dogodka smo vložili tri mesece svojega časa,
znanja, truda, neprespanih noči in številnih klicev, dogodek je trajal cca. eno uro, nakar smo vsi
lahkotno samo pritisnili »X« v zgornjem desnem kotu ekrana in je kar tako naenkrat bilo vsega
konec. Nismo si uspeli podati roke in čestitati ob uspešno izpeljanem dogodku, nismo se mogle
zahvaliti profesoricam za neizmerno podporo iz njihove strani, nismo slišali mnenja udeležencev,
njihove pohvale in kritike. Vse to so navedbe ugotovitev študentk ob zaključni evalvaciji.
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Ta dogodek je zanje predstavljal eno veliko, lepo, poučno izkušnjo, ki jim bo zagotovo prišla
prav tudi kasneje, ko bodo že v svojem delovnem okolju. Zaradi številnih timskih nalog so se
študentke naučile delati v timu. Skozi organizacijo in ustvarjanje tega dogodka so se še bolj
povezale in si veliko pomagale. Dogodek so resnično izpeljale »generacije z roko v roki«.
Glede na mnenja študentk se pogumno zaziramo v naslednje študijsko leto, ko bomo zagotovo
ponovno poiskale primer iz prakse, ki bo osnovna smernica pri načrtovanju našega dela. Kljub
temu da takšno delo prinaša s seboj veliko sprotnih vprašanj in nepredvidenih situacij, ki
potrebujejo takojšen odziv predavateljev, vidimo to obliko dela kot eno izmed vodilnih v
prihodnosti.
S člankom in predstavitvijo našega dela želimo vzbuditi zanimanje za odločitev uvedbe tovrstnih
izkustvenih in medpredmetnih projektov tudi na drugih višjih šolah.
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9. AKTIVNO UČENJE DRUŽBENO ODGOVORNEGA TRŽENJA V
DIGITALNEM OKOLJU
Alenka Grmek, univ. dipl. ekon., mag.
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
alenka.grmek@sckr.si

POVZETEK
Vloga udeležencev izobraževanja v sodobnem izobraževalnem okolju se spreminja. Vsi, ki v
izvedbi izobraževalnega procesa sodelujemo, se pogosto sprašujemo, kako poučevati, da bodo
udeleženci izobraževanja aktivno vključeni v svoj strokovni in osebnostni razvoj. Namen
prispevka je predstaviti, kako pri predmetu Trženje na Višji strokovni šoli Šolskega centra Kranj
z na študenta osredinjenim poučevanjem pri študentih krepimo zavest o pomenu in vsebini
družbene odgovornosti v poslovanju in razvijamo njihovo sposobnost aktivnega komuniciranja s
pomočjo razpoložljivih orodij v digitalnem učnem okolju. Zavzeto sodelovalno učenje,
vrednotenje učnih izidov skupaj s študenti in uvajanje izboljšav so možni načini za izboljšanje
kakovosti izobraževalnega procesa.
Ključne besede: družbena odgovornost, študenti, aktivno učenje, kakovost, digitalizacija

9.1 UVOD
Digitalizacija je prisotna v gospodarstvu, družbi in izobraževanju. Dogaja se kot posledica
strateških pobud in brez njih. Infrastruktura, povezljivost in digitalna oprema, ki so na voljo,
spodbujajo razvoj digitalnega izobraževalnega okolja, ki prinaša številne nove priložnosti in
izzive. Proces doseganja ciljev izobraževanja in zagotavljanja kakovosti je drugačen. Ne glede
na situacijske, osebne okoliščine, učno okolje učečega, je poučevanje treba izvajati tako, da
zagotovimo enake učinke, kot če bi izobraževanje potekalo v živo (Urbančič, 2020).
V strateških dokumentih in standardih za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem
izobraževanju se aktivno, na študenta osredinjeno učenje, navaja kot pristop za izboljševanje
kakovosti visokošolskega izobraževanja (Cvetek, 2019). Aktivno učenje in poučevanje za aktivno
učenje sta danes v središču pozornosti univerz in visokošolskih ustanov povsod po svetu.
Kakovostna poslovna šola naj bi zagotovila tudi, da bodo diplomanti razumeli razloge in pomen
družbeno odgovornega poslovanja. Za diplomante izobraževalnega programa Ekonomist to med
drugim pomeni tudi razvoj kompetence družbeno odgovornega trženja in aktivnega tržnega
komuniciranja. pomeni
Namen prispevka je na primeru predstaviti krepitev kompetenc družbene odgovornosti in
tržnega komuniciranja preko aktivnega učenja v e-okolju pri študentih VSŠ. Teoretični cilji
prispevka so opredeliti aktivno učenje, e-izobraževanje, družbeno odgovorno trženje in tržno
komuniciranje z video oglaševanjem. Empirični cilji so opis in vrednotenje izkušnje na študente
osredinjenega poučevanja priprave trženjskega načrta in izdelave video oglasa.
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9.2
NA
ŠTUDENTA
OSREDINJENO
POUČEVANJE
ODGOVORNEGA TRŽENJA V DIGITALNEM OKOLJU

DRUŽBENO

9.2.1 AKTIVNO UČENJE IN E-IZOBRAŽEVANJE
Aktivno (zavzeto ali angažirano) oz. na študenta osredinjeno učenje (poučevanje, ocenjevanje,
…) pomeni aktivno vlogo študentov pri ustvarjanju učnega procesa. Aktivno učenje je v središču
na študenta usmerjenega učenja (poučevanja). »Aktivno učenje na splošno pomeni proces, v
katerem je študent vključen v izvajanje aktivnosti in nalog, ki zahtevajo mišljenje višjega reda
(analizo, sintezo, vrednotenje, kritično razmišljanje idr.). Študenti npr. v parih ali majhnih
skupinah razpravljajo o vprašanju ali problemu, ki ga je zastavil učitelj, z branjem pridobljeno
znanje uporabijo za reševanje konkretnega primera idr. Aktivno učenje običajno vključuje
sodelovanje in skupno delo študentov, vendar so pomembne tudi aktivnosti, ki jih študenti
opravljajo individualno, npr. refleksija, odzivanje na vprašanja, ki jih med predavanjem zastavlja
učitelj, pisanje kratkih povzetkov ali ključnih misli idr.« (povzeto po: Cvetek, 2019, str. 8).
Pomembna posebnost na študenta osredinjenega poučevanja je, da se bolj kot z vsebino, ki jo
študentom posreduje, učitelj ukvarja z učnimi izidi, ki naj bi jih študenti dosegli. Na študenta
osredinjeno pomeni, da učitelj svojo razlago dopolnjuje s po vsebini ustreznimi aktivnimi
tehnikami učenja kot npr. reševanje odprtih problemov, ki vključuje simulacije in igre vlog, ter
omogoča samouravnavano, samousmerjeno, sodelovalno in vrstniško učenje. Teoretično ni
odgovorjeno na vprašanje, kako se na študenta osredinjeno poučevanje povezuje z drugimi
uveljavljenimi teorijami o učenju in pristopi, kot npr. timsko učenje, sodelovalno učenje.
Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v katerih delo zastavimo tako, da obstaja
pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju
doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost vsakega posameznega
člana skupine. Študentom omogoča, da so pri učenju bolj aktivni. Pri sodelovalnem učenju
študenti svoje utemeljitve in razlage zaradi različnih pogledov večkrat ponovijo. Tako brez
prigovarjanja zagotovimo ponavljanje, ki je pri individualnem študiju najbolj težavno. Študenti
dobijo tudi povratno informacijo o svojem znanju oz. kaj se morajo še naučiti. Kljub temu, da
izvajalci snov skušamo jasno razložiti, študenti bolje razumejo razlage vrstnikov, ker so te bližje
njihovemu nivoju in načinu razmišljanja. Heterogenost članov tima je vir ustvarjalnosti. Vsak
praviloma prispeva svojo, drugačno zamisel, nov pogled na reševanje problemov ali novo
strategijo. Posledično so rešitve bolj izvirne (Peklaj, 2001).
Strategije za izboljšanje kakovosti učenja študentov so npr.:(Cvetek, 2019, str. 9)
• samostojno učenje (spodbujanje večje samostojnosti študentov pri izbiri vsebine, učnih
metod, časovne organizacije, ocenjevanja idr. skozi samoocenjevanje, vrstniško
ocenjevanje, projektno delo idr.),
• osebni razvoj (ustvarjanje pozitivne učne klime, omogočanje študentom, da prevzamejo
odgovornost za svoj študij, razvijanje samostojnosti pri študentih, omogočanje
spoznavanja lastnih čustev in odzivanja na čustva drugih),
• problemsko učenje (poudarek je na učenju in ne na reševanju problemov),
• refleksija (spodbujanje premisleka o učnem procesu, vsebini),
• samostojno skupinsko delo (npr. vrstniško poučevanje),
• učenje skozi delo (povezava študija s konkretnimi nalogami, uporaba simulacij, vlog,
ekskurzije, praktično delo),
• razvijanje učnih veščin, ki bi omogočale nadzor nad lastnim učenjem in spodbujale
motivacijo za študij,
• projektno delo (prehod od reprodukcije informacij k uporabi znanja).
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Pomembno je, da študenti dobro razumejo navodila in priporoča se izbira metode ocenjevanja,
ki od študentov, izvablja vrsto učenja, ki ga želimo meriti. Z namenom podpore in nadgradnje
izobraževanja so šole poskrbele za dobro informacijsko-komunikacijsko podporo poučevanju oz.
učenju.
»Primer široke definicije e-izobraževanja je definicija European Center for Development of
Vocational Training (CEDEFOP): ≫E-izobraževanje je učenje, ki ga podpira informacijska in
komunikacijska tehnologija (IKT). Lahko tudi vključuje različne oblike in kombinirane in
komunikacijska tehnologija (IKT). Lahko tudi vključuje različne oblike in kombinirane metode:
uporabo softvera, interneta, zgoščenk, online učenja in katerih koli drugih elektronskih ali
interaktivnih naprav ali medijev≪. Po razlagi CEDEFOP se lahko e-izobraževanje uporablja ne
samo kot način študija na daljavo, temveč tudi v podporo tradicionalnemu izobraževanju
(CEDEFOP, 2014, str. 72).« (https://doi.org/10.4312/as.26.3.134-135). Kljub prostorski
ločenosti so možnosti za interakcijo med izvajalci in udeleženci izobraževanja dobre. V našem
primeru mikroučenje pogosto ni tehnološko podprto. Sami presojamo, kdaj in katere vire oz.
metodologije mikroučenja bomo koristili. Po potrebi, glede na svoje interese za izbor poskrbijo
študenti sami.
9.2.2 DRUŽBENO ODGOVORNO TRŽENJE
Kot odgovor na spremembe in izzive okolja so se koncepti poslovanja podjetij v zadnjih
desetletjih spreminjali, prav tako tudi razsežnosti in usmerjenost trženja. Širitev trženjskega
koncepta poslovanja se prične v sredini 50-ih let 20. stoletja. Podjetja so bila usmerjena v čim
boljše zadovoljevanje želja kupcev, niso pa spontano delovala v dobro dolgoročnih interesov
družbe. Zato se v dobi uničevanja okolja, pomanjkanja virov, eksplozivne rasti prebivalstva,
svetovne lakote in revščine ter zapostavljanja socialnih storitev trženjski koncept razširi.
Predlaga se koncept družbeno odgovornega trženja, ki zagovarja, da organizacija deluje bolje
od konkurence, ko želje ciljnih trgov zadovoljuje tako, da pri tem ohranja ali celo povečuje
potrošnikovo in družbeno blaginjo. Uravnotežiti skuša tri pogosto nasprotujoča si merila: dobiček
podjetja, želje potrošnikov in javno korist (Kotler, 2004, str. 26).
Naraščanje družbenih pričakovanj glede upoštevanja okoljskih in družbenih zahtev pri izvajanju
poslovnih aktivnosti spodbuja podjetja k privzemanju družbeno odgovornih praks in pogosto tudi
k povečanju obsega (trženjskega) komuniciranja o družbeni odgovornosti. Podjetja sporočila o
družbeni odgovornosti vse bolj vpenjajo v marketinško komuniciranje (Verk in Golob, 2014).
9.2.3 STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN TRŽ NO KOMUNICIRANJE V DIGITALNEM
OKOLJU
Strateško načrtovanje pomeni oblikovati dejavnosti in izdelke podjetja tako, da prinesejo
dobiček, dosežejo načrtovano rast ter da je podjetje uspešno pri reševanju problemov. (Potočnik,
2005, str. 10) Za vsako raven izdelka (skupino izdelkov, blagovno znamko) je treba razviti
trženjski načrt za doseganje ciljev na tej ravni. Načrtovanje je neprekinjen proces odzivanja na
hitro spreminjajoče se razmere na trgu. Načrtuje se timsko. Del vsebine trženjskega načrta je
tudi trženjska strategija, ki določa tudi strategijo trženjskega komuniciranja (Kotler, 2004, str.
115).
Oglaševanje je eno od orodij trženjskega komuniciranja. Namenjeno je lahko ustvarjanju podobe
izdelka ali kratkoročnemu spodbujanju prodaje. Z oglaševanjem lahko učinkovito dosežemo
geografsko razpršene kupce. Je neosebna oblika komuniciranja, pogosto enosmerna. Preko
domiselne uporabe tiska, zvoka, barv, prizorov omogoča dramatizirano predstavitev podjetja oz.
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njegovih izdelkov. Oglasno sporočilo je mogoče ponavljati. Sporočilo je javno in na račun tega
bolj verodostojno. Potrošniki različna oglasna sporočila lahko primerjajo med seboj (Kotler,
2004, str. 580).
Pri snovanju oglasa je zelo pomembna ustvarjalnost. Prvine oglasa (naslov, besedilo, slika)
morajo biti urejene tako, da si čim večji delež občinstva oglas pogleda. Bolj uspešni so oglasi,
kadar komunicirajo nov izdelek, stanje prej in potem, zanimivo zgodbo, predstavljajo delovanje
izdelka, rešitev problema ter vključujejo primerne like (Kotler, 2004, str. 597).
»Ponudniki vedno več oglašujejo na spletu. Pametni telefoni in druge mobilne naprave
omogočajo, da čas, ki ga uporabniki spleta namenjajo video vsebinam, iz leta v leto strmo
narašča. Na tedenski ravni si video vsebine ogleduje kar 78 % vseh uporabnikov na spletu,
dnevno pa si videe ogleduje okoli polovica uporabnikov globalnega spleta. Videi so atraktivni,
zapomnljivi in spodbujajo vpletenost uporabnikov bolj kot kateri koli drug tip vsebin.
Predstavljajo način komuniciranja s ciljnimi trgi v prihodnosti, še posebej na spletu.«
(https://www.red-orbit.si/blog/psihologija-videa-ali-zakaj-morate-video-vkljuciti-v-svojmarketinski-miks) Pomembno je, da se potrudimo, da s porabniki komuniciramo tako, da
razumejo kar jim želimo sporočiti.
Oglaševalci morajo biti tudi družbeno odgovorni. Oglasi ne smejo biti zavajajoči in lažni. Izogibati
se morajo načelu »privabi in preusmeri«. Potrebna je previdnost, da se ne užali npr. etničnih
skupin, rasnih manjšin, interesnih združenj. Obstajajo celo kampanje, v katerih se komunicira
družbena odgovornost (Kotler, 2004, str. 598).
9.2.4 PRIMER AKTIVNEGA UČENJA DRUŽBENO ODGOVORNEGA TRŽENJA
Pri usmerjanju načrtovanja družbeno odgovorne trženjske strategije in tržnega komuniciranja z
oglaševanjem sem upoštevala smernice in strategije aktivnega učenja. Izbrala sem naloge, ki
zahtevajo sodelovanje dveh ali več študentov, ki jih skupina opravi bolje kot posamezen študent.
Študente sem usmerjala v samostojno učenje. V spletni učilnici in na spletu so imeli preskušena
gradiva in spletne povezave na vire informacij, ki so jih potrebovali pri trženjskem načrtovanju.
Študenti so si sami izbrali s kom bodo v timu. Pri izbiri običajno ne upoštevajo dovolj nasveta,
da so bolj heterogeni timi bolj ustvarjalni. V time se povezujejo s tistimi študenti, ki so jim všeč
in se z njimi dobro razumejo. Time sem seznanila s pričakovanimi učnimi izidi, aktivnostmi in
načinom izvedbe aktivnosti. Posebej sem jih opozorila na pomen vključevanja družbene
odgovornosti že v načrtovanje ponudbe. Vsak tim je izbral problem neke ciljne skupine kupcev
in preveril, če problem predstavlja poslovno priložnost. Potem so pričeli s trženjskim
načrtovanjem. Tekom priprave trženjskega načrta sem pregledovala izdelke študentov,
preverjala poznavanje teorije trženjskega načrtovanja, razumevanje in sodelovanje študentov.
Skrbela sem, da sem jim dajala pravočasne povratne informacije. Nekatere so bile skupne vsem
timom, druge so pomenile smernice, navodila, priporočila posameznemu timu. Timi so moje
komentarje na svoje delo prejeli tudi preko spletne učilnice, da navodila ne bi šla v pozabo.
Nisem pretiravala s popravljanjem napak, ampak sem se osredotočila na ključno vsebino.
Ustrezno pripravljene trženjske načrte so študenti objavili v skupnih datotekah, da so bili na
vpogled tudi ostalim timom. Ostali timi so bili povabljeni, da podajo svoje komentarje na
trženjski načrt enega od timov. Vsak tim je tako prejel komentarje na svoj trženjski načrt.
Zanimivo je bilo, da so bili načrti komentirani podobno kot sem jih komentirala sama, dovzetnost
avtorjev načrtov za te komentarje pa je bila bistveno večja. Ugotovila sem, da tisto, za kar sem
sama verjela, da je študentom nerazumljivo, le ti zelo dobro poznajo. Na študentih je bilo, da to
izvedejo.
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Izdelek, ki so ga študenti pripravili na podlagi v načrtih zasnovane strategije, je bil video oglas.
Pred pripravo oglasa smo si skupaj pogledali nekaj oglasov in jih analizirali. V vsakdanjem
življenju bi te oglase do konca pogledal manjši delež gledalcev. Ko smo oglase skušali
interpretirati, se je dogajalo, da smo isti oglas razumeli različno. To je bilo povezano tudi s
poznavanjem in priznavanjem posameznih blagovnih znamk, ki je bilo pri posameznikih različno.
Na predavanjih in vajah smo se ukvarjali tudi s pomenom, načini, značilnostmi oglaševanja ter
poskrbeli za napotke za pripravo video oglasa. Timsko so študenti pripravili scenarij, predvideli
in postavili sceno, naredili posnetke in poskrbeli za montažo. Oglase so prav tako objavili v
skupnih datotekah. Vsi študenti so podali komentarje na oglase vseh timov. Kakovost in
učinkovitost oglasov smo ugotavljali glede na razumevanje in sprejemanje oglasa na strani
gledalcev t. j. ostalih študentov in opisa odziva gledalcev na oglas. Ekranske slike prizorov treh
video oglasov, ki so jih pripravljali trije različni timi, so združene v sliki 1. V enem oglasu je
omenjena odgovornost ponudnika do uporabnika; izdelki naj bi bili izdelani iz naravnih sestavin,
ki ne škodujejo naši koži.

Slika 39: Izrezki posnetkov ekrana prizorov iz treh video oglasov
Vir: Lasten
Kljub temu, da je sprva 25 % študentov menilo, da bo predvsem priprava video oglasa
prezamudna in prezahtevna, pa so na koncu vsi pravočasno oddali svoje naloge. Pozitivno
presenečeni iz zadovoljni so bili, ker so uspeli v kratkem video oglasu na slikovit, izviren in
zanimiv način predstaviti svojo ponudbo. Posebej so pohvalili timsko delo.
Ugotovila sem, da so bili timi, ki so bolj sledili navodilom za pripravo oglasa, deležni boljšega
razumevanja in močnejšega odziva s strani gledalcev kot tisti, ki navodilom niso sledili, ali pa
niso imeli jasne trženjske strategije. Druga pomembna ugotovitev je bila, da so le redki timi v
oglasu omenili svojo zavezanost družbeni odgovornosti, kljub temu da je bila ta v trženjskih
načrtih zelo izpostavljena. S podobnim problemom se srečujejo tudi podjetja pri komuniciranju
družbene odgovornosti. Morda je razlog v tem, da kupci naložb podjetij v družbeno odgovornost
ne nagrajujemo dovolj.
Cilj je bil predvsem učenje in ne to, kako rešiti problem, v našem primeru zadovoljiti želje ciljnih
kupcev bolje kot konkurenca. Primeri, da se študenti z dejavnostjo, ki je navedena kot domena
poslovanja v trženjskem načrtu, že ukvarjajo so izjemno redki. Zato je imelo prednost učenje
pred reševanjem problema. Poudarek smo dali ocenjevanju celovitega znanja, sodelovanju
študentov pri ocenjevanju, izboru kriterijev, ki nagrajujejo razumevanje in kaznujejo
reprodukcijo, oblikovanju nalog, ki zahtevajo interaktivno delo študentov (skupni projekt),
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načrtovanju in oblikovanju nalog, ki so podobne življenjskim situacijam in problemom,
vključevanju interdisciplinarnih in večjih problemsko zastavljenih nalog, ki zahtevajo integracijo
in uporabo znanja. Vse to ustreza smernicam aktivnega učenja.

9.3 ZAKLJUČEK
Izzivi, ki jih katalog znanj predlaga izvajalcu predmeta in študentom, vodijo v aktivno učenje, ki
ga izvajalec predmeta omogoči z ustreznimi načini in metodami dela.
Na osnovi izkušenj lahko potrdimo, da na študenta osredinjeno poučevanje predstavlja ustrezen
odziv na izziv, kako izboljšati delo s slušatelji, kako poučevati, da bodo cilji doseženi, da bodo
študenti pridobili kompetence, ki bodo temelj za njihov nadaljnji strokovni in osebnostni razvoj.
Prepoznali smo, da aktivno poučevanje spreminja izobraževanje v izboljševanje svoje kakovosti
usmerjen proces. Izvajalec je tisti, ki prepozna priložnost postavljanja ciljev na višjem nivoju in
uvaja izboljšave.
Digitalne kompetence, sposobnost aktivnega komuniciranja, vseživljenjskega učenja so danes
ključne kompetence. Digitalne tehnologije, elektronske medije in naprave bo treba uporabljati,
da se izboljša dostop in kakovost izobraževanja in v funkciji izobraževanja.
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10. VELNEŠKI VIKEND KOT KREATIVNA POVEZOVALNA METODA DELA
NA VSGT MARIBOR IN NJEGOVA MODIFIKACIJA V DIGITALNO OKOLJE
Z NASLOVOM “DIGITAL VELNES”
Andreja Alič, predavateljica in vodja programskega področja
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
andreja.alic@vsgt.si
Tatjana Klakočar, predavateljica
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
tatjana.klakocar@vsgt.si

POVZETEK
VSGT Maribor spodbuja kreativne povezovalne metode dela, ki študentom omogočajo učinkovito
pridobivanje znanj in spretnosti. Na programu Velnes smo zato oblikovali »velneški vikend«,
metodo dela, prilagojeno sodobnim generacijam. Poteka v realnem gospodarskem okolju in
omogoča usvajanje spretnosti v realnih situacijah s celostno izkušnjo organizacije in izvedbe
velneških aktivnosti. Povezuje organizacijske in strokovne predmete ter gospodarsko okolje.
Zaradi epidemiološke situacije smo študijske aktivnosti morali prilagoditi, vendar smo kljub temu
študente želeli čim aktivneje povezati ter jim znanje in izkušnje ponuditi tudi na digitalnokreativen način. Velneški vikend smo tako v elektronskem okolju preoblikovali v projekt z
naslovom »Digital velnes«.
VSGT Maribor si prizadeva za aktivno povezovanje z gospodarstvom in učenjem tistih znanj in
spretnosti, ki so potrebna za uspešno delo v praksi. S tem namenom nenehno izpopolnjujemo
tudi metode in načine usvajanja strokovnih znanj in spretnosti.
Ključne besede: velnes, velneški vikend, medpredmetno povezovanje, študijski proces v
praksi, kreativno, digitalno

10.1 KAJ JE VELNEŠKI VIKEND?
Na študijskem programu Velnes smo razmišljali o načinu dela, ki je bolje prilagojen sodobnim
generacijam, spodbuja medpredmetno sodelovanje in povezuje konkretne aktivnosti, študentom
pa omogoča zanimivo in učinkovito pridobivanje novih znanj in spretnosti. Tako je nastal projekt
»Velneški vikend« kot nova metoda dela za doseganje sinergijskih učinkov stroke ter celostnega
načina pridobivanja in evalvacije študentovega znanja in spretnosti.
10.1.1 NAMEN IN CILJ IZVEDBE VELNEŠKEGA VIKENDA
Namen velneškega vikenda je povezovanje in aktivna uporaba pridobljenih teoretičnih znanj v
celostni produkt, ki omogoča pridobivanje spretnosti v povezavi z realnim gospodarskim
okoljem. To študentom omogoča tako spoznavanje izbranih velneških storitev kot tudi celostno
izkušnjo organizacije in izvedbe aktivnosti v destinaciji pri konkretnem ponudniku.
Velneški vikend izvajamo z namenom zagotovitve naslednjih ciljev:
•

Študentom želimo omogočiti avtentično velneško izkušnjo v realnem velneškem okolju.
Ugotovili smo namreč, da se na program vpiše kar nekaj študentov, ki nimajo ustreznih
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•

•
•

izkušenj z velneškimi storitvami, saj jih v vsakdanjem življenju še niso preizkusili oziroma
so z njimi seznanjeni le teoretično, osebne izkušnje oziroma doživetja izvedbe pa nimajo.
Glede na to, da so se odločili za poklic, kjer bodo raznovrstne velneške storitve organizirali
in svetovali v uporabo drugim, je ključnega pomena, da imajo tudi osebno izkušnjo čim
širše palete velneških storitev.
Povezati želimo poslovne in strokovne predmete oziroma vsebine v celoten proces
priprave, organizacije in izvedbe. S tem študentom pokažemo pomembnost obvladovanja
ekonomskih, organizacijskih in strokovnih znanj za uspešno izvedbo (turistično) velneških
programov in dogodkov.
Omogočiti želimo hitro in neposredno spoznavanje in povezovanje študentov ob začetku
študija v prvem letniku, s čimer olajšamo ciljno povezovanja v učinkovite projektne
skupine v skladu z izkušnjami v drugem letniku.
Študente motiviramo za aktivno sodelovanje in tako zagotovimo njihovo aktivno udeležbo
pri izvajanju načrtovanih aktivnosti v različnih vlogah (gost, organizator, izvajalec).

10.1.2 IZVEDBA VELNEŠKEGA VIKENDA
Oblikovan je 2-dnevni program dela v dogovoru z gospodarskim partnerjem, ki lahko nudi
potrebno infrastrukturo. Program aktivnosti vključuje tudi nočitev in gostinske storitve. Do sedaj
je bil naš partner Hotel Bolfenk na Pohorju, ki je študentom v času izvedbe projekta nudil vso
potrebno nastanitveno in velneško infrastrukturo in jim omogočil aktivno prevzemanje potrebnih
vlog realnih izvajalcev po predhodno dogovorjenem scenariju.

Slika 40: Prihod študentov z vzpenjačo na
Pohorje
Vir: Lasten
(Andreja Alič)
V vsakem letniku sta izvedena dva velneška vikenda. Prvi v prvem letniku je namenjen
celostnemu spoznavanju velneške stroke in osebnem spoznavanju ter doživljanju posameznih
velneških storitev pod strokovnim vodstvom mentorjev. Drugi, ki poteka v letnem semestru, je
namenjen aktivnejšemu sodelovanju posameznika v izvajanju posameznih aktivnosti in
evalvaciji konkretne izvedbe. Študenti obeh letnikov so združeni v mešane skupine. Prvi letniki
prevzamejo vlogo gostov, drugi pa organizatorjev in izvajalcev.
V drugem letniku poteka izvedba velneških vikendov samostojno s strani študentov pod
vodstvom mentorjev in z organizacijsko podporo šole. Študente spodbujamo, da lahko z
odločitvijo za organizacijo in izvedbo vsebin pripravijo tudi svoj diplomski projekt, kar jim
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omogoča hitrejši zaključek študija, ko opravijo tudi vse ostale študijske obveznosti, ob tem pa
predstavlja konkretno referenco za začetek samostojnega dela.
Strokovna področja, ki so jih študenti spoznavali v šoli, je tukaj mogoče preizkusiti v praksi. Pri
realizaciji se tako prepletajo področja spoznavanja destinacije, organizacije in ekonomskega
načrtovanja dogodka, poslovnega komuniciranja, obvladovanja stresa, metod sproščanja,
športne animacije, masaže in kulinarike za vitalnost. Študenti so pri izvedbi razdeljeni v manjše
skupine, kar omogoča intenzivno delo in povezovanje. Pri izvedbi aktivnosti prevzemajo različne
vloge in tako pridobivajo dragocene raznovrstne izkušnje kot organizatorji, izvajalci ali gostje.

Slika 41: Utrinki dejavnosti prvega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)

Slika 42: Utrinki dejavnosti prvega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)

Slika 43: Utrinki dejavnosti prvega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)
70

Mentorji spremljajo njihovo delo na vseh področjih in so jim na voljo za dodatne nasvete in za
morebitne izboljšave oziroma pristope, ki jih naj upoštevajo pri nadaljnjem delu. S pomočjo
sodobne tehnologije poteka individualno spremljanje posameznega študenta s strani različnih
mentorjev, ki sproti izmenjujejo vse informacije o delu in napredku posameznega študenta. Vsak
študent dobi celostno evalvacijo svojih aktivnosti z vidika celotne mentorske skupine, ki je
spremljala izvedbo.
Tovrstno medpredmetno povezovanje daje dobre rezultate na področju usvajanja strokovnih
znanj v okviru priprave in organizacije izvedbe in motivira študente za aktivni pristop k študiju.
Omogoča jim pridobivanje palete potrebnih spretnosti in izkušenj, ki so dragocene in cenjene pri
zagotavljanju različnih velneških storitev. Ob tem je potrebno poudariti tudi pomembno socialno
vlogo povezovanja, spoznavanja in utrjevanja vezi med študenti in mentorji ter pridobivanje
izkušenj projektnega dela, prilagajanja v timih in sodelovanja med skupinami. Izjemnega
pomena je tudi evalvacija aktivnosti, ki poteka na več ravneh: na ravni študenta, na ravni
izvedbe dogodka kot celote in na ravni ponudnika, pri katerem se je izvajal velneški vikend. S
tovrstnimi dogodki se gradijo in utrjujejo odnosi in sodelovanje z gospodarstvom, kar je ključno
pri umeščanju izobraževanja v lokalno okolje in doseganju sinergijskih učinkov gospodarstva in
izobraževanja, katerih ključna gonilna sila so kompetentni, aktivni in zadovoljni ljudje.

Slika 44: Dejavnosti drugega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)

Slika 45: Dejavnosti drugega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)
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Slika 46: Dejavnosti drugega dne velneškega vikenda
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)
Zaradi epidemije in izobraženja v e-okolju smo vsebine in izvedbo prilagodili ter dali velneškemu
vikendu novo ime, podobo, okolje in prirejeno vsebino, ki smo jo zadržali na čimbolj
apliktativnem nivoju. Srečali smo se z novimi izzivi, ki krojijo naše vsakdanje aktivnosti doma in
na delovnem mestu, zato se nam je zdelo prav, da se z njimi spopadamo skupaj s študenti.
Velneški vikend je tako letos postal virtualen, z naslovom »Digital velnes«.

10.2 DIGITAL VELNES
10.2.1 NAMEN IN CILJI IZVEDBE DIGITAL VELNESA
Vsebine Velneškega vikenda (VV) smo želeli čimbolje implementirati pod imenom Digital velnes
(DV) in tako poiskati najboljše rešitve v nastali situaciji z omejitvami študijskega procesa in
raziskati globalni trend »domači velnes«. Tako je namen, da se študenti preizkusijo v različnih
strokovnih vlogah, ki jih program Velnesa obsega, ostal. Študenti 2. letnika so si zastavili cilj
predstaviti in približati velnes 1. letnikom na malce drugačen način in sicer iz lastnih izkušenj in
znanja, ki so ga pridobili s praktičnim izobraževanjem in delom v 1. letniku.
Izhajali smo iz ciljev, ki so zastavljeni za projekt VV in se spraševali, kako se znajti pri
uresničevanju teh ciljev v digitalnem okolju:
• Prvi cilj je bil študente motivirati za vseživljenjsko pripravljenost pridobivanja novih znanj
in sprejemanje novosti ter hitro prilagajanje novo nastalim situacijam.
• V digitalnem okolju ni možno omogočiti bližnjega kontakta med stranko in izvajalcem
storitve, zato smo se osredotočili na pripravo ustrezne literature, prezentacij in video
materialov in s tem želeli izpostaviti nove spretnosti in znanja, povezana s poslovno
komunikacijo, promoviranjem, marketingom in izvajanjem velneških storitev v digitalnem
okolju.
• Osredotočiti smo se želeli na ekonomski vidik izvedbe projekta v digitalnem okolju,
predvsem na IKT tehnologijo, ki je osnovni pogoj za uspešen zagon in potek projekta.
• Študentom smo želeli omogočiti medsebojno spoznavanje skozi iskanje medsebojnega
stika med 1. in 2. letnikom, kjer prihaja do izmenjave informacij in predaje znanja in
izkušenj.
• Študente 2. letnika smo postavili pred izziv pridobivanja povratnih informacij od
poslušalca ali udeleženca ter aktivnega in samoiniciativnega sodelovanja v projektu.
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10.2.2 IZVEDBA DIGITAL VELNESA
Projekt je bil sestavljen iz dveh delov, prvega: objava izobraževalnega materiala na določeno
tematiko velneških storitev v aplikaciji MS Teams, in drugega: priprava in izvedba online
delavnice preko iste aplikacije. Projekt se je uradno začel z videokonferenco, ki smo jo
poimenovali »Spoznavni dan« in je bil namenjen predstavitvi projekta študentom 1. letnika.
Mesec dni pred izvedbo Spoznavnega dne so bili študenti 2. letnika seznanjeni z nalogo in
postavljeni pred razdelitev vlog in pripravo vsebin. Glede na njihove želje in izkazan interes se
je oblikovalo 9 skupin, ki so komunicirale s svojim mentorjem in med seboj v podkanalih MS
Tems-ov. Skupine so si morale zastaviti svoj namen in cilje, ki jih želijo doseči, ter pri tem
upoštevati omejitve in krizne načrte. Pripravili so promocijski material, s katerim bodo pritegnili
poslušalce.

Slika 47: Kolaž posnetkov ekrana izvedbe projekta Digital velnes
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)

Slika 48: Kolaž posnetkov ekrana izvedbe projekta Digital velnes
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)
Skupine so nato pripravile časovnice z določenimi vsebinami po tednih in se začele pripravljati
na objavljanje materialov iz svoje tematike. Tukaj smo jih želeli spodbuditi k aktivnemu
sodelovanju v skupini in h kreativnemu reševanju problemov s tesnim sodelovanjem z
mentorjem, ki je ves material pregledal in podal komentarje in nasvete za morebitne popravke.
V aplikaciji MS Teams je bila oblikovana ekipa, kjer smo vsi mentorji in študenti imeli dostop do
vseh materialov in objav z namenom medsebojnega učenja. Ustrezno pripravljen material se je
nato objavil v ekipi za »javnost« študente 1. letnika in predavatelje. Takšen potek je trajal 6
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tednov in v tem časovnem razponu so se študenti 2. letnika iz tedna v teden izpopolnjevali v
pridobivanju pozornosti in odzivov tako 1. letnikov kot predavateljev. Raziskovali so različne
možnosti snemanja in kreiranja videov, prezentacij in oblikovanja besedil, da bi na zanimiv način
predstavili teoretična izhodišča, zgodovino, koristi, indikacije, kontraindikacije, potek različnih
storitev in tako predstavili velneško storitev v najboljši luči.
Takoj na začetku projekta sta bili postavljeni tudi dve posebni vlogi, vloga koordinatorja projekta
DV ter vloga »piar« projekta DV. Prva vloga predstavlja osebo iz ozadja, ki je celoten projekt
povezovala oz. koordinirala, da je celoten letnik pravočasno izpeljal zadane naloge, druga oseba
pa je pripravila zunanjo podobo projekta in ima nalogo še po končanem projektu promovirati
projekt na FB in IG straneh naše šole. Koordinatorica projekta je tudi izpeljala evalvacijo
študentov in pridobila zelo pozitivne povratne informacije o zadovoljstvu študentov, poudarjamo
pa, da želimo študenta naučiti sposobnosti kritičnega razmišljanja.

Slika 49: Posnetek ekrana izvedbe on line delavnic v okviru projekta Digital velnes – Športna
masaža
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)

Slika 50: Posnetek ekrana izvedbe on line delavnic v okviru projekta Digital velnes - Savne
Vir: Lasten (Tatjana Klakočar)
Ob zaključku projekta so skupine pripravile online delavnice, kjer so povabili udeležence k
aktivnemu sodelovanju v velneških storitvah. V delavnicah so študenti ob uporabi osnovnega
strokovnega znanja dotične storitve razvijali še računalniška znanja in spretnosti,
komunikacijske spretnosti, ustvarjalnost in digitalne marketinške veščine.
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10.3 ZAKLJUČEK
Največji doprinos projekta je, da se teoretična znanja že med izobraževalnim procesom
prenašajo v praktično izvedbo in simulirajo dogajanje v realnem svetu. Študentje skozi aktivno
vlogo v projektih razvijajo sposobnost za reševanje kompleksnih problemov in razvijajo
samoiniciativnost in se urijo v organizacijskih in vodstvenih veščinah ter se tako približajo
zagotavljanju celostne kakovosti projektov.
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11. ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV IN PREDAVATELJEV Z IZVEDBO
ŠTUDIJSKEGA PROCESA NA DALJAVO
dr. Anton Vorina
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
anton.vorina@guest.arnes.si

POVZETEK
V prispevku sem prikazal raziskavo o zadovoljstvu študentov in predavateljev s študijskim
procesom na daljavo na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli. V raziskavi so sodelovali
študentje in predavatelji, ki so se v času od 16. 3. 2020 do 29. 5. 2020, srečevali s poukom na
daljavo. Tako predavatelji kot študentje smo se prvič srečali s poukom na daljavo, čeprav na
takšno izvedbo pouka nismo bili pripravljeni.
Ugotavljam, da so bili študentje malo bolj pripravljeni za delo na daljavo, kot pa predavatelji.
Tako študentje kot predavatelji si bolj želijo pouka v učilnicah, kot pa na daljavo.
Ključne besede: kakovost, pouk na daljavo, zadovoljstvo, študent, predavatelj

11.1 KAKOVOST IN IZOBRAŽEVANJE
Avtorji različno pojmujejo kakovost, vsem pa je skupno, da kakovost določa kupec in da je cilj
kakovosti zadovoljstvo vseh, tako kupcev kot prodajalcev. »Kakovost je razmerje med
zahtevanimi in dejanskimi rezultati, razlika med tem kar pričakujemo in tistim, kar dobimo
(Bukovec 2008, 127).«
»Kakovost je zbirka vseh lastnosti, ki jih nek izdelek ali storitev ima (Pregrad in Musil 2000, 107;
povz. po Vorina 2009, 76).«
»Kakovost po standardu ISO 8402 opredelimo kot skupek vseh lastnosti in karakteristik
proizvoda, procesa ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo postavljene in
neposredno izražene potrebe (Kovačič in Vukšić 2005, 76).«
»Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednostih nekega izdelka ali storitve glede na
njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb (Šostar 2000,
7).«

11.2 MODELI POUKA NA DALJAVO IN NJEGOVE POSLEDICE NA
PRIDOBITEV ZNANJA
11.2.1 MODELI POUKA NA DALJAVO
Zaradi korona virusa in vseh ukrepov, se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
odločilo, da se je pouk v letu 2020/2021 odvijal po enem od naslednjih štirih scenarijev:
1. Model A = pouk v šoli brez vsakih omejitev. Pouka v šoli in brez vsakih omejitev se bo
verjetno lahko izvajal šele, ko bo epidemija korona virusa uspešno premagana.
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2. Model B = pouk v šoli z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje okužb. V šolskem letu
2020/21 se je 1. septembra začel izvajati pouk po modelu B. Ta predvideva, da pouk v šoli
obiskujejo vsi učenci in dijaki, vendar pa je treba pri tem dosledno upoštevati ukrepe za
preprečevanje okužb.
3. Model C = pouk v šoli obiskuje le del učencev, vsi ostali pa se šolajo od doma. Če bo število
okužb hitro naraščalo, bo pouk v šoli obiskoval le del učencev. Mlajši učenci (od 1. do 3.
razreda, lahko pa tudi 4. in 5. razred, če šola lahko zagotovi ustrezne pogoje) bodo obiskovali
pouk v šoli, ostali osnovnošolci pa se bodo šolali na daljavo oziroma preko spleta. V srednjih
šolah in gimnazijah pa bo polovica dijakov obiskovala šolo, medtem ko bo druga polovica
imela pouk od doma. Na vsakih 14 dni se bosta skupini zamenjali.
4. Model D = pouk na daljavo za vse učence in študente. Če se bo epidemiološka slika tako
poslabšala, da pouka v šoli ne bo možno varno izvajati niti za manjši del učencev, bo pouk
za
vse
učence,
dijake
in
študente
potekal
na
daljavo.
(https://www.instrukcijehorizont.si/blog/vpliv-koronavirusa-covid-19-na-solsko-leto-202021/, 29. 4. 2021).
11.2.2 ZMANJŠANJE ZNANJA UČENCEV IN ŠTUDENTOV ZARADI POUKA NA
DALJAVO
Učenje na daljavo je bilo ključnega pomena za zagotovitev kontinuitete izobraževanja, a vseeno
bodo učenci v povprečju verjetno izgubili nekaj znanja. To so potrdili z argumenti (povzeto po
https://sio.si/2021/03/19/publikacija-verjeten-vpliv-epidemije-na-izobrazevanje/,
30.
4.
2021):
1. Učenci med karanteno porabijo manj časa za učenje kot takrat, ko so šole odprte. Glede na
raziskavo Schul-Barometer, ki je potekala med marcem in aprilom 2020 in je bila namenjena
avstrijskim, švicarskim in nemškim učencem, starim med 10 in 19 let, se je tedenski čas učenja
med karanteno zmanjšal za 4 do 8 ur v primerjavi s časom, ko so šole odprte.
2. Mnogi učenci, ki ostajajo doma zaradi epidemije, doživljajo stres in tesnobo, kar lahko
poslabša sposobnost osredotočanja na šolsko delo. Po mnenju avtorjev Sprang in Silman (2013)
je večja verjetnost, da bodo otroci, ki so bili med epidemičnimi boleznimi izolirani, trpeli zaradi
akutne stresne motnje, motnje prilagajanja in žalosti.
3. Zaradi zaprtih šol in pomanjkanja osebnega stika imajo učenci manj zunanje motivacije za
učno dejavnost. Po najbolj »konzervativnih« ocenah bodo italijanski, francoski in nemški učenci
tedensko utrpeli izgubo znanja, pri kateri standardni odklon znaša med 0,82 in 2,3 %. To kaže
na poslabšanje rezultatov preizkusov znanja, ki bi jih sicer dosegli učenci, saj porabijo manj časa
za učenje.
Za test, ki ima povprečno vrednost 500 točk in standardni odklon 100 točk, naj bi izguba znanja
v obdobju zaprtja šol pomenila znižanje rezultatov za med 6,5 in 14 točk.
(https://sio.si/2021/03/19/publikacija-verjeten-vpliv-epidemije-na-izobrazevanje/,
30.
4.
2021).

11.3 OSNOVNI PODATKI O RAZISKAVI
Raziskava o zadovoljstvu študentov in predavateljev s študijskim procesom na Ekonomski šoli
Celje, Višji strokovni šoli, zajema predvsem vprašanja o zadovoljstvu z »online »poukom, torej
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poukom po modelu D, ki se je izvajal na šoli od 16. 3. 2020 do 29. 5. 2020. Vprašalnika za
študente in predavatelje sta bila poslana »online-preko elektronske pošte«, anketiranje se je
izvajalo od 10. 7. 2020 do 27. 8. 2020. Vprašalnik za študente je bil poslan 75 študentom, od
tega jih je na vprašalnik odgovorilo 48 oziroma 64 % vseh študentov, je pa na vprašalnik za
predavatelje odgovorilo vseh 12 predavateljev.
11.3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Glavni namen raziskave je ugotoviti zadovoljstvo študentov in predavateljev z različnimi
dejavniki »online« pouka, pri čemer želim podrobneje raziskati, s katerimi dejavniki so bili
študentje in predavatelji najbolj (in najmanj) zadovoljni ter podati predloge izboljšav.
11.3.2 VZOREC-ŠTUDENTJE
V raziskavi je sodelovalo 48 študentov. Večina, tj. 31 študentov oziroma 31,6 %, jih obiskuje
program Ekonomist, 29,2 % oziroma 14 študentov obiskuje program Organizator socialne
mreže, 3 študentje (6,3 %) pa so vpisani v program Varovanje.
Prvi letnik obiskuje 27 (56,3 %) študentov, drugi letnik pa 21 oziroma 43,7 % vseh študentov.
Povprečna starost študentov je 27 let in večinoma njih, kar 31 oziroma 64,6 %, je ženskega
spola.
11.3.3 VZOREC-PREDAVATELJI
V raziskavi je sodelovalo vseh 12 predavateljev, ki so poučevali v obdobju »online« pouka, večina
75 % oziroma 9 jih je redno zaposlenih, 83,3 % oziroma 10 jih je ženskega spola. Predavatelji
so v povprečju stari 53 let.
11.3.4 PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV
IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA NA DALJAVO

IN

PREDAVATELJEV

Z

V nadaljevanju prikazujemo zadovoljstvo študentov in predavateljev z 16 dejavniki pouka na
daljavo. Dejavnike so študentje in predavatelji ocenjevali na 5. stopenjski Likertovi lestvici, in
sicer je 1 pomenilo sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. V tabelah 1 in 2
prikazujemo povprečne vrednosti in standardni odklon za vsak dejavnik posebej.
Iz Tabele 1 lahko ugotovim, da:
• imajo študentje doma boljšo tehnično opremo kot predavatelji,
• so imeli študentje manj težav z nameščanjem spletnih orodij za online izobraževanje
(Office 365 in Teamsov, ZOOM…) kot predavatelji,
• so bili predavatelji s strani šole bolj deležni ustrezne podpore pri uporabi IKT-ja kot
študentje,
• se študentom zdi pomembneje, da se online predavanja snemajo kot pa predavateljem,
• so predavatelji bolj pogrešali osebne stike z administrativnim osebjem kot študentje,
• so študentje manj pogrešali osebne stike z ravnateljem kot predavatelji,
• študentje višje ocenjujejo izvedbo kakovosti pouka na daljavo kot predavatelji.
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Tabela 6: Povprečne vrednosti: primerjava zadovoljstva s poukom med študenti in predavatelji
Študent
Predavatelj
Dejavniki pouka
S poučevanjem na
daljavo sem se
srečal prvič.
Na voljo sem imel
ustrezno tehnično
opremo (zvočnik,
mikrofon, kamera…).
Z nameščanjem
spletnih orodij za
online izobraževanje
(Office 365 in
Teamsov, ZOOM…)
nisem imel težav.
S strani šole sem bil
deležen ustrezne
podpore pri uporabi
IKT-ja.
Zdi se mi
pomembno, da se
online srečanja
snemajo.
Pogrešal sem osebni
stik z
administrativnim
osebjem.
Pogrešal sem osebni
stik z ravnateljem
šole.
V celoti gledano je
kakovost
izobraževanja ostala
enaka.

Povprečna
vrednost

N

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

N

Standardni
odklon

4,46

48

1,148

3,92

12

1,505

4,31

48

1,075

3,08

12

1,564

3,79

48

1,320

3,67

12

1,303

3,77

48

1,448

4,00

12

0,853

4,21

48

1,237

3,58

12

0,996

3,04

48

1,288

4,25

12

0,754

2,69

48

1,386

3,83

12

0,937

3,17

48

1,226

2,83

12

1,030

Vir: Lastna raziskava, 2020
Iz Tabele 2 lahko zaključim, da:
• so predavatelji bili bolj zadovoljni s prijaznostjo administrativnega osebja kot študentje,
• so študentje malo slabše ocenili zadovoljstvo glede predavateljeve dostopnosti preko
spletnih učilnic kot predavatelji,
• je bilo spremljanje/izvajanje predavanj in vaj v e-okolju bolj stresno za predavatelje kot
študente,
• si predavatelji bolj želijo imeti klasična predavanja in vaje v predavalnici kot študentje,
• je z vidika organizacije lastnega časa online poučevanje boljša izbira za študente kot za
predavatelje,
• si predavatelji bolj želijo udeležiti delavnice na temo uporabe online orodij za spremljanje
in poučevanje v spletnem okolju kot študentje,
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•

si tako študentje kot predavatelji želijo bolj klasični pouk v šolah kot online pouk.

Tabela 7: Povprečne vrednosti: primerjava zadovoljstva s poukom med študenti in
predavatelji-nadaljevanje
Študent
Predavatelj
Povprečna N Standardni Povprečna N Standardni
Dejavniki pouka
vrednost
odklon
vrednost
odklon
Administrativno
osebje na šoli je bilo
4,33
48
1,059
4,83
12
0,389
zelo prijazno.
Predavatelji so/smo
bili dostopni tudi
4,15
48
1,072
4,92
12
0,289
preko spletnih učilnic.
Spremljanje/Izvajanje
predavanj in vaj v e2,58
48
1,269
3,25
12
1,215
okolju je bilo zame
stresno.
Raje bi imel klasična
predavanja in vaje v
3,79
48
1,429
4,58
12
0,669
predavalnici.
Z vidika organizacije
lastnega časa je
3,25
48
1,407
3,08
12
1,311
online poučevanje
boljša izbira.
Če bi bila možnost, bi
izvedbo online
izobraževanja/pouka
2,63
48
1,347
2,08
12
1,443
izbral prednostno,
pred klasičnim
poukom v šoli.
V prihodnje si želim,
da bi študijski proces
2,33
48
1,342
1,83
12
1,193
v celoti (tudi izpiti)
potekal online.
Če bi šola organizirala
delavnico na temo
uporabe online orodij
za spremljanje
3,60
48
1,425
4,25
12
1,138
poučevanja v
spletnem okolju, bi se
je zagotovo udeležil.
Vir: Lastna raziskava, 2020

11.4 ZAKLJUČNE MISLI
Na osnovi raziskave, smo v študijskem letu 2020/2021 naredili nekatere izboljšave. Pripravili
smo dodatno izobraževanje glede izvedbe online izpitov, prav tako smo se dogovorili za uporabo
enotne aplikacije ZOOM pri izvajanju študijskega procesa. Predavatelji, ki niso imeli doma kamer
ali ustreznega računalnika, so si dodatno kupili opremo, šola pa jih je za uporabo lastne opreme
predavatelja nagradila v višini cca. 45 eur mesečno.
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Zanimiva je tudi ugotovitev, da so tako študentje kot predavatelji kakovost izobraževanja na
daljavo ocenili s povprečnima ocenama 3,17 in 2,83, kar je dokaj v redu, če upoštevamo dejstvo,
da se je večina predavateljev in študentov s poukom na daljavo srečala prvič.
Morda bi bilo potrebno v prihodnje razmisliti o možnostih snemanja predavanj, saj si tega
študentje zelo želijo (povprečna ocena 4,21).
Cilje raziskave sem v celoti dosegel. V tem študijskem letu nameravam, v mesecu juniju 2021,
raziskavo ponoviti in primerjati rezultate med seboj v različnih študijskih obdobjih.
Morda pa bo v prihodnosti online pouk naš vsakdanjik, zato je dobro, da se na njega temeljito
pripravimo.
Zaključil bom z mislijo ene izmed študentk, V. L., : »Vzdušje na urah je bilo sproščeno. Všeč mi
je, da nam je predavatelj 'dokazal', da so lahko ure na daljavo tudi zanimive. Velikokrat smo
debatirali in pri uri ni govoril samo predavatelj.«.
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12. INOVATIVNA UPORABA MS TEAMSA V IZOBRAŽEVALNE NAMENE
mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom.
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
gregor.rak@prometna.net
Martina Belšak, prof.
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
martina.belsak@vpsmb.eu

POVZETEK
V procesu prehajanja družbe v digitalno okolje so se morale v zadnjem letu zaradi pandemije z
izvajanjem študijskega procesa na daljavo hitro prilagoditi tudi višje strokovne šole. V
organizaciji MIZŠ in Skupnosti VSŠ so potekala organizirana izobraževanja za uporabo različne
programske opreme, največkrat za MS Teams (Office 365). Uporaba MS Teams je za
predavatelje in študente dokaj enostavna in za študij precej uporabna. Predavatelju omogoča
sistematičen pregled lastne aktivnosti in aktivnosti študentov, študentom pa spremljanje vsebine
posameznega predmeta preko videokonferenčne interaktivne izmenjave s predavateljem in z
ostalimi študenti, saj ponuja na enem mestu zbrana gradiva za študij in pregled obveznosti, ki
jih mora opraviti. Študenti višjih šol so v tem študijskem letu večino študijskih obveznosti opravili
na daljavo, kar je močno vplivalo na njihovo motivacijo in socializacijo. V članku bomo zato
prikazali, kako lahko inovativno uporabljamo orodja MS Teams, da pripravimo predavanja še
bolj zanimiva, razbijemo monotonijo in s tem motiviramo študente za študij, sodelovanje,
raziskovanje, spodbujamo njihovo inovativnost, poudarimo pomen medsebojne interakcije in
timskega dela, predvsem pa jih s tem pripravljamo za delo v digitalno naprednih delovnih okoljih
kot strokovno usposobljene posameznike, pripravljene na vseživljenjsko/permanentno učenje.
Ključne besede: online študij, študij na daljavo, motivacija študentov, inovativne metode
poučevanja, digitalne kompetence, MS Teams

12.1 UVOD
Višje strokovne šole so se morale kot ostale izobraževalne ustanove v Sloveniji zaradi pandemije
Covid-19 in ukrepov, ki jih je v zvezi z načinom šolanja predpisalo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ) na podlagi ukrepov Vlade RS, že v drugi polovici študijskega leta
2020/2021 hitro prilagoditi načinu izvajanja oz. podajanja izobraževalnih vsebin in preiti na delo
na daljavo oz. online študij. Pri izbiri orodij za prenos študijskih vsebin so se šole odločale
samostojno, priporočila MIZŠ so svetovala delo z Office 365 (orodje Teams), za katerega so bile
v ta namen zakupljene licence. Ne glede na izbiro orodij za delo na daljavo (Arnes učilnice,
Moodle, Xooltime, Google Classroom, MS Teams itd.) so morala vodstva šol zagotoviti, da bo
študijski proces tudi dejansko potekal s pomočjo teh orodij, torej da bodo predavatelji in študenti
tudi zares znali delati s temi orodji in da bo med šolo in uporabniki potekala aktivna dvosmerna
komunikacija. Za učinkovito uporabo orodja MS Teams so višje strokovne šole same pripravile
izobraževanja za strokovne delavce oziroma so tako izobraževanje ponudili tudi v okviru
Skupnosti VSŠ (https://bit.ly/334WIm4, 22. 4. 2021).
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12.2 E-IZOBRAŽEVANJE – DOSEGANJE DIGITALNIH KOMPETENC
Uporaba digitalnih tehnologij je močno zaznamovala vsa področja našega življenja in dela
(izobraževanje, delovno mesto, prosti čas) ter vplivala na naš način razmišljanja in vedenja.
Redecker (https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/DigCopEdu/12/#zoom=z, 22. 4. 2021) pravi,
da so spremenile celo naš način razmišljanja in vedenja, saj so npr. pri mladostnikih prisotne že
ves čas njihovega odraščanja, kar pa ne pomeni, da “so že rojeni z veščinami, potrebnimi za
učinkovito in odgovorno rabo digitalnih tehnologij.”
V strategiji EU za leto 2020 lahko preberemo, da imata izobraževanje in usposabljanje strateško
vlogo pri ohranjanju konkurenčnosti Evrope, premagovanju gospodarske krize in iskanju novih
priložnosti, zato so nekatere države uvrstile spodbujanje digitalnih veščin in učenja na daljavo
med svoje prednostne naloge. Evropska komisija spodbuja integracijo digitalnih tehnologij v
učenje, poučevanje in uporabo v organizacijah (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg, 23. 4.
2021). Evropski okvir digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) predstavlja učiteljeve
strokovne in pedagoške kompetence ter kompetence študentov. Med učiteljeve strokovne
kompetence se uvrščajo strokovno sodelovanje (komunikacija v organizaciji, strokovno
sodelovanje z vsemi deležniki, osebni razvoj). Področje digitalnih virov zajema predvsem
prilagoditev obstoječih prosto dostopnih virov za učenje in (so)ustvarjanje novih digitalnih
vsebin, pri čemer se upoštevajo učni cilji, vsebina in pedagoški pristop. Področje poučevanja in
učenja vsebuje zlasti načrtovanje in uporabo digitalnih orodij in virov v učnem procesu, da bi se
tako lahko spodbudil učinek poučevanja, pri čemer lahko učitelj tudi eksperimentira, tj. uvaja
(in razvija) nove oblike in metode za poučevanje. Učitelj uporablja digitalna orodja za interakcijo
s študenti (individualno ali skupinsko), jih v sklopu te uporabe navaja na časovne omejitve
(pravočasnost) in ciljno usmerjenost, spodbuja skupinsko delo, komunikacijo in skupinsko
učenje. S tem spodbuja, da se študenti z uporabo digitalnih tehnologij tudi sami naučijo učiti se,
načrtovati, spremljati svoje procese in vrednotiti lastno učenje, saj jim ta orodja pokažejo lastni
napredek. Uporaba digitalnih orodij učitelju omogoči, da ves čas spremlja študentovo delo ‒
zbira, izbira, kritično vrednoti, ocenjuje, spremlja študentov napredek in aktivnost, da lahko na
osnovi tega spremeni tudi svoje strategije poučevanja. Učitelj študente vključuje (aktivno in
kreativno) v reševanje problemov, da znajo potem tehnične rešitve oz. znanje prenesti v nove
situacije. Pri uporabi virov in informacij jih usmerja tako, da znajo poiskati prave vire in
informacije v digitalnem okolju, nato pa te podatke in vsebine ustrezno organizirati, analizirati,
interpretirati ter kritično vrednotiti. Študenti se naučijo, kako komunicirati, sodelovati in varno
uporabljati digitalna orodja (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework, 28. 4. 2021).
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Slika 51: Evropski okvir digitalnih kompetenc za učitelje
Vir: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework (28. 4. 2021)
12.2.1 E-IZOBRAŽEVANJE NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI
Na Višji prometni šoli v Mariboru (VPŠ) smo upoštevali priporočila MIZŠ po enotnem sistemu
dela in študijski proces po navodilih vodstva izvajali ves čas dela na daljavo v spletnem okolju
MS Teams, saj smo ta sistem kot podporo pri rednem in izrednem izobraževanju uporabljali že
nekaj let. Ves ta čas smo se pogosto (včasih skorajda tedensko na sestankih) seznanjali z novimi
orodji, ki bi jih še lahko uporabljali v naših učilnicah za popestritev predavanj ali vaj, saj smo
kmalu spoznali, da samo znanje uporabe moderne tehnologije za vzpostavitev interakcije
predavatelj—študent/-i ni zadostni motivator za uspešno izvedbo študijskega procesa in
pričakovanega pozitivnega rezultata, tj. odzivnosti študentov, njihove aktivnosti, izpolnjevanja
obveznosti in uspešno opravljenega izpita. Te ugotovitve je potrdila tudi Analiza študija na
daljavo (shorturl.at/clswD, 28. 4. 2021), ki jo je za študijsko leto 2019/2020 izvedla Skupnost
VSŠ, kjer so se tako predavatelji kot študenti vrednotili z visoko oceno kot samostojni uporabniki
digitalnih tehnologij predvsem pri vzpostavljanju medsebojne komunikacije ter sodelovanja s
študenti in predavatelji. Med slabostmi študija na daljavo so študenti navedli odsotnost
sodelovanja in druženja s sošolci (57 %), pomanjkanje dodatnih razlag v trenutkih nejasnosti
(53 %), pomanjkanje povratnih informacij o pravilnosti študijskih izdelkov, manjša uporabnost
in povečana obsežnost študijskih vsebin, manjša angažiranost in usposobljenost profesorjev,
slabo obveščanje, nezbranost in nezainteresiranost študentov ipd. Skupnost VSŠ je že v prvem
obdobju študija na daljavo v št. letu 2019/20 izdelala Navodila in smernice za izvedbo študija
na daljavo v višjem strokovnem šolstvu (https://www.skupnost-vss.si/smernice.pdf, 20. 4.
2021), kjer je podala priporočila za minimalne standarde za izvedbo študija na daljavo, zapisala
ukrepe in pogoje za podporo študija za študente in predavatelja, načrt izvedbe, načine
ocenjevanja, samoevalvacije ter materialnih pogojev za izvedbo. Te smernice smo upoštevali pri
organizaciji študijskega procesa na VPŠ:
• Na začetku študijskega leta 2020/2021 smo na predavateljskem zboru potrdili enotno
obliko prikazovanja študijskih vsebin v učilnicah, da tako omogočimo študentom enako
strukturo predmetov v obeh letnikih.
• Za prehod iz klasičnega študijskega procesa na šoli v spletno okolje je bilo potrebno
najprej preveriti/zagotoviti materialne pogoje za študij na daljavo pri študentih in
predavateljih (računalnik, prijava v Office 365 – licence in internetna povezava).
• Za delo s Teamsi je bilo potrebno izobraziti študente ‒ za prve letnike smo imeli na voljo
ravno dovolj časa za uvajanje, drugi letniki in predavatelji so že znali delati v Teamsih.
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•

Začeli smo z izvajanjem študijskih vsebin po urnikih, ki so bili za namen študija na daljavo
prilagojeni tako, da so upoštevali Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v
višjem strokovnem šolstvu ‒ največ dva predmeta dnevno po dve ali tri ure oziroma
kombinacija predavanj, vaj in samostojnega dela s konzultacijami in preverjanjem
rezultatov.

12.3 IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA Z ORODJI MS TEAMS
Za izvedbo študija na daljavo se pri delu z MS Teams na VPŠ večinoma uporabljajo naslednji
razdelki:
• objave (omogoča videokonferenčno predavanje, neposreden stik s študenti, deljenje
dokumenta, snemanje predavanja, načrtovanje sestanka oz. naslednjega srečanja
skupine itd.),
• datoteke (deljenje dokumentov, hkratno spreminjanje in dopolnjevanje dokumenta),
• dodeljene naloge (dodeljevanje nalog, ki jih morajo študenti opraviti do določenega roka,
enostavno preverjanje in vodenje evidenc opravljenih obveznosti študenta),
• zvezek za predavanje (učilnica oz. zvezek za predmet, uporaben za študente in
predavatelje kot zbirno mesto za vsa pri predmetu obravnavana gradiva, prostor za
urejeno in zaporedno sledenje vsebinam predmeta pri samostojnem učenju),
• drugi pripomočki, ki si jih lahko predavatelj pri posameznem predmetu namesti na
zavihek učilnice kot bližnjico za uporabo (npr. Forms, Slido …).
Klasična izvedba online predavanj preko videokonferenc in nalaganje/deljenje dokumentov (kot
gradivo v Wordu, PDF-ju ali PowerPointu) so kmalu postali enolični in monotoni načini izvajanja
študijskega procesa, zato so predavatelji vsebine drsnic posneli v Microsoft Streamu z namenom
lažjega kasnejšega ponavljanja ali razumevanja snovi in jih vstavili v učilnico. Z nadaljnjim
izobraževanjem in samoučenjem se je kmalu pokazalo, da lahko predavatelj snema celotno
predavanje preko Teamsa, vanj pa vključuje za popestritev tako videoposnetke z YouTuba, druge
zanimive bližnjice, predstavitve študentov ipd. Med študijskim letom smo se sproti seznanjali z
novostmi, ki jih je uvajal Microsoft ‒ dvigovanje rok, sobe za skupinsko delo, spremljanje
prisotnosti študentov (Pokaži udeležence), deljenje dokumenta v klepetu med izvajanjem
predavanj itd.

12.4 APLIKACIJE V MS TEAMSU ZA POPESTRITEV PREDAVANJ IN VAJ
V nadaljevanju bomo opisali najpogosteje uporabne aplikacije, ki jih uporabljamo na Višji
prometni šoli za dopolnitev in popestritev izobraževanja na daljavo. Opisane aplikacije dodate
pri vsaki ekipi (predmetu) s klikom na gumb + (Dodaj zavihek).
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Slika 52: Uporabniški vmesnik za dodajanje aplikaciji v Teamsu
Vir: Lasten
12.4.1 MICROSOFT WHITEBOARD
Microsoft Whiteboard je digitalna tabla za sodelovanje v okolju Office 365 za učinkovita srečanja
in angažirano učenje. Gre za neskončno veliko tablo, kjer lahko študentje in predavatelji
izmenjujejo in dopolnjuje ideje, zamisli, vodijo projekte itd. Učitelj si jo lahko pripravi (napiše
vsebine) že pred pričetkom predavanj in jo doda pri načrtovanju predavanja, jo skrije ali pusti
vidno že pred začetkom predavanja. V primerjavi s klasično digitalno predstavitvijo, kjer lahko
učitelj posname npr. postopke računanja in jih vstavi v učilnico, je digitalna tabla interaktivno
orodje, s katerim učitelj razlaga, piše in računa takrat, ko poteka videokonferenčna ura, pri tem
pa lahko s pisanjem po tabli aktivno sodelujejo tudi študenti. Vse aktivnosti, ki se med
predavanjem ali vajami izvajajo na tabli, se lahko posnamejo in tako je posnetek na voljo
študentom za ponovno spremljanje in ponavljanje.
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Slika 53: Uporabniški vmesnik Microsoft Whiteboard
Vir: https://bit.ly/3udaYVS (25. 4. 2021)
12.4.2 MICROSOFT STREAM
Microsoft Stream je aplikacija, ki je že primarno integrirana v uporabniški vmesnik Office 365. Z
aplikacijo Stream lahko omogočimo varno skupno rabo videovsebin in tako poskrbimo, da imajo
vsi študentje dostop do pomembnih izobraževalnih vsebin na enem mestu. Videoposnetki se
lahko integrirajo z vsemi aplikacijami Office 365 (npr. zvezek za predavanja, kanali itd.).
Predavatelji VPŠ najpogosteje uporabljajo aplikacijo Stream za nalaganje samostojnih
predavanj, ki jih posnamejo kar v aplikaciji MS PowerPoint (Snemanje).

Slika 54: Uporabniški vmesnik PowerPoint – Snemanje
Vir: Lasten
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MS PowerPoint omogoča neposredni prenos videoposnetka predavanj v Stream. Videoposnetki,
preneseni v Stream, se lahko kasneje dodajo posameznim skupinam, kanalom ali srečanjem.

Slika 55: Uporabniški vmesnik Stream
Vir: Lasten
Predavatelji in študenti si lahko shranjujejo lastno ali skupno knjižnico videoposnetkov.
Predavatelji lahko te posnetke uporabijo pri različnih predmetih kot medpredmetno sodelovanje
oz. jih uporabijo v naslednjem študijskem letu.
V primerjavi s posnetimi PPT-predavanji, ki jih je, če bi med predvajanjem želeli preverjati
razumevanje in aktivno sodelovanje študentov, potrebno vmes ustaviti in zastaviti vprašanja za
preverjanje, lahko v Streamu predavatelj aktivno preverja in motivira študente za aktivno
sodelovanje tako, da integrira med videoposnetke kratka vprašanja iz aplikacije Forms. Primer
je predstavljen na naslednji povezavi (klik…).
12.4.2 KAHOOT
Kahoot je spletna aplikacija, ki se lahko integrira v ekipo MS Teams. Namen aplikacije je
izvajanje kvizov za skupinsko ali posamično preverjanje znanja. Študenti odgovarjajo na
vprašanja neposredno v Teamsu ali preko mobilnih telefonov.

Slika 56: Uporabniški vmesnik Kahoot
Vir: Lasten
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12.4.3 SLIDO
Slido je spletna aplikacija, ki se lahko integrira v ekipo MS Teams. Namen aplikacije je izvajanje
kratkih spletnih anket in preverjanje znanja neposredno v Teamsih (pri izvajanju video srečanja)
ali pa med predstavitvijo diapozitivov v PowerPointu. Aplikacija omogoča izvedbo anket s
pomočjo izbirnih polj, odprtih besedil, razvrščanje in povezovanje, rangiranje in razne druge
kvize.

Slika 57: Uporabniški vmesnik Slido
Vir: Lasten
Študenti odgovarjajo na vprašanja neposredno v Teamsu ali preko mobilnih telefonov. Osnovna
uporaba aplikacije Slido je brezplačna (največ 100 uporabnikov). Za večje število uporabnikov
je potrebno kupiti licenco (od 10 € za licenco za učitelja na mesec).
12.4.4 TASKS (PLANNER)
Aplikacija Tasks (Planner) omogoča preprost način skupinskega dela z intuitivnim vizualnim
upravljanjem opravil in možnostjo sodelovanja. S pomočjo aplikacije Planner spodbujate in
določate roke za projektno delo skupin ne glede na njihovo vlogo ali strokovno znanje, da bodo
učinkoviteje opravljali zastavljene naloge.
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Slika 58: Uporabniški vmesnik Tasks
Vir: Lasten
12.4.6 INSIGHT
Aplikacija nudi celosten pregled nad aktivnostjo študentov. Spremlja in beleži prisotnost na video
predavanjih, beleži njihove aktivnosti (katero vsebino so pogledali, koliko časa, kateri dokument
so odprli itd.).

Slika 59: Uporabniški vmesnik Insight
Vir: Lasten

12.5 SKLEP
E-izobraževanje, delo na daljavo, online študij ipd. so izrazi, s katerimi v zadnjem letu
označujemo način izvajanja študijskega procesa, na katerega so morale po zaprtju šol preiti vse
vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji. Višje strokovne šole so se samostojno odločale,
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katera spletna okolja bodo v te namene uporabljale. Na Višji prometni šoli Maribor smo že pred
študijem na daljavo kot podporo študijskemu procesu uporabljali spletno učilnico Microsoft Office
‒ Teams, zato ne predavatelji ne študenti nismo imeli težav s prilagajanjem na delo od doma. V
obdobju izvajanja študija na daljavo so predavatelji v procesu izobraževanja na šoli ali
samoizobraževanja usvojili in izpopolnili uporabo različnih orodij znotraj Office 365 in Teamsa za
čim bolj zanimivo podajanje študijskih vsebin in spodbujanje sodelovanja študentov. Možnosti,
ki jih ponuja Teams za didaktično popestritev študijskega procesa, je veliko, zato je predavatelj
tisti, ki jih izbere glede na specifiko predmeta, ki ga poučuje, iz množice ponujenih aplikacij.
Izbor in uporaba ponujenih aplikacij sta odvisna od (pred)znanja uporabe orodij Office 365,
(samo)izobraževanja in izpopolnjevanja predavatelja oz. njegove lastne motivacije in
pripravljenosti za pripravo študijskih vsebin na dinamičen način, torej tak, ki bo študente
vsebinsko pritegnil, jih motiviral za delo z uporabo različnih orodij in jih hkrati navajal tudi na
kritično razmišljanje pri oblikovanju rešitev na zastavljene probleme, jih naučil interpretirati
rezultate, podatke ter jih s tem pripravljal na delo v poslovnem okolju.
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13. MULTIMEDIJA KOT POMOČ PRI POUČEVANJU FOTOGRAFIJE
doc. MgA. Jasna Klančišar
GEA College CVŠ, , Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o.
jasna. klancisar@gea-college.si

POVZETEK
Referat analizira rabo multimedije, natančneje videa, pri predmetu Komercialna fotografija, ki
ga poučujem na Gea College – Center višjih šol. Poleg analize izbranega videa, ki je služil kot
izobraževalno gradivo pri izvedbi vaj na daljavo, na kratko oriše zgodovino multimedije v
izobraževanju in postopke strukturiranja takšnega videa.
Cilj prispevka je prikazati prednosti izobraževalnega videa, z obzirom na tako dobre kot slabe
lastnosti, in predstavitev postopka priprave na reprezentativnem primeru.
Ključne besede: multimedija, izobraževalni video, učno gradivo, fotografija, komercialna
fotografija

13.1 UVOD
V času začasne prestavitve študija popolnoma na daljavo smo se predavatelji Gea College –
Center višjih šol soočali s številnimi izzivi. Eden izmed njih je izvedba vaj fotografije, ki sicer
zadeva veliko pozornosti na individualni ravni, saj gre za poučevanje tehničnih spretnosti. Kot
novega pomočnika sem izdelala izobraževalni video, s ciljem, da študentom enako kvalitetno kot
sicer omogočim izvedbo vaj. Prispevek je nastal kot analiza okoliščin ustvarjenega
izobraževalnega videa, z namenom preučevanja njegove učinkovitosti. S hipotezo, da je
izobraževalni video pri poučevanju fotografije učinkovit pripomoček, ki pripomore k boljšim
študijskim rezultatom.

13.2 POUČEVANJE FOTOGRAFIJE
Fotografija je mlada veda, vendar specifična po hitrem razvijanju. Največji preskok je za stroko
pomenil prehod iz analogne v digitalno tehnologijo in povzročil nastajanje novosti na praktično
dnevni ravni (Bate, 2003, 435–442). Tako bi lahko rekli, da se vzporedno z razvojem tehnologije,
in s tem fotografske opreme, sistemov obdelave ipd., potrebe po novih načinih poučevanja vseh
vidikov panoge kažejo sproti. Predavatelji črpamo pedagoško gradivo v tuji strokovni in
znanstveni literaturi, ki ga je treba najprej prilagoditi za nadaljnje podajanje znanja. Gre za
vedo, kjer se pri poučevanju poslužujemo nadpovprečno veliko praktičnih vaj, pri tem se večkrat
pokaže težava preštevilčnosti študentov. Predavatelji si tako delo lajšamo z raznimi
»pripomočki«, uporabljamo več ponazarjalnega gradiva in povečujemo število vaj.
Najpopularnejši med kolegi fotografi pa se ta trenutek zdi videoposnetek. Študentje si že sami
pogosto pomagajo s posnetki na portalu YouTube, vendar to ni vedno dobro, saj v smislu
strokovnosti ne ločijo med dobrim in slabim videom in se, grobo rečeno, pogosto naučijo narobe.
Pa vendar gre za stroko, ki zahteva ogromno ponazoritvenih vstavkov, ki jih ravno medij videa
lahko odlično zapolni in je tako učinkovit pripomoček pri poučevanju fotografije, ki ustreza tako
študentom kot predavateljem. Polega tega gre za pripomoček, ki se je obnesel tudi v času
pandemije COVID-19, ko so se tako predavanja kot vaje izvajala na daljavo.
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13.3 VIDEO KOT IZOBRAŽEVALNO GRADIVO
Zdi se, da je tehnologija »razvadila« ljudi pri usvajanju informacij. Videi na družabnih omrežjih
so postali kuharske knjige, nasveti psihologov, znanstveni prispevki, navodila za vsakdanja
opravila ... in hkrati ponazorjalno gradivo za mnoge stroke.
Jeremy Galbreath (1992, 32) multimedijo opisuje kot novo uporabniško usmerjeno tehnologijo,
ki temelji na mnogočutni človekovi naravi in zmožnostih računalnika, da poveže vse nosilce
informacij v celoto. Tako ni nenavadno, da se je prestavila v pedagoško-andragoški prostor.
Najbolj znana visokošolska ustanova, ki v svoj izobraževalni proces uvaja izobraževalne videe je
The Open University (britanska fakulteta, ki deluje hibridno, na daljavo in v živo hkrati). Za
poučevanje uporablja različne metode, od pisnih do avdio materialov, spleta, programske
opreme in televizijskih programov (http://www.openuniversity.edu, 30. 4. 2021), vendar tu ne
govorimo o video materialu, ki bi ga predavatelji posneli sami npr. doma, ampak se je pojavila
potreba po razvoju modela scenaristike izobraževalnega videa. Jack Koumi (2006, 99) je za
ekipo, ki je snemala te izobraževalne programe (gre za produkcijo BBC-ja), pripravil delavnice,
na katerih so se izobraževali posebej za pisanje scenarijev za pedagoške videe, imenovane EDTV
course.
Multimedija se v izobraževalnem procesu uporablja na vsakem koraku; kot mešanica videa in
zvoka so se kasete skupaj z natisnjenim tekstom uporabljale pri poučevanju na daljavo vseh
strok že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Collins in drugi, 1997, 3–4 ). Danes se je z
digitalizacijo vse preselilo na medmrežje in predstavlja bistveno boljšo dosegljivost. Za primer
lahko podam študentje fotografije, ki si morajo nekatere postopke (npr. postavitev studijskih
luči) obvezno beležiti s pomočjo, ali fotografij ali videa.
13.3.1 SPECIFIKE VIDEOPOUČEVANJA
Študentje so večinoma vajeni, da jim predavatelj pokaže sliko, tabelo, prosojnico, ob njej pa
govorno razlaga snov. Ta povezava je zato zaželjena tudi v videoposnetku. Besedilo je lahko
podano v obliki zvočnega zapisa ali napisa (Krašna, 2015, 32–41). Zvok pa razumem kot dodatek
k slušni zaznavi. Pri ponazarjalnem gradivu za fotografijo študentje slišijo zvok sprožilca,
bliskavic, ostrenja, kar je zagotovo doprinos k zaznavam. Video se tako zdi odličen inštrument
pri poučevanju (fotografije), vendar ima po izkušnjah iz rabe tega pripomočka sodeč ključno
pomanjkljivost: iz procesa poučevanja odvzame dialog.
Koumi (2006) loči sedemindvajset kategorij prednosti videa kot pomožnega gradiva pri
izobraževanju, ki omogočajo izobraževalcem in snemalcem, da izkoristijo ta medij do polnega
potenciala. Gre za tehnike in funkcije poučevanja, ki izrabljajo moč videa v primerjavi z nemočjo
tiskane oblike podajanja snovi.
Teh sedemindvajset kategorij se stika v treh bazičnih področjih:
• predstavlja pomoč pri učenju in razvoju spretnosti (je ilustrativen, demonstrativen, ima
strukturirano zaporedje, možnost kompresije časa poteka postopkov ...);
• potencira podoživljanje izkušenj (ponuja možnost izobraževanja na določenih sicer manj
dostopnih mestih, ima možnost predstavitve iz različnih perspektiv, hitrosti predvajanja
...);
• bogatenje (ima potencial močne motivacijske funkcije) (Koumi, 2006, 3).
Edino področje, kjer Koumi (2006, 5) opozarja, da ima lahko video tudi negativne učinke, je
tretje, saj ne dovoljuje interpretacije posameznika. V dveh letih intenzivne rabe videa kot
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pripomočka pri podajanju snovi fotografije pa bi zlahka našla še mnoge druge negativne učinke,
najpomembnejši se mi zdi dialog, ki dovoljuje predavatelju sprotno preverjanje razumevanja
podanih postopkov in informacij.
Na koncu ne gre pozabiti še na možnosti težav, ki lahko doletijo predavatelje in študente v
procesu poučevanja s pomočjo videov. Koumi (2006) se ukvarja z razlago videopoučevanja v
idealnih pogojih in s profesionalno ekipo, ki za video naredi scenarij, ga posname, zmontira in
naloži na temu namenjeno platformo. Le redki predavatelji v Sloveniji imajo možnost dostopanja
do posnetkov take kvalitete. Realnejši so videi, ki jih posnamemo, zmontiramo in objavimo sami.
To pa zadeva: I. tehnikalije: kvalitetno in relativno težko doseglivo snemalno opremo,
program(e) za obdelavo in dovolj zmogljivo računalniško opremo; II. investirani čas: za
podučitev o snemanju in montaži, pripravi scenarija, snemanje, montiranje in objavljanje. Dva
izziva, ki jih ne krije ne delovno okolje ne delovni čas.

13.4 ANALIZA VIDEOPREDAVANJA
13.4.1 VIDEOPREDAVANJA PRI PREDMETU KOMERCIALNA F OTOGRAFIJA
Preden se lotim analize primera uvajanja videa v laboratorijske vaje, bi želela izpostaviti nekaj
osnovnih značilnosti predmeta Komercialna fotografija in sistema, znotraj katerega se izvaja.
Poteka v okviru višješolskega strokovnega programa, ki se v večinskem delu odvija na daljavo.
Le vaje se navadno izvajajo na šoli, vendar so se v času pandemije v letih 2020 in 2021 tudi
slednje odvijale na daljavo. Udeleženci predmeta so študentje z zelo raznolikim predznanjem.
13.4.2 KONTEKST
SVETLOBO)

IZVANJA

VAJ

(LIGHT

PAINTING

ALI

»SLIKANJE«

S

Znotraj vaj pri predmetu študentje spoznajo osnove (in se v njih preizkusijo) komercialnega
portretiranja. Vaje zahtevajo profesionalno studijsko opremo, ki je na voljo na šoli, a zaradi
izrednih razmer študentom ni bila na voljo, kar je pomenilo prilagoditev vaj na študentom
izvedljiv način. Z obravnavo light paintinga vaja izpolni vse zastavljene pedagoške cilje, vendar
za njo študentje ne potrebujejo profesionalne opreme, zato se je zdela edina možna rešitev v
dani situaciji. Hkrati se je izkazala za učinkovitejšo kot osnovna različica, saj so lahko vsi
študentje prišli »na vrsto«, naredili vsak svoj končni produkt, o njem konzultirali in ga, v primeru
želje, tudi popravljali, kar je pri skupinskem izvajanju vaj v šolskem studiu težje izvedljivo.
Vaja, za katero je predvidenih 5 šolskih ur, zajema teoretski uvod v postopek fotografiranja s
procesom light paintinga, predstavitev tehničnih podrobnosti priprave fotografske in druge
potrebne opreme, sceniranje fotografiranega objekta, fotografiranje po postopku in
postprodukcijo. Vse to je bilo v celoti zajeto v videopredavanje, ki ga je spremljal uvod, v
katerem sem študente na kratko seznanila z njegovo vsebino. Video je služil kot razlaga in
vodenje pri postopku, ki so mu morali študentje vzporedno slediti in ga tudi sami ponoviti.
13.4.3 TEHNIČNE PODROBNOSTI POSNETKA
Video sem posnela doma, saj sem želela imeti enake okoliščine dela, kot jih bodo imeli kasneje
študentje. Dolg je 30 minut in je narejen s pomočjo fotoaparata, ki je služil kot kamera (Canon
D5 Mark IV), stativa, luči (dve namizni domači luči), zmontiran pa je v programih Adobe.
Študentom sem ga predstavila in jim ga poslala v času izvajanja vaj preko platforme Moodle.

94

Slika 60: Zajem zaslona montaže posnetka
Vir: Lasten
Pri izdelavi videa sem sledila Koumijevemu (2006) pedagoškemu okvirju principa pripovednega
scenarija in sledila pedagoški strukturi scenarija v vsakem posameznem poglavju:
ujeti – pridobiti pozornost in jo zadržati,
uvod – napeljati v temo,
omogoči pozorno spremljanje,
omogoči individualno konstrukcijo znanja,
senzibilizirati gledalca k mišljenju,
osvetli zadevo,
strukturirati zgodbo,
podkrepiti zgodbo – snov,
utrditi/zaključiti,
povezati vsako končano poglavje – snov z naslednjim.
13.4.4 CILJI POSNETKA
Najpomembnejše se mi je zdelo, da študente z nazornimi prikazi in rezultati ter načinom vodenja
skozi postopek pritegnem in zadržim njihovo pozornost. Kljub temu da video ni najkrajši, sem
želela nekoliko pohiteti z uvodom in ga narediti dinamičnega, tako je razlago vedno dopolnjevala
fotografija ali praktični sprotni prikaz npr. pripomočkov. Kamera je bila statična in je snemala
dogajanje iz pozicije fotografske kamere, tako so študentje videli enako pozicijo in osvetlitev,
kot da bi fotografirali sami. V videu nisem zgolj predstavila tehnike in postopka izvedbe, ampak
sem vanj vključila tudi možne zagate in s tem vsaj delno predvidela, kakšna vprašanja bi imeli
študentje v primeru izvedbe »v živo«. V uvodu sem študente pozvala, naj si potencialna vprašaja
med samim gledanjem posnetka zabeležijo in jih z njimi reševala po koncu predvajanja. Samega
predvajanja nisem želela prekinjati, saj bi tako lahko padla koncentracija študentov. Razlagala
sem počasi in večkrat ponovila ključne napotke, saj sem predvidela, da si bodo študentje med
gledanjem posnetka, določene informacije beležili. Videu sem mestoma dodala tudi komentarje
in podnapise, ki so pojasnjevali, primerjali, komentirali, tisto, kar se je prikazovalo na posnetku.
Video ne vsebuje glasbe, saj bi bila preveč moteča, so pa prisotni vsi »šumi«, zvoki prostora,
snemanja, kamerininega zaklopa itd. Na koncu sem študente ponovno želela motivirati za
individualno delo, in sicer s prikazom končnega produkta ter spodbudo za kasnejše sprotno
konzultiranje.
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13.5 ZAKLJUČEK IN SAMOEVALVACIJA
Video, ki sem ga uporabila, so študentje sprejeli zelo pozitivno. Navodila so razumeli in postopek
individualno uspešno ponovili. Cilj motivacije študentov sem občutila bistveno bolje, kot ga sicer
pri izvedbi vaj v živo. S tem načinom so bili študentje vsak posamezno »prisiljeni« sodelovati in
pokazati svoje izdelke, kar se pri skupinskih izvedbah vaj težko doseže. Tako ocenjujem, da je
bilo usvojeno znanje (izbrane tehnike) boljše kot brez uporabe videopredavanja.

Slika 61: Primer končnih produktov, Hana Žargi
Vir: lasten

Slika 62: Primer končnih produktov, Katja Kranjec
Vir: lasten
Sicer pa priprava takšnega posnetka predstavlja velik izziv. Terja bistveno več časa kot običajne
priprave na izvedbo vaj. Videopredavanje ni izvedba vaj v celoti, vendar gre zgolj za pripomoček
pri ponazoritvi, ki v mojem primeru ni bila izvedljiva drugače. Vaje so sicer potekale na daljavo,
vendar so vseeno zajemale uvod v posnetek in po predvajanem posnetku sprotne individualne
konzultacije s študenti.
Kljub vsem pozitivnim vidikom izobraževalnega videa in posledično potrditvi svoje osnovne
hipoteze, ne moremo reči, da bi z njegovo pomočjo študij na daljavo potekal popolnoma brez
želje po osebnem stiku. Dialog s študenti bo vedno, vsaj zame, ostal bistvenega pomena pri
potrjevanju svoje pedagoške učinkovitosti.
Pa vendar, se strinjam s Koumijem (2006, 95), ki je mnenja, da si predavatelji konstantno
prizadevamo, da bi pri študentih dosegli trajno fascinacijo nad predmetom, in znotraj tega
posegamo po različnih pripomočkih, da bi nam to uspelo. Eden izmed najuspešnejših je zagotovo
izobraževalni video.
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14. KAKOVOSTNA (INTERNA) KOMUNIKACIJA V DIGITALNEM
DELOVNEM OKOLJU
mag. Jelka Bajželj
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
jelka.bajzelj@sckr.si

POVZETEK
V času covida-19 se podjetja in organizacije, številni vodilni kadri in zaposleni soočajo s povsem
novo situacijo, delajo na daljavo, komunicirajo na daljavo. Vlaganje časa, sredstev in truda v
komunikacijo z zaposlenimi je (pred)pogoj za uspeh vsakega podjetja oz. organizacije.
Kakovostna interna komunikacija je v času epidemije covid-19 še toliko pomembnejša, a tudi če
so za digitalno (interno) komuniciranje izpolnjeni vsi tehnični pogoji, to še ne pomeni nujno, da
bo le-to uspešno. V prispevku so na kratko orisani možni problemi na tem področju, predvsem
pa nakazane rešitve in poti do kakovostne interne komunikacije v digitalnem delovnem okolju.
Ključne besede: interno komuniciranje, kakovost, digitalna orodja, vodenje

14.1 UVOD
Koronakriza je (spet) tu, hočeš nočeš deloma, večinoma ali v celoti, tam, kjer je to pač smiselno
in mogoče, delamo na daljavo. In komuniciramo na daljavo. Z vodji, sodelavci, poslovnimi
partnerji, različnimi javnostmi, študenti, kolegi in prijatelji … Kako voditi podjetja in organizacije
ter različne delovne time na daljavo, kako organizirati delo, kako komunicirati s sodelavci, vse
to so izzivi, s katerimi se trenutno soočajo številni vodilni kadri in zaposleni.
Veliko naših podjetjih in organizacij, vključno s (pre)nekaterimi inštitucijami, ki delujejo na
področju terciarnega izobraževanja, se na delo na daljavo in na t. i. novo realnost niti ni utegnila
(povsem) ustrezno pripraviti. Delo na daljavo (vodenje, organizacija dela, različni delovni
procesi, tudi ali predvsem v veliki meri spremenjeni načini (internega) komuniciranja), še
posebej v času epidemije oz. pandemije covid-19, namreč s seboj prinaša vrsto lažje in težje
obvladljivih situacij in svojevrstnih strokovnih in siceršnjih izzivov, za začetek pa je seveda
potrebno zagotoviti varno in neprekinjeno opravljanje dejavnosti.
Delo v času korona pandemije je delo v izrednih razmerah (Hofmann et al. 2020), obseg in
hitrost prehoda na delo na daljavo sta bila in sta nepričakovano velika (prav tam).
Nekateri vodje in zaposleni so se na povsem novo in nepričakovano situacijo prilagodili relativno
hitro, drugi spet počasneje, nekateri zelo dobro obvladajo nove pristope in tehnologije, drugi
slabše. Za začetek je v dani situaciji smiselno najprej uporabiti in čimbolj izkoristiti vsa digitalna
orodja, ki so vodjem in zaposlenim že poznana.
Za vodenje na daljavo bi lahko rekli, da ni enostavno zaradi manjkajoče t. i. socialne prisotnosti,
nekatere probleme v delovni skupini ali timu lahko zaznamo (pre)pozno (temu se do neke mere
sicer lahko izognemo z metakomunikacijo), lahko se pojavljajo težave pri interpretaciji pomena
prejetih sporočil, zaupanje med člani mora biti na visoki ravni, morda se člani skupine čutijo
manj zavezani izpolnjevanju dogovorov, nenazadnje pa vodja običajno tudi težje izvaja nadzor
nad opravljenim delom (Bajželj 2015).
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V času pandemije sta se spremenila način dela in način vodenja, bistveno več je dela od doma
in virtualnega povezovanja, pospešeno in več kot prej razmišljamo o prilagajanju poslovnih
modelov, o spremembah delovnih okolij, več pozornosti namenjamo komunikaciji na vseh
ravneh (Lončar 2021).

14.2 INTERNO KOMUNICIRANJE V ČASU (KORONA)KRIZE
Vlaganje časa, sredstev in truda v komunikacijo z zaposlenimi je (pred)pogoj za uspeh vsakega
podjetja oz. organizacije. Pomen kakovostne interne komunikacije je v času epidemije covid-19
in daljših in večjih ter krajših ali tudi manj obsežnih in ponavljajočih se zapiranj države ter
spremenjenega poslovanja oz. delovanja (npr. v inštitucijah na področju terciarnega
izobraževanja večino študijskega leta celo izključno dela na daljavo) še toliko večji pomen. Za
(interno) komuniciranje zaposleni uporabljamo številna (nova) komunikacijska orodja, ponekod
formalno komunikacijo dopolnjujejo tudi z neformalnimi komunikacijskimi kanali (Facebook,
Viber, WhatsApp, Telegram, Signal ipd.), podjetja po podatkih nekaterih raziskav (denimo
Skender in Pezdir 2020 navajata rezultate Deloitte raziskave dobrobiti zaposlenih v času COVID19,
ki
je
bila
izvedena
v
aprilu
2020,
rezultati
so
dosegljivi
tudi
na
htps://www2.deloitte.com/si/sl/pages/about-deloitte/articles/COVID-19-Prihodnost-dela-indobrobit-zaposlenih.html) v času pandemije komunikaciji namenjajo celo več časa kot sicer.
Glavni izzivi pri komuniciranju, ki jih navajajo v skozi omenjeno raziskavo anketiranih podjetjih,
pa so obvladovanje velikega števila novih orodij, težave z delovanjem tehnologije, nerealistična
pričakovanja glede (stalne) dosegljivosti zaposlenih, poleg tega pa še pomanjkanje osebnega
kontakta, nestrukturirana komunikacija, nedostopnost nadrejenih in manjše zaupanje zaradi
nezmožnosti spremljanja neverbalne komunikacije (prav tam). Primer digitalne (interne)
komunikacije simbolično prikazuje spodnja slika.

Slika 63: Digitalna komunikacija
Vir: https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/virtuell-netzwerken-in-der-coronapandemie-2861/ (5. 5. 2021)
Da bo (tudi interna) komunikacija v času dela na daljavo lažja in učinkovitejša, se lahko
poslužimo različnih spletnih orodij, za denimo videokonferenčne klice v Sloveniji pogosto
uporabljamo aplikacije Zoom, Skype, MS Teams. Za začetek seveda potrebujemo dovolj zmogljiv
(prenosni) računalnik, dostop do interneta in ustreznih računalniških programov, digitalnih
orodij, dobro je, če smo povezani tudi preko (pametnega) telefona. Še posebej v sedanjih kriznih
časih se pokaže, kako zelo pomembna je kakovostna interna komunikacija, pri kateri
uporabljamo digitalna orodja, oz. (interna) komunikacija v digitalnem delovnem okolju, a tudi
če so za digitalno komuniciranje podani vsi tehnični pogoji, to torej ne pomeni, da bo le-to nujno
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uspešno. Ob vsem digitalnem internem komuniciranju in delu na daljavo tudi ne pozabimo na
človeka in na njegovo potrebo po druženju; če se s sodelavci nikoli ne moremo srečati v živo,
pa v takšnem obdobju vsaj občasno lahko organiziramo npr. povsem neformalne skupne
virtualne odmore za kavo. Koronakriza je pokazala, da marsikje lahko delamo učinkovito (ali
celo še bolj učinkovito kot sicer) na daljavo, pa vendar si veliko zaposlenih želi tudi osebnega
stika, predvsem pa (še) več ustrezne, tj. z vseh vidikov kakovostne interne komunikacije.

14.3 KAJ KAŽEJO IZKUŠNJE?
Moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija je hkrati pogoj in gonilna sila za delo na
daljavo nasploh, v virtualnih delovnih okoljih se poslužujejo avdio- in videokonferenc (uporabijo
npr. Skype), klepetalnic, e-pošte, skupnega urejanja dokumentov v denimo spletni oblačni
storitvi Google Drive, lastnih spletnih strani in spletnih učilnic (npr. Moodle) in drugih aplikacij
(Bajželj 2015). Za asinhrono komunikacijo se lahko poslužujemo tudi različnih forumov, na ta
način v komunikaciji lahko sodelujejo tudi sodelavci, ki npr. tekom dneva niso našli časa za
službene pogovore in tako lahko svoj prispevek k diskusiji podajo kasneje.
Izkušnje iz prvega vala koronakrize so pokazale, do so krizo uspešneje in hitreje prebrodile
organizacije z visoko kakovostjo odnosov in čvrsto, na zaupanju in spoštovanju zgrajeno
organizacijsko kulturo (Ilar 2020). Raziskava (raziskavo o kakovosti komuniciranja z zaposlenimi
med kriznim obdobjem so izvedli strokovnjaki iz podjetja Mediade v sodelovanju z oddelkom za
psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, v njej je sodelovalo več kot 700 zaposlenih iz
zasebnih, javnih in državnih delovnih organizacij) je izpostavila visoko odgovornost
managementa za komuniciranje, nasveti managementu oz. vodstvu za dobro komunikacijo v
naslednjem valu epidemije pa so (Ilar 2020):
•
•
•
•
•
•
•

bodite zgled,
bodite zaupanja vreden vir informacij,
komunicirajte iskreno in z empatijo,
redno obveščajte zaposlene o situaciji v podjetju oz. organizaciji,
komunicirajte pogosto,
ne govorite samo o službi,
zaposlene vključujte v odločanje (zaposlene motivira, da so slišani in da se ceni njihov
trud).

Ugotovitve omenjene raziskave so potrdile, kako vitalno pomembno je ustrezno interno
komuniciranje v času krize (prav tam). V interni komunikaciji se poslužujemo novih digitalnih
orodij in kanalov, komunicirajmo odločno, jasno, razumljivo, mirno in iskreno, komunicirajmo
tudi v digitalni obliki dovolj pogosto (npr. določimo termin za krajše redne tedenske online
sestanke vodstva z zaposlenimi, kjer se bodo zaposleni seznanili z vsemi relevantnimi aktualnimi
informacijami, po potrebi in zmožnostih pa tudi sodelovali pri odločanju o določenih strokovnih
zadevah). V kriznih situacijah obstaja veliko večja možnost za nastanek konfliktov, vendar pa z
ustrezno, pravočasno in dovolj kakovostno interno komunikacijo lahko to možnost zmanjšamo
na minimum. Pomembna je tudi sama izbira besed, komunikacija pa naj bo konkretna in
spoštljiva, usmerjena v iskanje rešitev in ne v poudarjanje težavnosti situacij/e, nenazadnje pa
naj bodo govorci (npr. pri formalnem videokonferenčnem srečanju) tudi primerno urejeni in
oblečeni, nasploh naj se obnašajo v skladu z osnovnimi pravili poslovnega bontona, začenši z
nezamujanjem.
Pomembno oz. nujno je, da seznanjamo ljudi s prednostmi in tudi s tveganji, ki jih prinaša delo
v virtualnih delovnih okoljih, skupinah in timih, ter da jih usposobimo za tovrstno delo tako po
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tehnični kot tudi po socialni plati (Bajželj 2015). Vodja mora skrbeti za motiviranje sodelavcev,
poskrbeti mora prav tako za to, da sodelavci dobijo vse za delo potrebne informacije, da pa
hkrati niso informacijsko preobremenjeni, v izogib slednjemu se znotraj virtualnega tima že na
začetku lahko postavijo določena pravila, tako tudi doreče tehnična plat in potek videokonferenc,
dosegljivost članov ipd. (prav tam). V digitalno interno komunikacijo so vključeni zaposleni, ki
imajo različne komunikacijske stile, tudi zato izbira primernega komunikacijskega kanala lahko
bistveno prispeva k uspešnosti tovrstne komunikacije.

14.4 ZAKLJUČEK
Vsaka kriza, tako tudi najnovejša epidemija, zagotovo s seboj prinaša stres in za podjetja in
organizacije predstavlja svojevrsten izziv, hkrati pa tudi priložnost za uvedbo različnih izboljšav,
ki se bodo v veliki meri obdržale tudi po koncu epidemije.
Danes že lahko z veliko gotovostjo rečemo, da se na večini področij ne bomo več vrnili v načine
delovanja, kot smo jih poznali pred pandemijo, kar velja tudi za vodenje (Lončar 2021). Zdaj že
vemo, da od kriznega vodenja prehajamo v novo vodenje in da bo prihodnost hibridna (prav
tam). Pri hibridnem načinu vodenja so ključni zaupanje, dobra komunikacija, učinkovito
povezovanje različnih timov in služb znotraj podjetja ter ustrezno opolnomočenje zaposlenih
(prav tam).
Interna (digitalna) komunikacija je v teh časih pravzaprav odgovor na skorajda vsa vprašanja
vodenja, vodstvenim kadrom predstavlja svojevrsten izziv, sodelavce je potrebno redno in
transparentno obveščati o vseh pomembnih zadevah in odločitvah ter jim dati občutek, da vsi
sedimo v istem čolnu, kakovostna (interna) komunikacija tudi pomembno vpliva na (ne)uspeh
pri uvajanju različnih izboljšav v organizaciji, tako tudi denimo v vsaki višji strokovni šoli.
V covid-19 časih je vse drugače kot je bilo, koronakriza obvladuje tudi naš delovni vsakdan,
učinkovita kakovostna interna komunikacija v digitalnem okolju (npr. preko intraneta in/ali
internega bloga, e-sporočil, videokonferenc, različnih drugih spletnih platform in učilnic, osebnih
razgovorov v digitalni obliki …, po potrebi pa tudi komunikacija preko kratkih sms sporočil ali
telefonskih klicev), tj. formalna in neformalna komunikacija med sodelavci, je v času dela na
daljavo še posebej pomembna za ohranjanje občutka pripadnosti, vzdrževanje motivacije za
delo in zadovoljstva zaposlenih ter nasploh za doseganje ciljev organizacij(e). Prihodnost nam
bo ne glede na morebitne ponavljajoče se covid-19 krize zagotovo prinesla bistveno več hibridnih
oblik dela in študija, nenazadnje tudi hibridnih oblik (internega) komuniciranja (interna
komunikacija v podjetjih in organizacijah postaja vedno bolj digitalna, obvezno pa naj bo tudi
transparentna, zaupanje je še posebej v kriznih časih namreč izjemnega pomena), zato je
smiselno že pridobljene izkušnje tudi tu občasno evalvirati, dobre prakse pa obdržati in jih še
nadgrajevati, saj bomo samo tako lahko ostali konkurenčni.
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15. IZZIVI IZVAJANJA ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV NA DALJAVO:
PRIMER PROJEKTA NA TEMO »MOJ KRAJ MOJ CHEF«
Marko Gams, mag. posl. ved
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
marko.gams@scv.si
Antonija Jakop, univ. dipl. inž.
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
antonija.jakop@scv.si

POVZETEK
Delo s študenti na daljavo predstavlja številne izzive, ki so še toliko bolj kompleksni, ko gre za
projektno zasnovano delo. V referatu predstavljamo posebnosti izvajanja projekta za festival
»Več znanja za več turizma«. Posebnosti vodenja in izvajanja projekta v vseh fazah so zahtevale
kombiniranje klasičnih pristopov s t.i. agilnim vodenjem, ki temelji na sprotnem prilagajanju in
je usmerjeno predvsem v fazo izvedbe projekta. Vodenje projektov na daljavo predstavlja
številne izzive, hkrati pa omogoča nove fleksibilne pristope. Ob tem se kažejo potrebe po novih
spretnostih, od hitrega sprejemanja odločitev in grajenja odnosov v virtualnem okolju, do
komunikacijskih veščin.
Ključne besede: projektno delo, agilno projektno vodenje, delo na daljavo, kulinarični produkt

15.1 UVOD
Po razglasitvi epidemije in odloku o izvajanju izobraževalnega dela na daljavo smo se na šolah
Šolskega centra Velenje, med njimi Višji strokovni šoli (v nadaljevanju VSŠ), hitro prilagodili in
uvedli enotni sistem online izobraževanja in drugih oblik dela. Za izvedbo predavanj in vaj na
daljavo smo prevzeli okolje Microsoft 365. Skladno z razmerami smo prilagodili tudi študijske
obiske delovnih organizacij in izvajanje seminarjev za študente in poslovne partnerje, za kar
smo uporabljali spletne konference oz. webinarje.
S študenti se že vrsto let udeležujemo projekta Več znanja za več turizma, ki poteka v
organizaciji Turistične zveze Slovenije. Projekt predstavlja povezovanje formalnega
izobraževanja s projektno zasnovanimi oblikami dela, kar lahko pomembno prispeva k
turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti (https://turisticna-zveza.si/projekt/vec-znanjaza-vec-turizma#about-project, 22. 4. 2021).
Namen referata je predstaviti izzive, s katerimi so se srečevali študentje in mentorji pri izvajanju
projekta »Čutna kulinarična izkušnja z lesniko« za 18. mednarodni festival Več znanja za več
turizma. Delo je skoraj v celoti potekalo na daljavo, kar je zahtevalo visoko stopnjo zaupanja v
uspeh projekta, pripadnosti ekipi in zlasti številne prilagoditve.

15.2 NAMEN IN OPIS PROJEKTA
Na VSŠ razvijamo kompetence timskega dela in študente spodbujamo, da se vključujejo v
projektno delo. Za študente smeri Gostinstvo in turizem je zelo privlačen festival Turistične zveze
Slovenije »Več znanja za več turizma«, ki obsega projektno nalogo, predstavitveni spot in
izvedbo predstavitve v obliki turistične tržnice. S sodelovanjem študenti pridobivajo kompetence
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sodelovanja v delovnih timih, oblikovanja produktov, promocije, komuniciranja ter javnega
nastopanja in animiranja obiskovalcev.
Ocenili smo, da bomo za izdelavo naloge na temo »moj kraj moj Chef« potrebovali znanja iz
področja kulinarike, gastronomije in projektnega dela, zato smo vlogo mentorjev prevzeli
predavatelji iz navedenih področij. K sodelovanju smo povabili študente, ki jih zanima projektno
delo in tiste, ki obvladajo kuharske veščine. Zamislili smo si produkt »Čutna kulinarična izkušnja
z lesniko«, s katerim ohranjamo in promoviramo avtohtono sorto jabolk lesnika, ki jih
vključujemo v jedi jesenskega menija. Z aktivnim sodelovanjem so študenti spoznali pot
kreiranja vrhunskih gastronomsko-turističnih doživetij ter pridobili dodatna znanja in izkušnje.

15.3 PRILAGODITVE PROJEKTNEGA NAČINA DELA
Naloge smo se lotili v obliki projektnega dela in smo skladno s klasičnimi procesno orientiranimi
metodami projektnega vodenja projekt razdelili na štiri faze: snovanje, priprava, izvedba in
zaključek. Po sestavi projektnega tima in iskanjem idej po metodi viharjenja možganov v
pričetku oktobra 2020 smo se že v drugi polovici meseca soočili z ukrepi za zajezitev širjenja
novega korona virusa in delom na daljavo. Potek in oblike dela smo morali sproti prilagajati.
Velike izzive smo videli zlasti v pomanjkanju pretoka informacij med člani tima in fizični pripravi
menija kot ključnega dela produkta. Tako smo konvencionalni pristop k vodenju projektov
prilagodili z agilnim pristopom, saj smo bili mnenja, da lahko v dobi digitalne tehnologije in
negotovih epidemioloških razmer, le tako zagotovimo ustrezno kakovost projekta.
Fazo snovanja in priprave produkta smo izvajali večinoma videokonferenčno, od sredine
februarja 2021, ko so bile dovoljene vaje do 10 oseb, pa so študenti pripravljali menije v šolski
kuhinji. Predstavitev projekta je potekala v virtualnem okolju 11. maja 2021 preko aplikacije
Zoom. Izvedbo projekta načrtujemo v sklopu načrtovanega dogodka Trška košta, ko le-ta bo
mogoča – skladno z epidemiološkimi razmerami – v jesenskih mesecih leta 2021 v Mozirju.

15.4 AGILNO PROJEKTNO VODENJE – RAZLOGI IN PREDNOSTI
Področje in vloga managementa se stalno razvijata, razvijajo se novejši, učinkovitejši pristopi.
Vodenje projektov v dinamičnem in razvijajočem se poslovnem okolju zahteva uporabo ustreznih
metod projektnega vodenja. V praksi pogosto dosežemo najboljše učinke z uporabo
kombiniranega pristopa, ki vsebujejo elemente procesno orientiranih metod (ki zagotavljajo
nadzor nad fazami projekta, enostavno planiranje, lažje obvladovanje tveganj in enostavno
sledljivost, hkrati pa so lahko toge in neučinkovite) in agilnega pristopa. Slovar tujk opredeli
pojem
agilen
kot
delaven,
marljiv,
prizadeven,
spreten,
gibčen
ali
živahen
(https://projekt35.si/wp-content/uploads/2019/09/PF13-Stare-AgPM.pdf, 12. 4. 2021).
Bistvo agilnega vodenja projektov je v nenehnem sprotnem prilagajanju načina izvedbe in
podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov (snovanje, priprava, izvedba in zaključek) glede
na trenutno dosežene rezultate in spoznanja. Agilni pristop je namreč usmerjen predvsem v fazo
izvedbe projekta. Pri tem faze vse štiri projekta ostajajo enake, le da se del snovanja in del
planiranja prestavijo v fazo izvedbe. Na začetku projekta se končni cilji opredelijo manj
podrobno, prav tako pa se izdela le grobi plan izvedbe. V začetku se lotijo najbolj pomembnih
funkcij, za konec pa pustijo najmanj pomembne (https://ecg.si/clanki/agilno-projektnovodenje/, 15. 4. 2021).

104

15.5 POTEK IN IZZIVI PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTA NA DALJAVO
15.5.1 KOMUNIKACIJSKI NAČRT PROJEKTA
Kakovost projektov je v veliki meri odvisna od kakovosti komunikacije med člani tima. Pri delu
na daljavo to predstavlja še toliko večje komunikacijske izzive. Že v začetku študijskega leta
smo na celotnem šolskem centru poenotili elektronski naslov za študente in predavatelje na
domeno scv.si. Delo na daljavo smo si uredili v okolju MS Teams in si ustvarili ekipo, kjer smo
se srečevali na videokonferencah. V ekipi smo si med datotekami ustvarili mape, do katerih so
imeli dostop študentje in mentorji in kjer smo zbirali ideje, slike, intervjuje, dele video posnetkov
in literaturo. Tako smo vsi sproti spremljali potek dela in napredek pri projektu.
Projektna skupina se je srečevala v okolju MS Teams vsakih štirinajst dni ob istem dnevu in ob
istem času. Študentje so tako v naprej razpolagali z urniki in cilji srečanj. Tudi mentorji smo
preko videokonferenc skupaj oblikovali nadaljnje strategije razvoja projekta po principih
manifesta agilnega vodenja. Z glavnim partnerjem v projektu - lastnikom restavracije Lesnike
smo komunicirali preko aplikacije Viber, ki omogoča tudi video stik. S proizvajalci in ponudniki
lokalnih izdelkov in svetovalko na Kmetijsko gozdarski zbornici Celje, izpostavi Mozirje smo
opravili telefonske razgovore. Pri pripravi naloge smo iskali tudi ustne vire in izvedli intervjuje
preko mikrofona mobilnega telefona.
15.5.2 KULINARIČNA KAKOVOST IN IZBOR JEDI ZA PRIPRAVO MENIJA
Na sestankih smo določili kriterije, na osnovi katerih smo pripravili izbor jedi. Študenti so najprej
samostojno doma pripravili širok nabor juh, glavnih jedi in sladic. Z mentorjem, ki poučuje
področje kuharstva, smo se posvetovali, h katerim jedem bi se sploh podal dodatek jabolka
lesnike. Jedi so študenti najprej ponudili družinskim članom in so tako pridobili prvo mnenje o
senzorični ustreznosti. Ko so se epidemiološke razmere izboljšale, so študenti v šolski učni
kuhinji pripravili vse jedi. Za ustrezen izbor jedi smo poiskali še mnenja in podporo sošolcev.
Študente smo zaprosili, da nam z degustacijo različnih jedi pomagajo izbrati najboljše, pri tem
pa naj bodo pozorni na zunanji izgled, vonj, okus in skupni vtis jedi. Pripravili smo enostaven
hedonski senzorični vprašalnik in ugotavljali sprejemljivost jedi. Vrednost dobljenih rezultatov
nas je pripeljala do izbora ustreznih jedi.
15.5.3 DIGITALNA TEHNOLOGIJA KOT PROMOCIJSKO ORODJE IN ELEMENT
ČUTNE IZKUŠNJE
Za potrebe promocije produkta smo pripravili tudi promocijski video. Ker je bilo klasično
snemanje omejeno zaradi ukrepov, so študenti snemali kadre posamično z mobilnimi telefoni. V
času, ko so bile dovoljene laboratorijske vaje, pa smo za snemanje jedi zaprosili izkušenega
dijaka Elektro in računalniške šole (v nadaljevanju ERŠ) ŠCV.
V okviru projekta so se študentje naučili uporabljati tudi novo digitalno orodje. Za intenzivnejšo
gostovo izkušnjo smo produkt obogatili z zvočnim selfness sproščanjem, kjer bo lahko gost s
pomočjo posebne naprave prisluhnil zvokom jablane. Naprava deluje tako, da elektromagnetno
valovanje rastline prenese v pretvornik, ki električni impulz spremeni v glasbenega.
15.5.4 VIRTUALNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Zaradi epidemiološke situacije je 18. festival Več znanja za več turizma potekal 11. maja 2021
preko spleta. Tekmovalna ekipa VSŠ se virtualno predstavila iz studia ERŠ, ki smo ga scensko
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preuredili v okolje restavracije in sadovnjaka. Spletna predstavitev je potekala preko video
povezave Zoom in odločili smo se za pretočno predvajanje v živo (angl. Live streaming) preko
YouTube kanala s pomočjo studijsko terenske kamere, ki je zagotavljala visoko kakovost
posnetka.

Slika 64: Priprava na spletno predstavitev projekta_1
Vir: Lasten

Slika 65: Priprava na spletno predstavitev projekta_2
Vir: Lasten
Za projektno nalogo, promocijski spot in doživeto predstavitev smo prejeli zlato priznanje
(https://o-sta.si/29280/18-mednarodni-festival-vec-znanja-za-vec-turizma-prinesel-zlato, 12.
5. 2021). Člani strokovne komisije so zapisali, da so »na Višji strokovni šoli Šolskega centra
Velenje v vrhunski meni zapakirali avtohtono sorto jabolka.« (https://turisticnazveza.si/novica/vec-znanja-za-ve-turizma-utrip-na-spletnih-trznicah, 12. 5. 2021)

15.6 EVALVACIJA PROJEKTA
Za uspešno zagotavljanje kakovosti je pomembna tudi evalvacija projekta, ki smo jo razdelili na
dva dela. Za sprotno evalvacijo smo določili tri kritične točke za spremljanje projekta: pregled
zbranega materiala, izdelava video posnetka in izdelava promocijskega gradiva. Na osnovi
izdelanega smo mentorji merili napredek projekta in se agilno dogovarjali za nadaljnji potek
106

dela, pri čemer smo stremeli k čim večji fleksibilnosti. Po izvedba projekta bo sledila zaključna
evalvacija projekta.

15.7 ZAKLJUČEK
Vodenje projektov na daljavo predstavlja številne izzive, hkrati pa tudi nove priložnosti za
kakovostno delo. Aktualne razmere omogočajo prenovo klasičnih modelov vodenja in nadgradnjo
kompetenc vodij. Uspešno delo na daljavo je namreč v veliki meri odvisno od angažiranosti vodij
in njihovi podpore članom tima. Med izvajanjem projekta na daljavo so študenti občasno podali
informacije, da ne vedo, kaj se na projektu dogaja, da niso vključeni v odločanje, kar ne vpliva
dobro na njihovo motivacijo in učinkovitost. Tudi mentorji smo imeli pomisleke glede sprotnega
dela študentov. Ugotovili smo, da je potrebnega še več napora za načrtovanje sestankov, da
bodo le ti kratki, učinkoviti in produktivni. Pri vodenju projektov na daljavo je potrebna
osredotočenost na rezultate, kar je možno le ob predhodno jasno postavljenih ciljih. Kot velika
pomanjkljivost se kaže pomanjkanje socializacije, zato je potrebno poiskati priložnosti za
virtualno socializacijo. Na naših rednih srečanjih smo tako uvodoma spili kavo skupaj in imeli
neformalni pogovor, preden smo nadaljevali z delom. Iz navedenega se da razbrati kar nekaj
potreb po novih spretnostih vodenja projektov na daljavo, kot so: hitro odločanje, grajenje
partnerskih odnosov, tehnološko znanje, ustvarjanje prihodnje vizije, upravljanje z
informacijami, kreativno razmišljanje in komunikacijske spretnosti.
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16. POMEN KREATIVNOSTI PRI PROMOCIJI
mag. Metka Galič
Strokovno izobraževalni center Brežice, Višja strokovna šola Brežice
metka.galic@gmail.com

POVZETEK
Na področju digitalne promocije prihaja do mnenja, da kreativnost ni več glavni fokus, ki mu
posvečamo največ časa, pač pa merjenje odzivov, saj je zaradi vse večje razpoložljivosti
podatkov to lažje izmeriti kot prej. Kljub temu, da je merjenje kreativnosti težje, ne smemo
pozabiti, da je pri promociji izjemnega pomena za večjo odzivnost ravno kreativno oblikovan
zapis, ki veliko bolj pritegne pozornost strank. V prispevku so pokazani bistveni elementi
kreativnosti v oglaševanju in odnosih z javnostmi, koraki in faze kreativnega procesa, nekaj
tehnik za razvijanje kreativnega mišljenja ter ugotovitve, kako kreativnost v oglaševanju in
odnosih z javnostmi pripomore k uspešnosti promocije.
Ključne besede: kreativnost, oglaševanje, odnosi z javnostmi, tehnike razvijanja idej

16.1 UVOD
Podatki v zvezi z internetnim oglaševanjem in drugimi oblikami promocije na internetu so vse
bolj razpoložljivi, zato se največ časa posveča ravno njihovi analizi. Hkrati se razvija prepričanje,
da kreativnost ne vpliva usodno na izboljšanje rezultatov, pa še zelo težko jo je izmeriti. Zato
naj ne bi bilo smiselno posvečati preveč časa iskanju kreativnih idej, bolje je, da se ta čas porabi
za analiziranje in preučevanje ter optimiziranje na osnovi povratnih informacij.
Ne glede na prejšnje trditve pa velja, da je kreativnost, kljub temu, da se jo težko izmeri, še
vedno ključnega pomena za večjo odzivnost v promociji. Kreativni zapis namreč zelo pritegne
pozornost in poveča odzivnost.
Kako prepoznamo elemente kreativnosti, usmerjamo kreativni proces in razvijamo tehnike
kreativnega mišljenja? V prispevku so pokazane nekatere teoretične osnove, ki bi jih morali imeti
ves čas pred očmi.

16.2 KREATIVNOST
16.2.1 ZNAČILNOSTI KREATIVNIH OSEB
Kreativnost oz. ustvarjalnost je po Maslowu (Maslow v Musek 1993, 7) splošna lastnost
samoaktualiziranih ljudi, vendar motivi sami niso dovolj, če niso podprti z izjemnimi
sposobnostmi in nadarjenostjo (Musek, 1993, 57). Če želimo imeti res kreativno delovno
skupino, moramo poiskati ljudi, ki imajo oboje.
Pri iskanju kreativnih idej naj bi uporabljali divergentno mišljenje, česar večinoma ne vadimo v
šolah, saj je tam bolj prisotno konvergentno mišljenje. Ustvarjalno mišljenje je v prvi vrsti
divergentno. Temeljni kriterij ustvarjalnosti je izvirnost, ki se pojavi le pri določenih ljudeh.
Izvirna misel je redka in se v skupini pojavi le pri nekaterih. Za uspešno ustvarjalnost pa je poleg
divergentnega potrebno tudi konvergentno mišljenje, saj se tako prilagajamo stvarnosti. Kljub
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temu pa je divergentno mišljenje osnova kreativnosti in ga je treba spodbujati tudi v šolah.
Ustvarjalen človek obvlada obe obliki mišljenja, zato moramo tudi pri pouku razvijati obe.
Genetiki pravijo, da se vsi rodimo nekoliko kreativni, da lahko kombiniramo zapletene in
nepovezane ideje in tako rešujemo probleme. Kreativne osebe so najbolj kreativne v mladosti
(v starosti od pet do sedem let), kasneje pa izgubijo tudi do 90 % kreativnosti (Bass et al., 1987,
25). Nekateri posamezniki (Henry Ford, Steven Jobs …) ostanejo izredno kreativni tudi v odrasli
dobi. Imajo izjemne ideje in zelo izvirne rešitve. Kreativce lahko najdemo povsod, tako v
gospodarstvu, znanosti kot tudi v oglaševanju.
Kreativci so v oglaševanju nepogrešljivi. To so norčavi, čudni, nekonvencionalni, a kljub vsemu
osredotočeni ljudje. So tudi zelo čustveni in kreativne ideje povezujejo s čustvi. Zanje je uspeh
izjemno doživetje, ki ga obožujejo (Srića, 1992).
Kako torej opredelimo kreativno osebo? Po raziskavah sodeč so to neodvisni, samozavestni,
vztrajni, samodisciplinirani ljudje z visoko stopnjo tolerance do dvoumnosti. Radi tvegajo, so
zelo radovedni in se ne ozirajo preveč na skupinske standarde in mnenja (Jeweler, 2002, 63).
Za reševanje problemov uporabljajo intuicijo, navdih najdejo v sanjarjenju in domišljiji ter imajo
velik smisel za humor (Mayer, 2001, 81).
16.2.2 KRITERIJI KREATIVNOSTI
Vsaka ideja ni kreativna. Enotne definicije kreativnosti ne poznamo, opisujemo jo lahko z
določenimi kriteriji, po katerih se kreativci razlikujejo od drugih. Kreativce prepoznamo
predvsem po značilnem pristopu k reševanju problemov. V spodnji tabeli 1 so zabeleženi osnovni
kriteriji kreativnosti.

1.
2.
3.
4.

Kriteriji
Originalnost
Ni
neposredne
odvisnosti
od
inteligence
Nepozornost na
red in disciplino
Humor

5.

Čustvena
občutljivost

6.

Tveganje

Tabela 8: Osnovni kriteriji kreativnosti
Opis
Originalne rešitve so redke. Kaj vidimo v žlici? Okrasni predmet
ali sredstvo za letenje?
Obilica znanja in preveč konvergentnega mišljenja so lahko celo
ovire kreativnosti. Pomemba pa je splošna razgledanost.
Disciplinirane in sistematične osebe niso preveč kreativne.
Namesto svojih uresničujejo ideje drugih.
Humor in kreativnost sta zelo povezana, saj oba prinašata
neobičajne situacije ter zanimive in nenavadne rešitve.
Kreativni ljudje odklanjajo splošno sprejeta načela, so zelo
avtonomni in nestereotipni (lahko tudi ženstveni kreativni moški
in možate kreativne ženske).
Kreativci tvegajo, zato morajo biti dovolj samozavestni in
pripravljeni prevzeti vso odgovornost.
Vir: Lasten

Vsaka kreativna ideja je zelo dobrodošla tudi v oglaševanju in odnosih z javnostmi. V programu
ekonomija na srednjih in višjih strokovnih šolah je smiselno vključiti različne tehnike za razvoj
kreativnih idej.
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16.3 OGLAŠEVANJE IN PR KOT DEL KREATIVNE PROMOCIJE
Tržno komuniciranje vključuje oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno
prodajo in neposredno trženje. Oglaševanje je najpomembnejši del tržnega komuniciranja. Gre
večinoma za enosmerno komunikacijo, ki načrtno deluje na človekovo psiho z namenom ustvariti
čim bolj intenzivno in dolgotrajno pripravljenost za nakup izdelka ali storitve (Ferjan, 1998, 92).
Oglaševanje je kot del promocije kreativni proces komunikacije, ki mora pritegniti pozornost in
biti v skladu z interesi in potrebami naših kupcev oz. odjemalcev (Potočnik, 2002, 342).
Odnosi z javnostmi (PR), ki tudi sodijo k promociji, naj bi pripravili celovite kreativne koncepte
za uspešno komuniciranje z različnimi javnostmi, ki bi tako izzvalo pozitiven odnos do podjetja
oz. institucije (Kalin Golob, 2018). Pisanje je bilo in je še vedno najpomembnejša veščina
praktikov odnosov z javnostmi, kar so ugotovili tudi v Britanskem društvu za odnose z javnostmi,
ko so leta 2016 anketirali svoje člane (dobili so 1578 odgovorov). Britanski praktiki menijo, da
je tradicionalna pisna komunikacija njihova najmočnejša kompetenca in ravno to iščejo pri novih
sodelavcih. Kreativno pisanje je torej pogoj, da mladi dobijo delo v PR (CIPR, 2017).
Pri pouku trženja in komercialnega poslovanja dijaki in študenti izdelujejo različne oglase in
iščejo rešitve za čim boljše odnose z javnosti. Pri tem je kreativno mišljenje še kako dobrodošlo.

16.4 PODPIRANJE KREATIVNEGA MIŠLJENJA PRI POUKU TRŽNEGA
KOMUNICIRANJA
Kreativnost je v šoli precej zapostavljena, zato jo je smiselno načrtno spodbujati in razvijati.
Teoretiki (Srića, 1999) priporočajo različne poti in tehnike za kreiranje idej, ki dijake in študente
sprostijo in pripravijo do kreativnih rešitev. Poznamo individualne in skupinske tehnike. V tabeli
2 so opisane nekatere takšne tehnike.
Tabela 9: Opis tehnik za razvijanje kreativnih rešitev
Kratek opis
Individualne tehnike:
Igranje vlog
Postavimo se v vlogo drugega in rešujemo problem.
Nedokončane zgodbe
Izhajamo iz sedanjega stanja in iščemo čim več poti do
ustrezne rešitve.
Svobodne asociacije
Generiranje idej, ki nam pridejo na misel ob nečem.
Metafore ali nenavadne Povezovanje dveh stvari, ki sicer ne gresta skupaj.
povezave
Prisilne povezave
Ustvarjanje nemogočih in nenavadnih povezav.
Skupinske tehnike:
Nevihta možganov
Brainstorming
Zapisovanje misli
Šest ljudi v petih minutah napiše na list po tri rešitve, potem
(3-6-5)
listi krožijo in proces se ponavlja.
Sinektika
Skupinsko iskanje rešitev za »abstraktni problem«.
Vir: Lasten

16.5 RAZISKAVE IN UGOTOVITVE
Raziskava je potekala med dijaki tretjega letnika programa ekonomski tehnik v okviru modula
komercialno poslovanje (poglavje tržno komuniciranje) in študenti prvega letnika višje strokovne
šole Brežice program ekonomist. V priložnostni vzorec je bilo vključenih 36 respondentov (22
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dijakov in 14 študentov). Na začetku leta so bili respondenti razdeljeni v dve skupini, in sicer
smo razdelili študente in dijake na dve polovici. V prvi skupini smo izvajali običajne vaje po
učnem programu, v drugi pa smo vključili tehnike za razvijanje kreativnih rešitev. Ker se
kreativnosti ne da enostavno meriti, smo šteli kreativne zamisli o neobičajni uporabi različnih
predmetov pred in po izvajanju tehnik za podpiranje kreativnih rešitev. Respondenti so dobili
nalogo, da v 2 minutah nanizajo čim več možnosti za uporabo določenega predmeta (npr. jedilne
vilice, star čevelj, prazna plastenka kokakole).
Rezultati so pokazali, da sta na začetku obe skupini nanizali približno enako število možnih
uporab predmetov, in sicer od 6 do 12, po izvajanju tehnik v prvi skupini pa smo vajo ponovili
in ugotovili, da je druga skupina zaostala za prvo za približno eno četrtino. Prva skupina je
namreč nanizala od 8 do 16 rešitev1, druga pa podobno kot prvič, od 6 do 12 rešitev. V razgovoru
so dijaki prve skupine povedali, da so med vajami uživali, se imeli dobro in bili zato tudi bolj
motivirani za delo, zato smo kasneje tehnike za razvijanje kreativnih rešitev izvajali z vsemi
dijaki in študenti.
S skupino petih dijakov iz 3. letnika smo se tudi udeležili hekatona na temo spletnega nasilja in
lažnih novic, ki ga je organizirala Fundacija PRIZMA v sodelovanju s točko osveščanja o varni
rabi interneta Safe.si pod nazivom »Klikaj z glavo«. Ekipa je pod imenom Lažnivci ustvarila profil
na Instagramu in objavljala kreativne lažne novice (https://www.instagram.com/laznivci/.)
Osvojili so 3. mesto in nagrado 1000 evrov, kar je mlade kreativce še posebej navdušilo za
kreativno iskanje rešitev tudi v prihodnosti. Zaključek tekmovanja 2, ki se je končalo s pičanjem,
je dosegljiv na YouTube povezavi3.

Slika 66: Ena od objavljenih kreativnih novic "Lažnivcev"
Vir: Lasten

1

Med rešitvami so se pojavile uporabe vilic za hranjenje, česanje, čohanje, risanje, saditev, obrambo, delo v pleskarstvu,
obrambo, vrtnarjenje, okrasni dodatek, podpora sadikam, metanje v tarčo, žongliranje, zbiranje sličic, stebla za umetne
rože in okrasne ikebane.
2
https://www.eposavje.com/ostale-novice/dijaki-etrs-brezice-do-tretjega-mesta-1000-evrov
3
https://www.youtube.com/watch?v=_fC7uwJLTBU
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16.6 ZAKLJUČEK
Kreativnost je v promociji zelo zaželena, saj povečuje pozornost in zanimanje, čeprav je v dobi
digitalizacije morda celo nekoliko prezrta, ker se težko meri. Podpiranja kreativnega mišljenja je
v šolskih učnih načrtih precej malo, zato so pomembni vsi poskusi, da bi dijakom in študentom
omogočili čim več vaj za razvoj in udejanjanje kreativnosti. Dijaki in študenti ob tem uživajo,
postanejo bolj samozavestni, samoiniciativni, pogumni, iščejo bolj kreativne rešitve in so
posledično tudi bolj zaposljivi, saj so takšne lastnosti še posebej v PR službah zelo iskane.
Glede na dejstvo, da je kreativnost veščina, ki jo moramo trenirati, saj sicer sčasoma upada, je
zelo pomembno, da jo čim večkrat razvijamo in tudi vadimo. Spodbujanje kreativnega mišljenja
na višjih strokovnih šolah je tako kot v srednjih šolah možno tudi s pomočjo prikazanih tehnik v
tem prispevku in drugih tehnik. Čas, ki ga posvetimo razvoju kreativnosti, ni izgubljen, pač pa
je investicija v boljši pouk, v večjo motiviranost in zadovoljstvo ter posledično tudi
zainteresiranost za samo učno vsebino. Kadar slušateljem dovolimo dovolj zanimive izzive in ob
tem sprejmemo in upoštevamo čisto vse njihove ideje, se bodo ti osvobodili v svojem
razmišljanju in kreativno reševali tudi ostale naloge.
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17. POUČEVANJE NA DALJAVO – KAKO AKTIVIRATI ŠTUDENTE, KI SO
NA DRUGI STRANI EKRANA
mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, univ. dipl. ekon.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Slovenija
Mirjana.Ivanusa-Bezjak@vsgt.si

POVZETEK
Korona kriza je v letu 2020 tudi poučevanje preselila na splet. Tako študentje kot predavatelji
so se znašli v novem učnem okolju, ki je zahtevalo nove didaktične pristope ter nove načine
poučevanja. Zaslon računalniškega ekrana je postal naš »študijski« vsakdan.
V članku sem predstavila primere dobre prakse, ki sem jih uporabila pri izvajanju online
poučevanja študentov višje strokovne šole. Predstavila sem potek online predavanja z uporabo
IKT tehnologije ter didaktično-pedagoškimi elementi. Namen je bil kar najbolj aktivirati študente
za sodelovanje, aktivno raziskovanje in za študij.
Tako je potrebno medsebojno deliti znanje in primere dobre prakse. V času, ko so šolske učilnice
prazne, spletne učilnice pa se polnijo, se moramo pedagoški delavci naučiti novih prijemov in
tehnik poučevanja na daljavo.
Tako se pozdrav on-line časa glasi: »Se vidiva na drugi strani ekrana«.
Ključne besede: poučevanje na daljavo, didaktično-pedagoški elementi, spletna učilnica, zoom,
ms teams

17.1 E-IZOBRAŽEVANJE – VSAK DAN 24/7
»Vpeljevanje e-izobraževanja v ponudbo javnih ali zasebnih izobraževalnih organizacij zahteva
precej denarja in spremembe v njihovem delovanju. Vseh ukrepov in aktivnosti, ki jih zahteva
e-izobraževanje, ni mogoče uresničiti čez noč, temveč sta potrebna temeljit premislek in
dolgoročno, strateško načrtovanje,« je zapisano v publikaciji E–izobraževanje za digitalno družbo
iz leta 2020. Korona kriza ni prebrala naših publikacij in nas je presenetila. Na razpolago smo
imeli samo nekaj dni.
Pojavljati so se začela vprašanja, dvomi in razmišljanja o delu na daljavo, o obravnavi novih
vsebin, predvsem pa o preverjanju in ocenjevanju doseženega znanja. Zelo nas je skrbela
motivacija in pripravljenost študentov za delo od doma.
Definicija European Center for Development of Vocational Training (CEDEFOP) se glasi: »Eizobraževanje je učenje, ki ga podpira informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT). Lahko
tudi vključuje različne oblike in kombinirane metode: uporabo softvera, interneta, zgoščenk,
online učenja in katerih koli drugih elektronskih ali interaktivnih naprav ali medijev«. Po razlagi
CEDEFOP se lahko e-izobraževanje uporablja ne samo kot način študija na daljavo, temveč tudi
v podporo tradicionalnemu izobraževanju). Pred pedagoškimi delavci je tako dilema – kako
namesto klasične učne ure in z uporabo online IKT-orodij izvesti učno uro in kar najbolj animirati
in vključiti študente – v e-izobraževanju 4.0. Kako omogočiti doseganje ciljev in razvijanje
kompetenc, ki jih moramo doseči. Na drugi strani pa je pred študenti izziv sprejemanja učne
snovi in študija v novih online razmerah poučevanja ter preverjanja znanja«.
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Izobraževanje na daljavo je proces, v katerem pomemben delež pouka izvaja nekdo ali nekaj,
ki je časovno in prostorsko odmaknjeno od učenca.
Predstavili bomo različne didaktične metode in tehnike s katerimi skušamo pedagoški delavci
spodbujati ustvarjalnost, kreativno izražanje ter spodbujanje k sodelovanju ter krepitvi in
razvijanju kompetenc 21. stoletja. Časa za potrebo pripravo ni bilo – sedaj se »v pospešenem
ritmu« učimo in usposabljamo »ob vsakodnevnem delu – online poučevanju«.
Namen članka je delitev izkušenj med pedagoškimi sodelavci. Prav primeri dobrih praks in
njihova izmenjava nas vodita do izboljšanja naše lastne izvedbe pedagoškega izvajanja
predavanj in vaj.
Cilj članka je nazorno prikazati vsebinsko in časovno izvedbo enega predavanja – predvsem iz
pedagoško -didaktičnega vidika in ob uporabi IKT tehnologij.
Učenje na daljavo (učenčeva dejavnost) skupaj s poučevanjem na daljavo (dejavnost učitelja)
tvorita izobraževanje na daljavo.
Pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izobraževanja na daljavo je pomembno upoštevati
didaktični model, ki ga sestavljajo vsebinska, pedagoško-psihološka, specialno-didaktična ter
tehnična in organizacijska izhodišča.
Uspešnost poučevanja na daljavo se bo na daljši rok pokazala skozi uspešnost upravljanja izpitov
na eni – ter na obseg in strokovnost pridobljenega znanja v praksi. Zadovoljstvo študentov z
poučevanjem na daljavo pa se bo pokazala na osnovi evalvacij in strokovnih analiz.

17.2 DIDAKTIČNO-PEDAGOŠKI PRIMER ONLINE IZVEDBE PREDMETA
17.2.1 UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE VELNEŠKIH CENTROV – PROGRAM
VELNES
Na e-učenje (ter poučevanj) lahko gledamo kot na inovativen pristop k zagotavljanju dobro
zasnovanih, na študenta osredotočenih, interaktivnih in olajšanih okolij vsakomur, kjer koli in
kadar koli, z uporabo lastnosti in virov različnih digitalnih tehnologij skupaj z drugimi oblikami
učnih gradiv, ki so primeren za odprta, prilagodljiva in porazdeljena učna okolja.
Učni proces se v e-izobraževanje odvija preko virtualnega učnega okolja in teko omogoča tri
temeljne sklope: učno vsebino in komunikacijo ter management (vodenje).
Bistveni del učnega okolja je vsebina, ki sestoji iz nalog in dejavnosti: te so asinhrone ali
sinhrone. Primeri prvih so forum, wiki, slovar, blog, v katere študent vključi, kar želi, hoče ali
more- kar mu omogoča večjo fleksibilnost pri učenju. V asinhronih aktivnostih so časovni zamiki
v odzivih oz. komunikaciji med študentom in predavateljem daljši ali krajši. Študent pa lahko
aktivno sodeluje do roka, ki ga določi predavatelj. Pri sinhronih aktivnostih (video, klic,
klepetalnica) sta pošiljatelj sporočila in naslovnik v nenehni komunikacijski »navezi«, med
sporočili prvega in povratno informacijo drugega ni časovnega zamika. Vse aktivnosti (sinhrone
in asinhrone) temeljijo na branju in dajejo prednost vizualnemu načinu učenja, pisno
sporazumevanje pa je prevladujoča in najpogostejša oblika komunikacije.
Vse dejavnosti v e-izobraževanji omogočajo udeležbo večjega števila študentov kot v
tradicionalnem učnem okolju. Razen tega dajejo študentu več časa za pripravo in razmislek ter
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refleksijo o vsebinah. Če se mora pri razpravi v razredu študent v razmeroma kratkem času
odzvati na predavateljevo vprašanje, pa ima pri podobni dejavnosti v e-učnem okolju (forum,
wiki) na voljo več časa za premislek in odziv.
Ne glede na to, ali se učimo v učilnici ali v spletnem okolju, je učinkovito vodenje ter
obvladovanje e-učilnice ključno za produktivno pedagoško okolje. Čeprav študentov ni v eni
skupni predavalnici, morajo pedagoški delavci zelo spretno upravljati vedenje in sodelovanje
študentov v spletnem okolju. Pred pedagoškimi delavci je kar nekaj izzivov učenja v spletnem
okolju, ki jih le-ti lahko predvidijo, in strategij upravljanja spletnih učilnic za učinkovito
premagovanje teh izzivov.
17.2.2 ČASOVNI IN VSEBINSKI PRIMER IZVEDBE PREDAVANJA IN VAJ
V nadaljevanju je prikazan primer online izvedbe sklopa – 2 ur predavanj in 2 ur vaj, ki so bila
izvedena kombinirano v spletnem MS teams okolju.
Tabela 10: Prikaz časovne in vsebinske izvedbe predavanja
Termin-čas
Aktivnost-vsebina
Pripomočki
15
minut
pred Umirjena velnes sproščujoča glasba v ozadju Youtube posnetek
začetkom predavanj
(v MS Teams)
Začetek predavanj
Pozdrav študentom (v pozitivnem kontekstu) PP prezentacija
ob uvodni prosojnici z imenom predmeta in
današnjo vsebino srečanja
5-10 minut
Kot druga prosojnica je vedno prikaza PP prezentacija
Pozitivna misel ali aktualna misel (ki se nanaša na vsebino) ali
pregovor
aktualno dogajanje
5-10 minut
PP prosojnice, audio prezentacija, razlaga
Razlaga zaključenega
sklopa vsebine snovia
5-10 minut
Študenti svoja mnenja napišejo v pogovorno
Razlaga zaključenega okno ali se (v break-out rooms) razdeljeni
sklopa vsebine snovi- pogovorijo v skupina
b
5 – 10 minut
Predstavnik posamezne skupine poroča o
Razlaga zaključenega njihovih zaključkih
sklopa vsebine snovic
5minut
Prikaz online vaj za razgibavanje – študentje Youtube posnetek
Online razgibavanje
telovadijo
5-10 minut
Študentje
anonimno
odgovorijo
na Vsi odgovori na eni
Preverjanje mnenja posamezna vprašanja (www.mentimeter.org) strani-ekranu
oz znanj študentov s
(predavatelja), ki jih
pomočjo menti.org
na koncu deli
15 minutni odmor – V ozadju ekrana je videoposnetek z glasbo
youtube
po 90 minutah
Nadaljevanje
z Študentje preko »bele table« javno pišejo https://whiteboard.fi/
razlago snovi
odgovore
Vsi odgovori na eni
strani-ekranu
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(predavatelja), ki jih
na koncu deli
Zadnjih 5 minut
- Zaključki
in
povzetki
današnjega
srečanja
- Zaključne
pozitivne misli
ali pregovor
Zahvala
študentom
za
aktivno
sodelovanje
Zaključna
povratna
informacija

Breakroom ali odgovori posameznikov v chat
- Zaključni pregovor na prosojnici

Pozitiven zaključek predavanja z zahvalo

Izpisano na prosojnici

Študentje v chat zapišejo dve stvar ali
aktivnosti, ki so jim v predavanju ostale in jih
nesejo s seboj (takeaways)

Odgovori v chatu

Domača naloga do
naslednjega srečanja

Študent
domačo
nalogo
odda
v
e.nabiralnik v moodle
Vir: Lasten

Evalvacija izvedbe predavanj in vaj do sedaj še ni bila izvedena. Študentje bodo izvedbo
predmeta evalvirali ob koncu predavanj (maj 2021).
Na osnovi povratnih informacij, ki jih po vsakokratnem srečanju študentje zapišejo v pogovorchat (v MS teams) pa so najbolj zadovoljni z vsakokratnim delom v skupinah (breakout rooms)
in z ogledom videa, ki se nanaša na posamezno tematiko ter jo kar najbolj nazorno pokaže. Prav
tako so študentje zelo dobro sprejeli goste iz prakse, ki sem jih kar v največji možni meri
vključevala v izvedbo posameznih srečanj.
Ko načrtujete potek in izvedbo posameznega predavanja (iz didaktično-pedagoškega vidika)
razmišljajte:
• o interakcijah z in med študenti,
• pogovorih in dialogih,
• sproti in redno zbirajte povratne informacije – da boste lahko hitro odreagirali,
• učite se in svoja predavanja vedno znova izboljšujte (na osnovi dobrih praks).
Pri izobraževanju na daljavo se udeleženec skozi nekatera gradiva prebija sam, zato je
pomembno, da je učno gradivo zanimivo, spodbudno, zabavno in proaktivno.
Za ohranjanje zavzetosti in sodelovanja študentov – uporabite kombinacijo 5-10 minutnih
predavanj in skupinskega dela, kot bi ga imeli na delavnicah iz oči v oči.
Če imate več kot 10 ljudi, razdelite celotno skupino na manjše virtualne ekipe, vsaka s svojim
virtualnim delovnim prostorom in moderatorjem, ki poroča o rezultatih pogovor oz. nalog. Ne
pozabite na vsaj 15 minutne odmora – po 90 (ali manj) minutah izvedbe online učnega procesa.
Poleg domačih nalog lahko uporabite forum-sporočila v moodle, kjer lahko pošiljate študentom
vmesna obvestila in navodila med posameznimi srečanji.
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Odgovornost učitelja v času izobraževanja na daljavo je priprava kakovostnih kontaktnih učnih
ur ter kakovostnih gradiv (posnetki, dejavnosti in usmeritve učencu za samostojno delo itd.),
spremljanje učenčevega dela, sprotna vsebinska povratna informacija ter spodbuda učencu za
izboljšave ter po potrebi dodatne usmeritve in pomoč.
Odgovornost študenta v času izobraževanja na daljavo je aktivno sodelovanje na kontaktnih
učnih urah, izvajanje samostojnih dejavnosti v skladu z usmeritvami učitelja ter iskanje pomoči,
kadar jo potrebuje.

17.3 ZAKLJUČEK – IN PREDLOGI ZA RAZMIŠLJANJA
Številni izzivi spletnega učenja izhajajo iz problematike sodelovanja in zavzetosti študentov. Pri
učenju prek spleta študenti nimajo fizične prisotnosti učitelja, ki se giblje po sobi in spremlja
učno zavzetost.
Prav zato je vzpodbujanje in ohranjanje motivacije študentov za aktivno poslušanje ter
sodelovanje bolj zahtevno- saj pedagoški delavci težje motivirajo študente (ki jih mnogokrat ne
vidijo) pri poučevanju na daljavo.
Ne glede na to, ali gre za splet ali poučevanje v živo - študentje še vedno potrebujejo strukturo
in podporo predavatelja, da bi lahko sami uravnavali svoje vedenje in aktivnosti ter sprejemanje
podane snovi. Potrebujejo red in organizacije ter veliko mero lastne samodiscipline za študij.
E-izobraževanje je za študente predvsem samostojni študij, ki zahteva od njih predvsem veliko
mero odgovornosti, samo-motivacije, reda in samo-discipline ter veliko dela. Nenazadnje se to
lepo odraža v IDŠ – individualnem delu študenta, ki je izražen v ECTS posameznega predmeta.
En ECTS predstavlja 25 – do 30 ur dela študenta.
Številni izzivi spletnega učenja izhajajo iz problematike sodelovanja in zavzetosti študentov. Pri
učenju prek spleta študenti nimajo fizične prisotnosti učitelja, ki se giblje po sobi in spremlja
učno zavzetost.
Prav zato je vzpodbujanje in ohranjanje motivacije študentov za aktivno poslušanje ter
sodelovanje bolj zahtevno- saj pedagoški delavci težje motivirajo študente (ki jih mnogokrat ne
vidijo) pri poučevanju na daljavo.
Ne glede na to, ali gre za splet ali poučevanje v živo - študentje še vedno potrebujejo strukturo
in podporo predavatelja, da bi lahko sami uravnavali svoje vedenje in aktivnosti ter sprejemanje
podane snovi. Potrebujejo red in organizacije ter veliko mero lastne samodiscipline za študij.
E-izobraževanje je za študente predvsem samostojni študij, ki zahteva od njih predvsem veliko
mero odgovornosti, samo-motivacije, reda in samo-discipline ter veliko dela. Nenazadnje se to
lepo odraža v IDŠ – individualnem delu študenta, ki je izražen v ECTS posameznega predmeta.
En ECTS predstavlja 25 – do 30 ur dela študenta.
Treba se je zavedati, da prehod na poučevanje na daljavo ni bil načrtovan in sistematično
organiziran (ampak vsiljen), zato tako študenti kot tudi predavatelji niso mogli v celoti izkoristiti
vseh prednosti in možnosti, ki jih spletno poučevanje ponuja.
Tako smo pedagoški delavci danes postali motivatorji in navduševalci novodobnih generacij in z
IKT podprtimi učnimi okolji omogočamo spreminjati stališča do učenja, sodelovanja, iskanja
drugačnih pristopov, ki dolgoročno vodijo k bolj širokemu in trajnejšemu znanju.
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Najbolj pomemben je kolegialni prenos izkušenj in primerov dobre prakse, ki si jih moramo
pedagoški delavci nenehno deliti.
Poleg IKT tehnoloških pripomočkov je prav od pedagogov odvisno kako jih bod znali v praksi
uporabljati.
Zato je nujno nenehno usposabljanje ter iskanje vedno novih didaktično-pedagoških pristopov
pri online poučevanje.
Zavod RS za šolstvo je lani (2020) izdal online publikacijo z naslovom Analiza izobraževanja na
daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji (delno poročilo)
(https://www.zrss.si/pdf/izobrazevanje_na_daljavo_covid19.pdf) V njej so objavljene prve
analize izobraževanje na daljavo. Tudi na posameznih višjih strokovnih šolah so ob zaključku
študijskega let 2019/2020 opravili prve evalvacije poučevanja na daljavo od marca 2020. Tako
kratek čas je prekratek za resne analize. Vendar si prav vsi (predavatelji in študentje) želimo
čimprejšnje vrnitve v predavalnice.
Večina pedagoških delavcev v svoje pedagoško delo vlaga veliko energije, truda in lastne
iniciative. Tudi zdaj (v času krize) ni bilo drugače. In če se še kdaj ponovi, bomo ponovno zagrizli
v nova znanja in se trudili po najboljših močeh, da bi v študentih našli vsaj tanko nitko
radovednosti, zanimanja, ki svet vodi k novim izzivom in napredku.
Dobimo se na zoom-u. Se kliknemo!
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18. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DIGITALNIH STROKOVNIH TEKMOVANJ
S PODROČJA GOSTINSTVA IN TURIZMA ZA UČINKOVITO MOTIVACIJO
ŠTUDENTOV
Mojca Polak
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
mojca.polak@vsgt.si

POVZETEK
Motivacija študentov za študij in aktivno delo v stroki je odvisna od številnih dejavnikov. Dodatni
izziv je prispevala tudi globalna epidemiološka situacija, ki je popolnoma spremenila dinamiko
procesov v številnih sektorjih gospodarstva. V prispevku zato osvetlimo problematiko motivacije
študentov na višjih strokovnih šolah iz področja gostinstva in turizma. Na praktičnem primeru
nato predstavimo strukturo in pomen organizacije digitalnih strokovnih tekmovanj kot orodje za
dvig motivacije.
Ključne besede: motivacija, digitalna tekmovanja, višje strokovne šole, integralni produkt,
kreativnost

18.1
PROBLEMATIKA
MOTIVIRANOSTI
ŠTUDENTOV
STROKOVNIH ŠOL ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

VIŠJIH

Turizem predstavlja eno izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu, ki paralelno
vpliva tudi na povečano povpraševanje po gostinskih storitvah. V Sloveniji se je gostinski promet
od leta 2010 do 2015 dvignil za kar 18 % (MGRT, 2017). Razglasitev epidemije Covid-19 v letu
2020 pa je gostinski promet v prvih devetih mesecih tega leta znižala za dobrih 29 % (Umar,
2020). Prilagajanje gostinske stroke na nove epidemiološke pogoje poslovanja je močno
zamajalo stabilnost gostinskega trga, kar je še poslabšalo motivacijo pri mladih, ki se odločajo
za poklice. Ob že omenjenem pa je dejavnikov, ki ovirajo privlačnost gostinsko-turistične stroke,
še več. Neurejen delovni čas pri delavcih v gostinstvu ter zahtevni delovni pogoji, ki vključujejo
fizične in psihične napore, pogosto tudi niso ustrezno nagrajeni, zato je fluktuacija zaposlenih v
gostinstvu stalnica. Aktualna strategija razvoja slovenskega turizma prepoznava problematiko
nemotiviranega in nezadostnega kadra, zato poudarja pomen izboljšanja izobraževalnega
sistema, ki ustreza potrebam delodajalcev in hkrati vpliva na kar se da trajnostno kariero vseh
deležnikov v turistični panogi.
Izobraževalne ustanove, ki se ukvarjajo z usposabljanjem gostinske stroke, so zato pred velikim
izzivom. Na eni strani morajo kvalificirati ustrezen kader za bodoče delodajalce, prav tako pa
morajo pri svojem delu vplivati na oblikovanje motivatorjev, ki bodo mladim osmislili delo v
gostinstvu. V Sloveniji poteka strokovno izobraževanje gostinskih poklicev na srednješolskem,
višješolskem in visokošolskem nivoju. Zaradi osredotočenja na izrazito strokovno usposabljanje
bomo v prispevku predstavili pomen nove generacije strokovnih tekmovanj, ki lahko spodbujajo
motivacijo pri študentih višjih strokovnih šol gostinstva in turizma.
Zaradi nemotiviranosti študentov namreč zaznavamo upad njihovih študijskih aktivnosti ter
učinkovitost praktičnega izobraževanja, ki je ključna za pridobivanje strokovnih kompetenc.
Problematika nemotiviranega kadra v gostinstvu pa se dramatično kaže tudi na zaznani
kakovosti gostinske storitve. Eden izmed ključnih dejavnikov (Musek Lešnik, 2007, str. 43)
zadovoljstva potrošnikov so namreč zaposleni, še posebej tisti, s katerimi pridejo v stik.
120

Zanimivo je (prav tam), da je od nivoja pozitivnega vtisa odvisno, kako hitro bo potrošnik
pozitivno izkušnjo prenesel na zaznavanje celotnega podjetja, hkrati pa je od tega odvisna tudi
namera, ali bo gost s podjetjem navezal trajne poslovne stike (stalni gost).
Raspor (2010) ugotavlja, da stopnja pripadnosti, zadovoljstva in motivacije pri zaposlenih
predstavlja ključno konkurenčno prednost podjetja, zato predstavlja njihovo vodenje strateško
poslovno aktivnost vsakega uspešnega podjetja. Učenje veščin je neskončen proces, saj turizem
in gostinstvo predstavljata skupno panogo, ki se nenehno razvija in spreminja. Prav zato je
pripravljenost za učenje temeljna lastnost vseh deležnikov. Hill (2002) poudarja, da je proces
učenja možno zaznati takrat, ko le-ta skupaj z izkušnjami povzroči relativno trajno spremembo
v posameznikovem znanju, vedenju ali odnosih. Ta sprememba je lahko namerna ali nenamerna,
pozitivna ali negativna. Strokovne kompetence so po besedah Westera (ERR, 2011) sestavljene
iz segmentov znanja, veščin in odnosa. Vključene so v opise delovnih mest kot pričakovane
lastnosti posameznika, ki bo delovno mesto opravljal (Svetlik in drugi, 2005, str. 7).
Splet slednjih se nato uporablja za uspešno izvajanje profesionalnih nalog ali storitev. Prispevek
tako posega na področje motivacije, ki je potrebna za uspešno usvajanje strokovnih kompetenc
skozi praktično usposabljanje študentov, ki v glavnem predstavljajo posameznike generacije Y.
Treven (1998) opredeljuje motivacijo znotraj določene organizacije kot eno izmed pomembnih
aktivnosti managementa, iz psihološkega vidika pa nanjo gleda predvsem kot na notranje in
mentalno stanje človeka.
Na osnovi obširne študije o motivaciji študentov višješolskega študija je Sogunro (2014)
izpostavil pet najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo za študij:
• kakovost učitelja – mentorja (sposobnost motiviranja za doseganje boljših rezultatov,
sposobnost empatije, povezovanje znanja s potrebami realnega življenja),
• kakovost študijskega programa – predmetnik mora odražati standarde, ki jih zahteva
stroka,
• praktična naravnanost (študenti iščejo znanje, ki ga lahko takoj uporabijo v praksi),
• interaktivni pouk in učinkovit management pouka (pouk se mora izvesti tako, da najbolje
služi študentu in ne učitelju),
• napredno izvajanje nalog ter učinkovito in sprotno informiranje študentov o napredku
(pravočasna in učinkovita povratna informacija o uspešnosti študenta je dober motivator,
hkrati pa študenta ves čas informira o stopnji doseženega znanja),
• samousmerjenost (študenti želijo prevzeti odgovornost za svoje izobraževanje),
• spodbujevalno učno okolje in tekmovanja (študenti želijo študirati v urejenem okolju, ki
ustreza sodobnim standardom in zahtevam stroke),
• akademsko svetovanje (spodbujanje študentove akademske rasti).
V nadaljevanju bomo kot pomembno metodo motiviranja študentov izpostavili sodelovanje
študentov na tekmovanjih.
18.1.1 VLOGA TEKMOVANJ KOT ORODJE ZA MOTIVACIJO ŠTUDENTOV VIŠJIH
STROKOVNIH ŠOL ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Sodelovanje na tekmovanjih za študente višjih strokovnih šol predstavlja izziv in približevanje
strokovnim normam, ki so aktualne na trgu dela. Široka paleta raznolikih strokovnih tekmovanj
na nacionalnem in mednarodnem tekmovanju pa se je zaradi epidemije Covid-19 izrazito skrčila.
Pri tem je potrebno izpostaviti pomen tekmovanj in tekmovalnosti za strokovni razvoj študentov.
Turk Riga (2006, 3) navaja, da po Franknu in Brownu prav tekmovanja pri posamezniku občutno
spodbujajo hotenje po doseganju odličnosti. Červ (2009, 19) izpostavlja tekmovalnost in pomen
121

tekmovanj tudi zaradi naravne afinitete otrok in mladostnikov po afirmaciji in sprejetosti na
osnovi tekmovalnih uspehov. Med priporočila za motiviranje pripadnikov generacije Y Zakrajšek
(2015, po Norman 2014) navaja naslednje (slika 1):

Spodbujajte uporabo tehnologije na delovnem mestu
Stalni dotok aktualnih informacij
Transparento upravljanje ciljev
Zagotavljajte stalno povratno informacijo
Bodite fleksibilni
Skupaj ažurirajte profesionalni portfolio posameznija
Slika 67: Priporočila za motiviranje
Vir: prilagojeno po Zakrajšek (2015, po Norman 2014)
Zato na VSGT Maribor načrtno in usmerjeno spodbujamo udeleževanje študentov na strokovnih
tekmovanjih. Pri tem študente podpremo s strokovnim mentorjem in delovnim okoljem, ki
omogoči primerno pripravo. Prav tako se uspehi študentom ustrezno kanalijo v medijske objave,
prav tako pa se beležijo v prilogi k diplomi.

18.2 NAČRTOVANJE
#TASTE2CONNECT

IN

IZVEDBA

MEDNARODNEGA

TEKMOVANJA

Mednarodno združenje Eurhodip že od leta 1988 povezuje vodilne mednarodne šole iz področja
hotelirstva in turizma. Povezovanje in skupno nastopanje k inovativni, merljivi in trajnostni
kakovosti v stroki predstavlja ključna načela združenja. Prav zato je združenje uveljavilo svoj
certificiran sistem preverjanja kakovosti vključenih šol – Eurhoqual (Eurhodip, 2021).
Zaradi potrebe po motiviranju študentov, ki so na globalnem nivoju obtičali izven tradicionalnih
oblik strokovnega šolanja, se je v strokovnem aktivu združenja aktivirala potreba po razvoju
novega tekmovanja, ki omogoča digitalno udeležbo študentov. Pri tem smo želeli zajeti raznoliko
strukturo študentov, ki bi jih omenjeno tekmovanje nagovorilo. Ključni namen tekmovanja je
tako oblikovanje in promocija trajnostnih in zdravemu načinu življenja naklonjenih integralnih
produktov, ki vključujejo gastronomske privlačnosti destinacije. Samo tekmovanje se zaradi
aktualnosti nato vsako leto nadgradi s temo, ki udeležence tekmovanja usmeri v nišne strukture
integralnega produkta. Tema letošnjega tekmovanja #taste2connect je bila sadje in zelenjava,
saj je Generalna skupščina združenih narodov sprejela resolucijo, ki leto 2021 razglašuje za
Mednarodno leto sadja in zelenjave (RS GOV, 2021).
Tekmovalci so tako v skupinah po 3 pripravili poslovni načrt v obsegu 3000 besed ter promocijski
video z uvodno predstavitvijo ideje. Ocenjevalni kriteriji, ki jih je strokovna komisija podrobneje
preverjala, so obsegali sedem izhodišč:
• strokovno znanje – poznavanje teme,
• izvedljivost idejne zasnove,
• praktična vrednost,
• kreativnost,
• timsko delo,
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•
•

tehnična izvedba (CGP, naslov, privlačnost video vsebine, predstavitev),
promocija in prisotnost tekmovalne ideje na družbenih omrežjih.

Mednarodno komisijo so sestavljali različni strokovnjaki s področja izobraževanja in
gospodarstva, ki so zbrane naloge in gradiva (video) ocenjevali v dokumentu v oblaku. Promocijo
in prisotnost tekmovalne ideje posameznih timov na družbenem omrežju pa je preko uporabe
ključnikov meril administrator združenja EURHODIP.
18.2.1 STRUKTURA IN POTEK TEKMOVANJA
Časovnica za izvedbo tekmovanja je vključevala:
1. 4-tedensko oglaševanje tekmovanja na družbenih omrežjih ter spletnih straneh združenja
in angažiranih šol s povezavo do pravilnika tekmovanja ter prijavnice;
2. izvedbo plačila kotizacije za tekmovanje;
3. organizacijo in izvedbo online “masterclass” delavnice, ki je bila namenjena vsem
prijavljenim tekmovalnim timom. Delavnica je osvetlila temo tekmovanja in predstavila
ključne poudarke, ki jih je strokovna komisija upoštevala med ocenjevalnimi kriteriji;
4. 6-dnevno časovno okno, ki je bilo namenjeno pripravi poslovnega načrta in video vsebine
do samega zaključka za spletno oddajo tekmovalnih gradiv;
5. 7-dnevno časovno okno za ocenitev s strani ocenjevalne komisije;
6. priprava certifikatov in potrdil za udeležence;
7. izvedbo spletne razglasitve rezultatov tekmovanja;
8. medijsko distribucijo učinkov tekmovanja.
Pri oblikovanju nagradnega sklada je organizacijski odbor tekmovanja predlagal uvedbo
kotizacije v višini 30,00 EUR po šoli. Prejeta kotizacija pa se je nato porabila za oblikovanje
nagradnega sklada. Prvouvrščeni tim je tako prejel darilni bon v vrednosti 300,00 EUR.
18.2.2 REZULTATI IN TEKMOVANJA
Na tekmovanju je sodelovalo 30 študentov iz 6 evropskih in 2 azijskih držav in 10 mentorjev
(Tabela 1).
Tabela 11: Mednarodna udeležba na tekmovanju #taste2connect
Ime tekmovalnega tima
Naziv izobraževalne ustanove
Država
Guardians of the
Sustainable Gastronomy
Gulae Loci

Final International University
Escola de Hotelaria e Turismo do Lisboa

Food lovers

Vocational College of Hospitality and Tourism Maribor Slovenija

ESHS Team

Escuela Superior de Hostelería de Sevilla

Vateliens
INVICTUS
Sustainable Seeds

Vatel Moscow - RIAT
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto
Eastern Mediterranean University Tourism

Team Tim

Kazan Innovative
Timiryasov

Eat&Explore
The Pioneers

University

Severni Ciper
Portugalska
Španija

Faculty

Rusija
Portugalska
of Turčija

named after V.G. Kazastan

Utena University of Applied Sciences
College of Tourism & Hotel Management (COTHM)
Vir: Lasten

Litva
Pakistan
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Na osnovi tekmovanja je nastalo 10 kreativnih integralnih produktov, ki na svojevrsten način
predstavljajo (še) nepoznane destinacije znotraj posameznih držav. Pri tem je nastalo 10 video
vsebin, ki jih lahko vključene šole ter združenje Eurhodip učinkovito vključijo v promocijo
aktivnosti. Še bolj pomembno pa je, da je tekmovanje #taste2connect omogočilo sodelovanje
študentov iz različnih strok ter ustvarilo pogoje za aktivno in kreativno ustvarjanje tržno
usmerjenih produktov, ki sledijo trajnostnemu razvoju destinacij. Vključeni študenti so pridobili
pomembne mednarodne izkušnje in okrepili lastno socialno mrežo ter vplivali na prepoznavnost
domače destinacije in afirmacijo v lokalnem okolju. Vse to pa je pripomoglo k njihovi
motiviranosti za študij in aktivnemu delu v stroki. V nadaljevanju bomo predstavili tri najbolje
ocenjene integralne produkte, ki so nastali kot posledica tekmovanja.
18.2.2.1 Inovativni integralni produkt Toroslar - Severni Ciper
Ekipa Final International University je kot inovativni integralni produkt predstavila doživetje, ki
zajema pripravo najbolj tradicionalnega ciprskega sira – halumi, ki je pripravljen iz ovčjega
mleka. S preprostim postopkom priprave in ustreznim inventarjem se lahko tako udeleženec
priuči priprave tega izjemnega lokalnega produkta, ki ima tudi evropsko geografsko zaščito. Prav
tako pa je ekipa prilagodila samo doživetje za primer slabe epidemiološke slike. V takem primeru
je možna distribucija paketa za pripravo halumi sira preko spleta. Z omenjeno idejo je ekipa
ciprske fakultete osvojila prvo mesto.
18.2.2.3 Inovativni integralni produkt Maribor – Slovenija
Tradicija ribištva posega globoko v način življenja obalne populacije Portugalske. Trajnostni
pristopi k ribištvu so vedno bolj pomembni za ohranjanje biotskega ravnovesja oceanov.
Inovativni produkt ekipe iz Lisbone je zato oblikoval doživetje, ki vključuje lovljenje rib na
trajnostni način, hkrati pa udeleženca nagradi z odlično lokalno kulinariko ter spominkom, ki je
narejen iz odpisanih ribiških mrež.

18.3 SKLEP
Kriza gostinsko-turističnega poklica je ob epidemiji Covid-19 dosegla dno na globalnem nivoju.
Toga odzivnost na spremembe, ki jih zahtevajo epidemiološke omejitve, se je močno odražala
tudi pri občutno zmanjšanem zanimanju za vpis na srednje in višje šole. Pri tem je zato potrebno
aktivirati strukturiran in premišljen odziv, ki bo izbor poklicne poti ustrezno osmislil tudi pri
posameznikih, ki so gostinstvo in turizem že izbrali. Kakovostna in inovativna digitalna
tekmovanja ustvarjajo novo okolje, ki je neodvisno od vplivov številnih negativnih dejavnikov.
Hkrati pa nam študentski tekmovalni izdelki in storitve omogočajo sočasno oglaševanje stroke
in pomembno socialno mreženje, pri študentih pa krepijo obsežen spekter strokovnih
kompetenc.
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19. DIGITALNE MOŽNOSTI IN UČNA USPEŠNOST PRI IZOBRAŽEVANJU
NA DALJAVO
mag. Roman Rehberger
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
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POVZETEK
Dolgo je veljalo prepričanje, da bo e-učenje sčasoma prehitelo tradicionalno učenje, saj
tradicionalne oblike izobraževanja na daljavo počasi izginjajo z razvojem novih tehnologij in
pripomočkov. Čeprav se zdi, da je e-učenje prihodnost izobraževanja, še vedno obstajajo
številne tehnične ovire. Izobraževalna tehnologija je kombinirana uporaba računalniške strojne
opreme, programske opreme ter teorije in prakse izobraževanja za lažje učenje. Poleg
izkustvenega znanja, pridobljenega iz izobraževalne prakse, izobraževalna tehnologija temelji
na teoretičnem znanju, ki izhaja iz različnih strok, kot so komunikacija, izobraževanje,
psihologija, sociologija, umetna inteligenca in računalništvo. Obsega več področij, vključno s
teorijo učenja, računalniškim usposabljanjem in spletnim učenjem, kjer se uporabljajo mobilne
tehnologije. Prednosti e-učenja vključujejo prilagodljivost, večjo neodvisnost, boljše upravljanje
časa in povečano svobodo. Po drugi strani pa slabosti predstavljajo več dela za študente, višjo
stopnjo discipline in manj socialnih interakcij. V članku so opisane tehnologije in primerjava med
izpitno uspešnostjo po izobraževanju na daljavo in v učilnicah.
Ključne besede: digitalna tehnologija v izobraževanju, izobraževanje na daljavo, izpitna
uspešnost

SUMMARY
It has long been believed that e-learning will eventually overtake traditional learning, as
traditional forms of distance education are slowly disappearing with the development of new
technologies and tools. Although e-learning seems to be the future of education, there are still
many technical barriers. Educational technology is a combined use of computer hardware,
software and educational theory and practice to facilitate learning. In addition to the experiential
knowledge gained from educational practice, educational technology is based on theoretical
knowledge drawn from different disciplines, such as communication, education, psychology,
sociology, artificial intelligence and computer science. It covers several areas, including learning
theory, computer-based training and online learning using mobile technologies. The benefits of
e-learning include flexibility, increased independence, better time management and increased
freedom. On the other hand, disadvantages represent more work for students, higher level of
discipline and less social interaction. The paper describes the technologies and compares exam
performance after distance and classroom education.
Keywords: digital technology in education, distance education, exam performance

19.1 UVOD
Kljub dolgi in uspešni zgodovini je učenje na daljavo šele z izbruhom COVID-19 in zaprtjem šol
postalo bolj razširjeno. Leta 1996 je bila v ZDA mednarodna univerza Jones, prva visokošolska
ustanova, ki je uvedla popolnoma spletni akreditirani dodiplomski program. V naslednjih letih je
večina večjih šol in univerz temu hitro sledila. Ugledne visokošolske ustanove, npr. Harvard
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University in Stanford, za svoje študente v celoti ponujajo programe učenja na daljavo. Glede
na raziskavo raziskovalne skupine Babson Survey se je v letu 2016 število vpisov na daljavo
povečalo že štirinajsto leto zapored. 31,6 % študentov je opravilo vsaj en tečaj na daljavo
(Online Learning, 2020). Leta 2017 se je 6,6 milijona študentov izobraževalo na daljavo. Zaradi
širjenja COVID-19 je to število naraslo na več kot 400 milijonov študentov (Techsmith, 2021).
Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma je zaprtje šol aprila 2020 prizadelo skoraj 1,4
milijarde učencev, dijakov in študentov.
Cilj prispevka je, poleg opisa sodobnih tehnologij, ki so bistvenega pomena pri učenju na daljavo,
tudi potrditi domnevo, da se učna uspešnost po izobraževanju na daljavo v primerjavi s tisto po
izobraževanju v učilnici bistveno ne spremeni oz. je celo nekoliko boljša. To bomo pokazali s
primerjavo izpitne uspešnosti študentov višje šole v študijskih letih, ko je izobraževanje potekalo
samo v predavalnicah, in zadnjima študijskima letoma, ko je večina izobraževanja potekala na
daljavo.

19.2 UČENJE NA DALJAVO
Učenje na daljavo je izobraževalni proces, ki poteka prek spleta, video posnetkov,
videokonference ali katerega koli drugega avdio/vizualnega medija, ne da bi bili udeleženci
fizično prisotni v učilnici in imajo dostop do virtualne platforme s posnetimi predavanji, viri, eknjigami itd. Učenje na daljavo je tudi kombinacija tehnologije, digitalne vsebine in pouka.
Dostop do vsebin lahko poteka z dostopom do interneta in strojne opreme (prenosnik, tablični
računalnik, pametni telefon itd.). Tehnologija lahko spremeni vlogo učitelja, vendar je ne more
v celoti odpraviti.

19.3 DIGITALNE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
Uporaba digitalne tehnologije v izobraževanju, od vrtca do univerzitetne ravni, je v zadnjih letih
pridobila na pomenu. Posamezniki se v okviru formalnega šolanja naučijo uporabiti svetovni
splet za izboljšanje svojega znanja in razumevanja. Postopoma se naučijo, kako uporabiti
digitalno tehnologijo za izvajanje številnih nalog in operacij. Lahko jo uporabijo v skupinah in
parih, kar velja za bolj učinkovito kot samostojna uporaba (Higgins, Xiao in Katsipataki, 2012).
Pri sinhronem učenju vsi študenti hkrati sodelujejo v izobraževanju. Tradicionalna učilnica je
primer sinhrone učne izkušnje, kjer se študenti izobražujejo na razrednih predavanjih. Sinhrona
metoda učenja vključuje videokonference, izobraževalno televizijo, internetni radio, satelit za
direktno oddajanje, mobilne naprave itd. Številni sodobni programi, kot je Adobe Connect,
omogočajo sinhrono učenje na daljavo.
Pri asinhronem učenju na daljavo študenti lahko dostopajo do učnih gradiv kadar koli in od koder
koli. Najstarejša oblika asinhrone tehnologije je dopisovanje po pošti, ki se uporablja že več kot
stoletje. E-pošta, video in zvočni posnetki, oglasne deske, tiskano gradivo, faks in spletne
konference omogočajo asinhrono učenje na daljavo.
Hibridno učenje je vrsta kombiniranega učenja, pri katerem se študenti učijo v realnem času,
kjer so nekateri študenti fizično prisotni v učilnici, drugi pa spremljajo predavanje na daljavo.
Združuje sinhrone in asinhrone metode. Študenti prejmejo roke za opravljanje nalog in izpitov,
nato delajo v svojem ritmu. Ko napredujejo, dobijo dostop do novih modulov. Gre za sistem, ki
se prilagaja potrebam učnega načrta (Viewsonic, 2020).
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Pri spletnih tečajih z odprtim urnikom gre za vrsto asinhrone vrste učenja, le da tu ni nobenih
rokov, in študentom omogočajo veliko svobode. Študenti prejmejo okvirne roke, učitelj pa jih
dovoli, da delajo v svojem ritmu.
Spletni tečaji za določen čas so vrsta sinhronega tečaja, ki zahteva, da spletni uporabniki
obiščejo določeno navidezno lokacijo ob določenem času in kraju (npr. spletni seminar). Za
razliko od bolj togih sinhronih oblik, študentom od kjer koli omogoča povezavo v spletu.
Računalništvo v oblaku je v izobraževanju prilagodljiva in razširljiva alternativa lokalni
infrastrukturi. Z uporabo oblaka lahko učitelj razširi učno okolje za učence, ki ne morejo v šolo.
Lahko ustvari več interaktivnih nalog, vključno z videoposnetki, klepetalnicami in interakcijami
v živo z uporabo tehnologij, kot sta Google Hangouts ali Facebook Live.
Strojno učenje se danes uporablja v več panogah, vključno s finančnimi storitvami in
zdravstvom. IBM Watson se v visokošolskem prostoru uporablja za analizo raziskovalnih
podatkov.
Razširjena ali navidezna resničnost: Učitelj lahko poučuje npr. zgodovino tako, da študente
odpelje na ogled npr. arhitekture starodavne Grčije, ne da bi zapustili učilnico. Tehnologija
razširjene in navidezne resničnosti lahko študente »spusti« v okolje in jim omogoči, da izkusijo,
kaj se je dogajalo, ne da bi tam res bili.
Statične interakcije so enosmerne interakcije, pri katerih se izvaja tradicionalno digitalno učenje.
Učenec se prijavi na tečaj in učitelj posreduje video informacije ali zvočne datoteke, ki jim pojasni
pojme in izraze. Ni interakcij med vprašanji in odgovorom v živo.
Dinamične interakcije: so dvosmerne interakcije, v katerih učitelj in učenec medsebojno
sodelujeta, kot da bi stala iz oči v oči. Po zaslugi umetne inteligence, npr. Amazon Alexa, lahko
učenec postavi vprašanje in prek umetne inteligence prejme odgovor od učitelja.

19.4 UČINKOVITOST IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
Na podlagi podatkov, zbranih v zvezi z vplivom e-učenja na dosežke, prihaja do nasprotujočih si
ugotovitev o pozitivnih, negativnih ali celo nobenih pomembnih razlikah v uspešnosti študentov
med učenjem na daljavo in v razredu. Vendar pa se vsaj pri primeru višješolskega izobraževanja
strinjamo bolj s tistimi, ki menijo, da e-učenje pozitivno vpliva na akademske dosežke študentov
v smislu zmanjšanja stroškov, prihranka časa in povečanjem dostopnosti izobraževanja ter
poveča uspešnost študija. Študenti lahko sami opravljajo naloge v prostem času in ne izvajajo
nalog pod časovnim pritiskom (Elfaki, Abdulrahim, 2019), kar tudi naši študenti navajajo kot
prednost.
Po drugi strani pa številne študije opozarjajo, da e-učenje negativno vpliva na dosežke. Trdijo,
da se lahko študenti počutijo izolirane, študenti z jezikovnimi težavami imajo lahko težave v
ustnem izražanju itd. (Elfaki, Abdulrahim, 2019). Vendar menimo, da so lahko udeleženci
izobraževanja, ki uporabljajo programe učenja na daljavo, uspešni prav tako na daljavo kot v
učilnici.
Venable (2021) ugotavlja, da bi 95 % študentov ter 83 % učencev, ki so se izobraževali na
daljavo, spletno ali oddaljeno učenje priporočali drugim. Na splošno je večina (74 %) študentov
menila, da je spletno učenje boljše ali enako kot učenje v učilnici. Tako je ocenilo tudi 64 %
učencev na daljavo.
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Tudi mnenje učiteljev o učenju na daljavo lahko pomaga pri določanju učinkovitosti spletnega
izobraževanja in tudi pri določanju, na katerih točkah se mora sistem izboljšati. Le 49 % učiteljev
meni, da je učenje na daljavo enako učinkovito kot poučevanje v učilnici, vendar se je ta ocena
v samo nekaj mesecih izboljšala za 10 %. Več kot 33 % učiteljev žal še vedno nima podpore za
e-učenje (Guru 99, 2021).

19.5
IZPITNA
USPEŠNOST
VIŠJEŠOLSKIH
ŠTUDENTOV
IZOBRAŽEVANJU V PREDAVALNICAH IN NA DALJAVO

PO

Naša domneva je, da se učna uspešnost pri študentih ne poslabša pri predavanjih na daljavo.
Tu imamo v mislih zlasti predmete, kjer se večino snovi predava frontalno. Praktično in
izkustveno učenje bi morda dalo drugačne rezultate. Za potrditev te hipoteze smo pregledali
izpitne rezultate višješolskih študentov 1. letnika Informatike pri predmetih Osnove zgradbe in
delovanja računalniških sistemov (ORS) ter Varnost in zaščita (VIZ) v šestih študijskih letih.
Tabela 1 in graf 1 prikazujeta izpitno uspešnost zgoraj omenjenih višješolskih študentov v
študijskih letih, ko je izobraževanje potekalo le v predavalnicah in v zadnjih dveh, ko je del
izobraževanja potekal na daljavo.
Tabela 12: Izpitna uspešnost študentov pri dveh predmetih v letih izobraževanja v
predavalnicah in v letih izobraževanja na daljavo
Izobraževanje v predavalnicah

Na daljavo

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Št. vseh
študentov

50

52

36

42

29

41

Predmet ORS

40

41

28

37

25

34

Predmet ORS v %

80%

79%

78%

88%

86%

83%

Predmet VIZ

43

27

38

24

37

Predmet VIZ v %

83%

75%

90%

83%

90%

Vir: Lasten

Slika 68: Izpitna uspešnost študentov v odstotkih
Vir: Lasten
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Primerjava rezultatov pokaže, da izpitna uspešnost pri študentih po poslušanju predavanj v
učilnici in na daljavo ostaja približno enaka oz. se ne poslabša.

19.6 MNENJE ŠTUDENTOV
Za poglobljeno evalvacijo dela na daljavo s strani študentov je morda nekoliko zgodaj, saj se
obdobje neprostovoljnega izobraževanja na daljavo šele zaključuje. Študenti pa v pogovorih s
predavatelji izražajo naklonjenost pridobivanju znanja na daljavo; pohvalijo večjo svobodo in
možnost razpolaganja s časom. Kvaliteta in dolgoročnost pridobljenega znanja se jim zdi enaka,
kot če bi jim bilo znanje posredovano v šoli.
Predavanjem na daljavo so bolj naklonjeni študentje izrednega študija, saj jim olajša
usklajevanje študijskih obveznosti s predvsem službenimi in družinskimi obveznostmi. Podobno
je v svoji raziskavi dokazala avtorica Sulčič (2011), vendar na primeru visokošolskih študentov,
ki so izobraževanje na daljavo za posamezne predmete izbrali prostovoljno.

19.7 ZAKLJUČEK
Današnji študenti so generacija, ki ne pozna sveta brez Googla, interneta ali pametnih telefonov.
Tehnologija je v središču njihovega življenja in vpliva na njihove odločitve. Torej je jasno, da bi
morala biti tehnologija ključni del njihovih izobraževalnih izkušenj. V današnjem svetu se
digitalno tehnologijo uporablja tudi v izobraževanju.
Izobraževalna tehnologija je kombinirana uporaba računalniške strojne opreme, programske
opreme ter teorije in prakse izobraževanja za lažje učenje. Ustvarja, uporablja in upravlja s
tehnološkimi procesi in izobraževalnimi viri za izboljšanje akademske učinkovitosti uporabnikov,
ki si prizadeva za učinkovito povezavo učencev, učiteljev in tehničnih sredstev. Poleg
izkustvenega znanja, pridobljenega iz izobraževalne prakse, izobraževalna tehnologija temelji
na teoretičnem znanju, ki izhaja iz različnih strok, kot so komunikacija, izobraževanje,
psihologija, sociologija, umetna inteligenca in računalništvo.
Nekateri raziskovalci so ugotovili, da so bile porazdelitve ocen na obeh izobraževanjih statistično
enakovredne (Elfaki, Abdulrahim, 2019). Članek pa tudi na primeru dokaže, da je študijska
uspešnost študentov, katerih izobraževalne aktivnosti so potekale na daljavo, približno enaka
kot pri študentih, ki so znanje pridobivali v učilnicah. To potrdi primerjava konkretnih izpitnih
rezultatov višješolskih študentov v letih pred epidemijo in v zadnjih dveh študijskih letih, ko je
večina izobraževanja potekala na daljavo.
Učitelji smo v ustnih pogovorih s študenti ugotovili, da večini ustreza izobraževanje na daljavo.
Raziskavo o učni uspešnosti e-učenja bi bilo smiselno nadaljevati, ko se bo zaključilo obdobje
neprostovoljnega študija na daljavo. Dobro bi bilo pridobiti bolj poglobljeno evalvacijo s strani
študentov in tudi predavateljev. Zanimivo bi bilo raziskati vpliv uporabe različnih tehnologij na
učno uspešnost in na mnenje udeležencev o izobraževanju na daljavo.
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POVZETEK
Prispevek se na primeru projekta vpeljave digitalizacije v izobraževalni organizaciji B & B, d.o.o.
osredotoča na prepoznavanje potrebe po digitalni transformaciji z vidika optimizacije notranjih
procesov dela in uporabniške izkušnje s ciljem dviga kakovosti storitev in izboljšanjem
poslovanja. Opredeljeni so teoretski okvirji pojma digitalizacije in družbene smernice, ki
pogojujejo razmislek o nujnosti digitalne transformacije izobraževalnih organizacij. Na primeru
so predstavljena izhodišča, cilji in predvideni učinki ter priprava prve faze vpeljave digitalizacije
v podjetju.
Ključne besede: digitalizacija, digitalna transformacija, digitalna strategija, digitalizacija
izobraževalne organizacije, digitalizacija poslovnih procesov, digitalne zmožnosti

20.1
DIGITALIZACIJA,
TRANSFORMACIJA

DIGITALIZACIJA

IN

DIGITALNA

Napredek v razvoju digitalnih tehnologij je v zadnjem desetletju korenito vplival na vse vidike
življenja. Digitalizacija je kot trend prihodnosti vključena v vse strateške razvojne dokumente in
predstavlja ključno orodje za doseganje ekonomskih, okoljskih in socialnih ciljev globalne
družbe. »Številni avtorji (npr. Castells 2010 , Van Dijk 2006 , Verhulst 2002 , Sassen 1998 )
vidijo digitalizacijo kot eno izmed ključnih značilnosti sodobnega sveta. […] Raziskovalci pa med
drugim zagovarjajo tezo, da računalniška tehnologija predstavlja informacijski dobi to, kar je
mehanizacija
predstavljala
industrijski
revoluciji
(Naisbitt
1984
)«
(https://homopolitikus.si/digitizacija-digitalizacija-in-digitalna-transformacija/, 28. 2. 2019).
Pojem digitalizacije ni omejen zgolj na uporabo novih tehnologij za izvajanje posameznih
procesov, temveč predstavlja potencial za razvoj povsem novih poslovnih modelov. Pri
razumevanju koncepta digitalizacije je pomembno razlikovati med pojmi digitizacija,
digitalizacija in digitalna transformacija. Digitizacija pomeni pretvorbo informacij iz analogne v
digitalno obliko oz. avtomatizacijo procesov z uporabo informacijskih tehnologij (Hess et al.,
2016 v: Udovita 2020, 521), digitalizacija pa se nanaša na uporabo digitalnih priložnosti za
inovacije poslovnih modelov in procesov (Unruh & Kiron, 2017 v: Şerban, 2017, 184). Digitizacija
je predpogoj za digitalizacijo. Naslednji korak je digitalna transformacija, ki jo lahko opredelimo
kot skupek poglobljenih in usklajenih kulturnih, kadrovskih in tehnoloških sprememb, ki
omogočijo vpeljavo novih modelov delovanja in izobraževanja ter preoblikujejo poslovni model,
strateške
usmeritve
in
ponujeno
vrednost
organizacije
(https://er.educause.edu/blogs/2020/6/consider-the-three-ds-when-talking-about-digitaltransformation, 21. 4. 2021). Digitalna transformacija na sistemskem nivoju vpliva na
prestrukturiranje organizacij, gospodarstev in družbe.

20.2 DIGITALIZACIJA IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ
Družbene spremembe, povezane z digitalizacijo, vplivajo tudi na izobraževalni sistem, ki se
sooča s potrebo po novih digitalnih kompetencah udeležencev izobraževanja (aktualizacija
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izobraževalnih programov za poklice prihodnosti), prav tako pa z izzivi prestrukturiranja
poslovnih modelov z vključevanjem digitalnih tehnologij, učnih virov in s prilagajanjem
študijskega procesa drugačnim potrebam trga in življenjskemu slogu študentov. Družbene,
ekonomske in politične smernice narekujejo glavne gonilne silnice razvoja izobraževalnih
organizacij, ki jih lahko strnemo v štiri vidike: večja konkurenčnost (panoga postaja vse bolj
tekmovalna, zato je potrebno optimizirati operacije in izboljšati uporabniško izkušnjo študentov),
optimizacija in nadzor nad stroški poslovanja, izboljšana uporabniška izkušnja z integracijo
tehnologije in digitalnih medijev v izobraževalni proces in večja agilnost organizacije (sposobnost
hitrega in kontinuiranega prilagajanja procesov spreminjajočim se potrebam in pričakovanjem
tako študentov kot predavateljev in vseh drugih zaposlenih v izobraževalni organizaciji)
(https://www.digarc.com/blog/2018/08/four-drivers-of-digital-transformation-in
education/,
15. 8. 2018). Okoliščine pandemije Covid-19 so dodatno okrepile zavedanje po nujnosti
digitalizacije izobraževalnih organizacij in pospešile digitalno transformacijo.

20.3 PRIPRAVA NA DIGITALNO TRANSFORMACIJO V IZOBRAŽEVALNI
ORGANIZACIJI B&B, D.O.O.
20.3.1 IDENTIFIKACIJA POTREBE PO DIGITALIZACIJI IN CILJI
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo. Kolektiv
podjetja sestavlja 47 redno zaposlenih in okvirno 150 zunanjih strokovnih sodelavcev in
predavateljev. V Kranju in Ljubljani izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke
strokovne šole: ekonomski tehnik, logistični tehnik, ekonomist, poslovni sekretar, logistično
inženirstvo in varstvo okolja. Delujemo tudi na področju strokovnih usposabljanj in dejavnosti
šole vožnje na skupno petih lokacijah. Naše poslanstvo je izboljšati in dvigniti splošno
izobraženost prebivalstva in raven aktualnih kompetenc za povečanje zaposljivosti aktivnega
prebivalstva. Naša vizija je krepiti raznovrstnost, kakovost in življenjskost programov
izobraževanja in usposabljanja.
Glede na obseg storitev ter velikost organizacije smo prepoznali potrebo po razvoju strategije
digitalne transformacije, s katero bomo podprli doseganje zastavljene vizije. Ugotovili smo, da
trenutne digitalne rešitve in informacijska tehnologija za podporo poslovanja ne omogočajo
optimalnega načina dela in otežujejo doseganje strateških ciljev. Strateške usmeritve podjetja
med drugim vključujejo večjo digitalno povezanost s strankami in digitalizacijo delovnih procesov
ter s tem posledično izboljšanje uporabniške izkušnje in izboljšanje storilnosti in zadovoljstva
zaposlenih. Sistematičen in celosten pristop k digitalizaciji organizacije bo omogočil razvoj
večkratnega poslovanja, boljše spremljanje življenjskega cikla odnosa s strankami in izboljšal
celostno izkušnjo strank. Z digitalizacijo bomo optimizirati administrativno delo, interno
komunikacijo in preglednost poslovanja. Celostna digitalna transformacija, usmerjena v vitko
poslovanje, bo učinkovala na izboljšanje kakovosti storitev, povečanje prodaje in večjo
konkurenčnost. Postali bomo bolj agilni in se hitreje prilagajali spremembam na trgu.
20.3.2 PRVA FAZA VPELJAVE
DIGITALNE TRANSFORMACIJE

DIGITALIZACIJE:

IZDELAVA

STRATEGIJE

Digitalizacija podjetja je strateška odločitev vodstva, ki se zaveda, da »digitalna transformacija
vključuje spremembe v vodenju organizacije, predpostavlja drugačno razmišljanje, spodbuja
inovacije in razvoj novih poslovnih modelov z vključevanjem digitizacije sredstev ter povečano
uporabo tehnologije z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje zaposlenih v organizaciji,
strank, dobaviteljev, partnerjev in delničarjev« (https://homopolitikus.si/digitizacijadigitalizacija-in-digitalna-transformacija/, 28. 2. 2019). Digitalna transformacija vključuje vse
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vidike delovanja organizacije in je sistematično načrtovan in voden proces, ki se začne z izdelavo
digitalne strategije podjetja. Strategija digitalizacije mora biti usklajena z vizijo in poslanstvom
in temelji na analizi trenutnega stanja na področju digitalizacije, vključevati pa mora tudi načrt
razvoja digitalnih zmožnosti podjetja.
Za pripravo strategije je bila s strani vodstva imenovana projektna skupina. Časovno smo
izvedbo planirali skladno z objavo razpisa za vavčer za pripravo digitalne strategije, ki ga je
objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS). S tega naslova smo zagotovili
zunanji vir financiranja. Odločili smo se za vključitev zunanjega svetovalca na področju poslovnih
transformacij. Delo je potekalo v obliki rednih tedenskih sestankov. Prva faza vpeljave
digitalizacije je bila izvedena v obdobju od začetka marca do konca aprila 2021.
Digitalna strategija izhaja iz ocene stanja na področju digitalizacije. Za samooceno digitalne
zrelosti smo uporabili model »IDC Maturity Scape4«, s pomočjo katerega smo na lestvici od 1 do
5 ocenili stopnjo zrelosti na posameznem področju digitalne strategije. Trenutno se v povprečju
nahajamo na drugi stopnički, ki predstavlja »oportunistično« oz. »priložnostno« stopnjo digitalne
zrelosti. Pridobili smo tudi oceno stopnje digitalne zrelosti na Digitalnem inovacijskem stičišču
Slovenije (DIH), ki kaže, da se z vidika pripravljenosti organizacije na digitalno preobrazbo na
področju upravljanja s kadri, kulture organizacije in vodenja že uvajajo postopne spremembe,
medtem ko so digitalne zmogljivosti z vidika digitalne opremljenosti, vloge informatike in vpliva
digitalizacije na elemente poslovnega modela še v fazi načrtovanja. Poročilo vključuje priporočila,
ki smo jih upoštevali pri pripravi digitalne strategije.
Za analizo konkurenčnega položaja na trgu smo uporabili Porterjev model petih silnic in SWOT
analizo.
Pri pripravi digitalne strategije smo sledili smernicam DIH . Izdelana strategija za digitalno
transformacijo vključuje sedem področij:
• izkušnja kupca,
• podatkovna strategija,
• procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
• digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
• strategija razvoja kadrov in digitalnih delovnih mest,
• strategija razvoja digitalne kulture,
• kibernetska varnost.
Vsako področje smo razdelali z vidika skladnosti s poslovno strategijo, definirali smo začetno in
ciljno stanje in določili obvezne elemente posameznega področja. Za vsako področje smo
opredelili strateške cilje in strateške usmeritve za dosego strateških ciljev ter določili metrike
spremljanja uresničitve digitalne strategije (KPIs). Dokument, ki je nastal, jasno definira ciljno
stanje, ukrepe za realizacijo ciljev in načine spremljanja učinkov.
20.3.3 NAČRT IZVEDBE STRATEGIJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Glede na pregled obstoječega stanja podjetja na sedmih ključnih področjih digitalizacije, smo
pripravili načrt izvedbe strategije. Za uresničitev pričujoče digitalne strategije podjetja smo
definirali 4 ključne digitalne zmožnosti, ki jih bomo razvijali v prihodnje. Pri definiciji digitalnih
zmožnosti smo uporabili elemente modela »JISC Digital Capabilities Framework: The Six
4
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Elements Defined«5 in ga prilagodili strateškim usmeritvam podjetja. Povzeli smo trenutno stanje
in definirali ciljno stanje digitalnih zmožnosti, povzeto v nadaljevanju.
1. Digitalna ozaveščenost
Imamo jasno definirano vizijo, strateške cilje in kazalnike za spremljanje doseganja ciljev, ki jih
vsi zaposleni poznajo in jim sledijo. Z uporabo digitalnih orodij imamo sprotni dostop do
potrebnih podatkov za spremljanje doseganja rezultatov v realnem času. Zaposleni se zavedajo
pomembnosti kibernetske varnosti, poznajo potencialne nevarnosti in se na tem področju
izobražujejo.
2. Digitalna produktivnost (aplikacije, programska oprema)
Razvite so namenske aplikacije za posamezno organizacijsko področje, ki so povezane na
temeljno digitalno platformo podjetja. Baze podatkov so poenotene in med seboj povezane.
Izmenjava podatkov poteka avtomatsko brez nepotrebnih podvajanj vnosov in/ali prepisov
podatkov. Delovni procesi so optimizirani, zaposleni so razbremenjeni, zato se poveča
produktivnost in inovativnost.
3. Digitalna komunikacija
Za interno komunikacijo se uporablja nov intranet z dodatkom internega komunikacijskega
kanala (npr. Slack). Izboljša se pretok informacij, omogočeno je boljše sodelovanje med
zaposlenimi. Na področju eksterne komunikacije se poveča obseg digitalne komunikacije s kupci.
Predvsem je izboljšana ponakupna izkušnja, kar povečuje obseg večkratnega sodelovanja s
strankami.
4. Digitalno učenje in rast
Na področju razvoja kadrov uporabljamo HRM aplikacijo za spremljanje kompetenc in vodenje
dokumentacije zaposlenih. Z digitalizacijo kadrovskih procesov je možnost človeških napak
minimalna, prihranek časa na račun avtomatizacije opravil je velik. Za spremljanje trenutnega
stanja in planiranje usposabljanj zaposlenih se uporablja matrika veščin, ki je povezana tudi s
sistemizacijo delovnih mest. Sistematično se razvija digitalne kompetence zaposlenih.
Na podlagi ciljnega stanja digitalnih zmožnosti smo oblikovali seznam aktivnosti za zapiranje
vrzeli med trenutnimi in potrebnimi digitalnimi zmožnostmi za uresničitev digitalne strategije. Z
jasno oblikovanimi potrebami smo lahko pridobil konkretne cenovne ponudbe potencialnih
zunanjih izvajalcev IT rešitev, na podlagi katerih smo pripravili realno oceno finančne investicije
ter časovni okvir realizacije posamezne aktivnosti. Aktivnostim smo nato dodelili prioritete in
pripravili časovnico izvedbe.
Digitalno transformacijo bomo vpeljali po korakih v skladu s prioritetami in zastavljenim
časovnim načrtom realizacije aktivnosti, pri čemer bodo posamezne faze vodene kot samostojni
projekti z upoštevanjem vseh elementov projektnega managementa. Na tak način bomo
zgotovili sistematičnost in transparentnost razvoja novih digitalnih rešitev in uvajanja sprememb
v način dela ter zagotovili izvedbo v skladu s kadrovskimi zmožnostmi ter finančnimi in časovnimi
okviri.
20.3.4 EVALVACIJA PRVE FAZE VPELJAVE DIGITALIZACIJE
Skozi projekt priprave strategije digitalne transformacije smo ocenili trenutno stanje in jasno
definirali cilje in potrebne aktivnosti za dosego ciljev. Poleg razlogov, ki so privedli do odločitve
5
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za pristop k digitalizaciji, smo med pripravo dokumenta identificirali še druge pomanjkljivosti in
priložnosti za izboljšave ter oblikovali načrt potrebnih digitalnih rešitev. Strateški dokument, ki
je nastal, predstavlja celovit pregled stanja in definira aktivnosti ter časovni načrt izvajanja v
naslednjih fazah digitalne transformacije. Prvo fazo vpeljave digitalizacije ocenjujemo kot
uspešno, saj smo z oblikovano strategijo pridobili konkreten načrt nadaljnjih aktivnosti s
predvidenimi cilji in kazalniki uspeha. Z vidika načrtovanja in vodenja je bil projekt izveden v
okviru izbrane projektne skupine v predvidenem časovnem okviru, pridobili pa smo tudi zunanji
vir financiranja z naslova javnega poziva za vavčer za pripravo digitalne strategije (SPS).
Zavedamo se, da je strategija živ dokument, ki se po potrebi lahko spreminja in dopolnjuje, zato
bomo pred nadaljevanjem druge faze projekta digitalizacije strategijo predstavili vsem
zaposlenim, saj digitalna transformacija nujno vključuje tudi vidik organizacijske kulture. Vsi
zaposleni morajo biti pripravljeni na spremembe v smislu načina dela, komunikacije in
programske opreme, razumeti pa morajo prednosti in izboljšave, ki jih bo transformacija
prinesla. Vsi zaposleni bodo lahko podali pripombe in predloge za izboljšave strategije. Na tak
način bomo krepili občutek vključenosti in hkrati identificirali morebitne možnosti za izboljšave,
ki jih lahko vključimo v razvoj nadaljnjih aktivnosti.

20.4 ZAKLJUČEK
Digitalizacija korenito vpliva na vse vidike življenja in spreminja delovanje družbe, čemur se
mora prilagajati tudi izobraževalni sistem. Vplivi pandemije Covid-19 so še dodatno izpostavili
potrebo po transformaciji izobraževalnih organizacij tako v načinu izvajanja storitev,
komunikacije z vsemi deležniki, uporabe informacijske tehnologije v izobraževalnem procesu kot
v prilagajanju in razvoju izobraževalnih modelov in študijskih programov za razvoj znanja, ki bo
potrebno na delovnih mestih prihodnosti. Digitalna transformacija organizacije je večletni
proces, ki vključuje tudi razvoj digitalne organizacijske kulture in razvoj digitalnih kompetenc
zaposlenih. Za uspešno uvajanje digitalizacije je nujno opredeliti strategijo digitalnega razvoja,
ki jo morajo podpirati vsi zaposleni, za implementacijo pa mora biti zagotovljena zanesljiva in
napredna IT podpora. V izobraževalni organizaciji B&B, d.o.o. smo v prvi fazi vpeljave digitalne
transformacije z izdelavo digitalne strategije postavili temelj za digitalizacijo poslovanja, ki se
bo odrazila v izboljšanju uporabniške izkušnje, zagotovila ohranjanje konkurenčnih prednosti na
trgu in v bodoče omogočila tudi razvoj novih programov in digitalnih izobraževalnih modelov in
storitev.
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21. POMEN DRUŽBENIH OMREŽIJ PRI ŠTUDIJSKEM PROCESU
mag. Vesna Loborec
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
vesna.loborec@bic-lj.si

POVZETEK
Družbena omrežja in tehnologija so sestavni del vsakdanjega življenja, tudi izobraževanja. Glede
na generaciji Y in Z je bilo potrebno poiskati način komunikacije, ki jo razumejo le ti. Osnovni
vir komuniciranja so mobilni telefoni, zato je bilo potrebno poiskati komunikacijo preko mobilnih
telefonov in na tistih družbenih omrežjih, ki jih najbolj uporabljajo. V prispevku bom predstavila
komunikacijo preko Facebooka, Instagrama, in TikToka. Študenti so vešči uporabe navedenih
družbenih omrežij in zato tudi veliko bolj odzivni. Z uporabo družbenih omrežij se je okrepilo
tudi sprotno delo študentov, ki obenem dosegajo boljše rezultate pri poznavanju študijskih
vsebin. Cilj predavatelja je torej dobro poznavanje in vešča uporaba družbenih omrežij za
določeno ciljno skupino študentov, za določeno tematiko in kako skupaj doseči dodano vrednost
novih študijskih vsebin.
Ključne besede: družbena omrežja, študijski proces, generacije ZYX

21.1 DRUŽBENA OMREŽJA
Družbena omrežja se uporabljajo za povezovanje ljudi in širjenje informacij. Mlajše generacije
jih uporabljajo vsak dan. Definicija spletnega družbenega omrežja pravi, da so to aplikacije,
spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo družbene mreže oz. odražajo družbene odnose
med ljudmi s skupnimi interesi oz. aktivnostmi. Poimenujemo jih tudi socialna ali družabna
omrežja. Posameznikom omogočajo ustvarjanje (deloma) javne podobe znotraj omrežja,
oblikovanje seznama uporabnikov in prikazovanje njihovih seznamov povezav v omrežju itd.
Zato je tudi njihov vpliv v poslovnem svetu izjemno velik (Madwise, 2020).
Najbolj uporabljena spletna družbena omrežja po vrsti so Facebook, YouTube, WhatsApp,
Facebook Messenger, WeChat, Instagram, Tik Tok itd. Pri vsakem prevladuje določena funkcija.
Ali gre za vzpostavljanje socialne mreže, poslušanje glasbe, deljenje fotografij, pošiljanje
sporočil. Vsem pa je skupna interakcija. S pojavom družbenih omrežij je vzniknilo tudi veliko
novih poklicev, med njimi je gotovo najbolj poznan naziv influencerja oz. vplivnika. Socialna
omrežja so posegla v naša življenja na vseh nivojih (Madwise, 2020).
21.1.1 FACEBOOK
Uporaba Facebooka je postala del naše rutine, ki je ne opazimo več. Vzamemo telefone ali
odpremo prenosnike in gremo na Facebook, preverit novice. Pravzaprav je Facebook tako vstopil
v naše življenje, da si težko predstavljamo življenje pred Facebookom. Ne glede na to, ali gre za
poslovno ali zasebno življenje, je Facebook vir izmenjave informacij. Danes se tako povežemo s
prijatelji, sodelavci, študenti, delimo zgodbe, izberemo prireditve ipd.
Facebook ima mesečno 2,8 milijarde aktivnih uporabnikov, od tega 1,84 milijarde uporabnikov,
ki dnevno obiskujejo družbena omrežja, Facebook, WhatsApp, Instagram in Messenger (Mohsin,
2021).
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Facebook je prvič dosegel milijardo mesečnih aktivnih uporabnikov oktobra 2012, mejo dveh
milijard aktivnih uporabnikov pa je presegel skoraj pet let kasneje junija 2017 (Mohsin, 2021).
Glede družbenih omrežij, je Facebook zmagovalec, saj je na podlagi statističnih podatkov
Facebook vodilna družbena platforma, z 59% uporabnikov vseh družbenih medijev (eMarketer,
2020).
Eden od razlogov, zakaj je Facebook lahko ohranil svojo osupljivo rast, je njegova sposobnost
zadovoljevanja potreb uporabnikov. Facebook je v preteklih letih presegel vsa pričakovanja in
se razvil tako, da ustreza potrebam svojih vedno številčnejših uporabnikov (Mohsin, 2021). Tako
smo ga tudi implementirali kot orodje boljše kakovosti komunikacije in sodelovanja s študenti.
Pred vsakim predavanjem je bil podan zanimiv napovednik tematike in vsebin predavanj. Vedno
se za izhodišče objavi aktualen primer dobre prakse in študenti že pred predavanji komentirajo.
Med samimi predavanji študenti tako lažje vključijo še teoretična znanja.

Slika 69: Facebook stran Ekonomike turizma BIC Ljubljana
Vir: Lasten
V nasprotju s splošnim prepričanjem Facebook še vedno ostaja prevladujoča platforma družbenih
medijev za mlade odrasle. Kar 65 % uporabnikov Facebooka je mlajših od 35 let (Statista, 2021),
kar pomeni, da spadajo v starostno demografsko kategorijo milenijcev (generacija Y) in
generacije Z. V tej starostni skupini so zajeti tudi študenti Višje strokovne šole BIC Ljubljana.
Facebook je tudi primeren za delo alumni kluba BIC Ljubljana, ki tako ostanejo povezani tudi po
diplomi. Alumni skupine omogočajo študentom, da se vključijo in spoznajo še druge študente z
enakimi interesi.
Eden od razlogov, da je Facebook postal tako veliko družbeno omrežje po vsem svetu, je njegova
mobilna dostopnost. Neomejen dostop prek več aplikacij za mobilne naprave in njegovega
spletnega mesta je Facebooku omogočil prednost pred konkurenti. Kar 98,3 % uporabnikov
Facebooka dostopa do platforme preko mobilnih naprav (DataReportal, 2021).
Zaradi dosega Facebooka na mobilnih napravah ni presenetljivo, da se uvršča med najbolj
prenašane aplikacije po vsem svetu. Vsi študenti imajo danes pametne telefone in zato je
povezanost lahko dostopna. Študenti se veliko bolj odzivajo na komunikacijo preko Facebooka
kot na primer e-pošto. Ta komunikacije je tudi zaradi stalnega dostopa veliko bolj kvalitetna, saj
jo študenti uporabljajo vsak dan.
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Najnovejši statistični podatki kažejo, da uporabniki vsak mesec na Facebooku preživijo
povprečno 19,5 ur (Kemp, 2021).
V primerjavi z drugimi velikimi družbenimi aplikacijami ljudje porabijo skoraj toliko časa za
WhatsApp, in sicer 19,4 ure na mesec. Sledi Instagram, za katerega uporabniki mesečno
porabijo 10,3 ure. WhatsApp in Instagram sta tudi v lasti Facebooka.
21.1.2 INSTAGRAM
Instagram je platforma za družbena omrežja, ki ima 800 milijonov uporabnikov. Instagram je
orodje za bolj kvalitetno delo s študenti, saj gre za slikovni in video material. Za boljšo kvaliteto
študijskega procesa smo uporabili instagram za oddajo video posnetkov predstavitev
seminarskih nalog. Predstavitve v obliki videoposnetkov imajo za študente več prednosti:
• instagram je družbeno omrežje, ki ga generaciji Z in Y obiskujeta večkrat dnevno in sta
na njem aktivni;
• na mobilnih telefonih, kar pomeni, da so vedno prisotni;
• večja osredotočenost na predstavitev namena in cilja, saj je posnetek omejen na eno do
tri minute;
• videoposnetke delijo, temu pa sledijo medsebojni komentarji;
• video z mobilnim telefonom posnamejo kjerkoli;
• video posnetek opremijo z zanimivimi animacijami;
• individualne predstavitve so zelo zanimive, zato jih drugi spremljajo;
• spoznajo različne dobre primere praks in razvojne ideje na določenem področju;
• tako pridobljeno teoretično znanje lažje prenesejo na praktične primere;
• študenti so na ta način uspešnejši pri razumevanju študijske snovi;
• na študijsko tematiko lahko vsakodnevno objavijo Story, kar omogoča stik s študijem
24/7.
Obe družbeni omrežji, Facebook in Instagram, na ta način dajeta višjo dodano vrednost in večjo
kvaliteto študentom za opravljanje študijskih obveznosti v njihovem »pogovornem jeziku«.
21.1.3 TIKTOK
TikTok je ena najhitreje rastočih platform družbenih medijev na svetu. Uporabnikom omogoča
ustvarjanje kratkih videoposnetkov z glasbo, filtri in nekaterimi drugimi funkcijami. Včasih je
smešno, včasih je hrepeneče, vsekakor pa zasvojenost. TikTok ponuja platformo za uporabnike,
da se izrazijo na zelo kreativen način.
TikTok je aplikacija za iOS in Android, ki jo lahko uporabimo za ustvarjanje in skupno rabo
kratkih videoposnetkov. Sprva je bil predstavljen kot Douyin septembra 2016 na Kitajskem.
Naslednje leto, leta 2017, so aplikacijo ByteDance uvedli za uporabo zunaj Kitajske. Oba TikTok
in Douyin uporabljata isto programsko opremo, vendar vzdržujeta ločeni omrežji, da izpolnjujeta
kitajske omejitve in cenzure. TikTok je na voljo po vsem svetu preko trgovin App Store ali Google
Play. Konec leta 2017 je matično podjetje TikTok ByteDance kupilo Musical.ly. Kot rezultat
združitve je imel TikTok nemoten dostop do ciljne skupine ameriških najstnikov, ki so uporabljali
Musical.ly (Mohsin, 2021).
Poslanstvo podjetja TikTok je ujeti in predstaviti ustvarjalnost, znanje in dragocene življenjske
trenutke neposredno z mobilnega telefona. TikTok omogoča vsem, da so ustvarjalci, in spodbuja
uporabnike, da s svojimi videoposnetki delijo svojo strast in kreativni izraz. Pri tem TikTok
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tekmuje z velikani, kot so YouTube, Instagram in Facebook, ki imajo bodisi podporo Googla
bodisi Facebooka.
TikTok je konkurenčen, saj gre bolj za platformo za zabavo. Zaradi enostavnosti uporabe
aplikacije lahko vsakdo postane ponudnik vsebine. TikTok, ki je bil predstavljen septembra 2016,
je v zadnjih petih letih priljubljen. Najnovejši statistični podatki TikTok kažejo, da ima platforma
od januarja 2021 689 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov po vsem svetu (Kemp, 2021). To
pomeni, da je TikTok sedma največja platforma po številu uporabnikov, pred drugimi, ki
obstajajo že veliko dlje, kot so Snapchat, Pinterest in Twitter.
Instagram je potreboval šest let, da je pridobil enako količino mesečnih aktivnih uporabnikov,
kot jih je TikTok uspel doseči v manj kot treh letih. Facebook, splošno znan kot kralj družbenih
omrežij, pa je potreboval več kot štiri leta.
TikTok ima trenutno 689 milijonov uporabnikov (Kemp, 2021), kamor niso všteti kitajski
uporabniki, kjer je matično podjetje TikTok, ByteDance. Kitajska različica TikTok, imenovana
Douyin, se ponaša s 600 milijoni dnevno aktivnih uporabnikov. Skupaj imata TikTok in Douyin
1,29 milijarde aktivnih uporabnikov po vsem svetu (Kemp, 2021).
TikTok uporabimo za kratke zanimive posnetke na strokovnih ekskurzijah, saj tako študenti
dobijo možnost sprotnega poročanja kje so, kaj si ogledujejo in to tudi delijo. Na BIC Ljubljana
izvajamo tako obvezne strokovne ekskurzije po Sloveniji, Italiji, Nemčiji in Hrvaški kot tudi
fakultativne ekskurzije v Dubaj, Abu Dhabi, na Sejšele, križarjenje po Karibih in Kubi, v Los
Angeles, Las Vegas, San Francisco in na Havaje.

Slika 70: TikTok predstavitev zaposlitev po končanem študiju turizma
Vir: Lasten
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21.2 GENERACIJE
Generacije se v družbi zamenjajo približno na dvajset let. Poleg letnice rojstva se njihovi
pripadniki ločijo predvsem po vrednotah, dogodkih in tehnologijah, ki so jih zaznamovali v času
njihovega odraščanja.
21.2.1 GENERACIJA Z – 1669-2018
Pripadnike generacije Z je najbolj zaznamovalo, da so odrasli z mobilnimi telefoni, neprestano
so priključeni na internet, zato so izjemno vešči in vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih.
Odraščali so v času gospodarske krize, recesije in poudarka na individualnosti, zato se načeloma
bolj izogibajo tveganjem kot njihovi predhodniki. Več pozornosti namenjajo študiju in karieri. O
družbeni ureditvi, normah in problemih se ne sprašujejo toliko kot njihovi starejši kolegi, saj so
jih že popolnoma ponotranjili. Njihovi vrednoti sta individualnost in startup mentaliteta.
Uporabljajo tehnologije pametnih telefonov, LTE, storitve v oblaku, streaming, klepetalnice,
snapchat, instagram. Število pripadnikov generacije Z v Sloveniji je 443.000 (Biljak Gerjevič,
2018).
21.2.2 GENERACIJA Y, MILENIJCI – 1981-1995
Milenijce oziroma pripadnike generacije Y imenujejo tudi generacija Jaz. Čeprav jim zaradi
nestabilnega zaposlovanja in stanovanjske problematike kaže, da bodo živeli slabše od svojih
staršev, so optimistični, da so spremembe možne, vendar težko izvedljive. Skupno jim je, da so
v mladosti vsaj nekaj časa sobivali z analogno tehnologijo. Bolj kot imetje in statusne simbole
svojih predhodnikov cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga lahko prikazujejo na
družbenih omrežjih. Število milenijcev v Sloveniji: 378.000 (Biljak Gerjevič, 2018).
21.2.3 GENERACIJA X – 1996-1980
Generacija X je odraščala v času hitrega spreminjanja prevladujočih družbenih vrednot. Njihovi
starši, ki so še odraščali v konservativnejših okoljih, so svoje otroke vzgajali z manj nadzora. V
času generacije X je bil v družbi opazen porast ločitev. Predstavnike generacije X pogosto
opisujejo kot osebe, ki so sicer zabavne, včasih polne cinizma, radi imajo izzive, a ne sprejemajo
odgovornosti. Vajeni so varnih in rednih zaposlitev, zaradi česar se njihov odnos do kariere
razlikuje od odnosa, ki ga imajo generacije za njimi. Bolj kot uspešna kariera je predstavnikom
generacije X pomemben koristno preživet prosti čas. Število pripadnikov generacije X v Sloveniji:
456.000 (Biljak Gerjevič, 2018).

21.3 DIGITALNI SVET
Svetovno število prebivalcev leta 2021 je 7,83 milijarde. Združeni narodi poročajo, da ta številka
trenutno narašča za 1 odstotek na leto, kar pomeni, da se je skupno število od začetka leta 2020
povečalo za več kot 80 milijonov ljudi. Mobilne telefone uporablja 5,22 milijarde ljudi, kar
predstavlja 66,6% celotnega svetovnega prebivalstva. Število uporabnikov mobilne telefonije se
je od januarja 2020 povečalo za 1,8%, kar predstavlja 93 milijonov, skupno število mobilnih
povezav pa se je povečalo za 72 milijonov, kar predstavlja v začetku leta 2021 skupno 8,02
milijarde (Kemp, 2021).
Januarja 2021 je internet uporabljalo 4,66 milijarde ljudi po vsem svetu, kar je 316 milijonov
več (7,3 odstotka) kot lansko leto. Globalna uporaba interneta zdaj znaša 59,5% (Kemp, 2021).
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Uporabnikov družbenih medijev na svetu je bilo v letu 2021 4,20 milijarde, kar predstavlja
53,6% svetovne populacije. Letno se to število poveča za 13%. Število uporabnikov družbenih
omrežij, ki do njih dostopajo preko mobilnih telefonov je 4,15 milijarde, kar predstavlja 98,8%
vseh uporabnikov (Kemp, 2021). Na podlagi teh podatkov potrdimo izhodišče, da je uporaba
družbenih omrežij za namen študijskega procesa nujna, če želimo doseči učinkovito
komunikacijo s študenti. Tudi pri študentih je imel tak način dela dober odziv in posledično dobre
rezultate ter višjo kakovost povezovanja teoretičnih študijskih vsebin s prakso.
Vsa našteta družbena omrežja uporabljamo v času izvajanja praktičnega izobraževanja pri
delodajalcih, saj tako študenti na njim prijazen način komunicirajo z mentorji na šoli kot mentorji
v organizacijah.

Slika 71: Svetovna uporaba družbenih omrežij januarja 2021
Vir: Kemp, 2021
Dejstvo je, da tipični uporabnik na družbenih omrežjih preživi približno 2 uri in 25 minut na dan,
kar je skoraj 1 dan v tednu. Več kot 98 % vseh uporabnikov družbenih omrežij spremlja vsaj
dve različni družbeni omrežji. Tako se uporabniki med seboj velikokrat tudi prekrivajo, na primer
85% uporabnikov Tik Toka uporablja tudi Facebook in 95 % uporabnikov Instagrama uporablja
tudi Youtube (Šolinc, 2021).
Mobilne naprave so postale naš »prvi ekran«. Povprečen uporabnik interneta naj bi tako za
uporabo interneta na mobilnih napravah dnevno porabil 3 ure in 39 minut. Skoraj polovica vseh
uporabnikov pri iskanju informacij o izdelkih ali storitvah preveri družabna omrežja, predvsem
je to značilno za generacijo Z. Vse pomembnejše je tudi glasovno iskanje, saj naj bi 45 %
globalnih uporabnikov spleta ta način uporabilo v zadnjem mesecu.
Poročilo izpostavi tudi boljši vpogled v demografijo uporabnikov, ki lahko ponudi nove ideje in
načine ciljanja (Šolinc, 2021).

21.4 ZAKLJUČEK
Po navedenih podatkih in izkušnjah lahko potrdimo, da je za kvalitetno delo s študenti nujno
uporabljati družbena omrežja z dostopom preko mobilnih telefonov. Za študente BIC Ljubljana
se je pokazala dobra praksa uporabe Facebooka, Instagrama in TikToka. Z uporabo teh
družbenih omrežij tudi izvedemo »Escape room classroom«, kar dodatno popestri preverjanje
osvojenih študijskih vsebin in znanj. Študenti so z njihovo uporabo bolj odzivni in njihovo delo
je bolj sprotno. Cilj predavatelja je z uvedbo družbenih omrežij v študijski proces doprinesel
željeno dodano vrednost študijskih vsebin in s tem višjo kakovost izobraževanja.
143

21.5 VIRI IN LITERATURA
Biljak Gerjevič, R. Po čem se razlikujejo slovenske generacije in kako velike so, Dnevnik 5. 11.
2018, Dostopno na naslovu: https://www.dnevnik.si/1042845608.
Ideaz. (b.d.). Youtube oglaševanje. (online). (citirano 1. 5. 2021). Dostopno preko:
https://www.ideaz.si/oglasevanje-google-adwords/youtube-oglasevanje/ (3. maj 2021)
Statista. Distribution of Facebook users worldwide as of January 2021, by age and gender.
(online)
(citirano
1.
5.
2021).
Dostopno
na
naslovu:
https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/.
Madwise. Kaj so družabna oz. socialna omrežja. 2020. (online). (citirano 1. 5. 2021). Dostopno
na naslovu: https://madwise.si/blog/kaj-so-druzabna-omrezja-in-zakaj-so-pomembna/.
Kemp, S. Digital 2021 – Global overview report. (online). 2021. (citirano 1. 5. 2021). Dostopno
na naslovu: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report.
Mohsin, M. 10 Facebook statistics every marketer should know. 2021. (online). (citirano 3. 5.
2021).
Dostopno
na
naslovu:
https://www.oberlo.com/blog/facebookstatistics#:~:text=Facebook%20has%202.80%20billio
n%20monthly,site%20on%20a%20daily%20basis.
Šolinc, M. Trendi v uporabi družbenih omrežij. (online). 2021. (citirano 1. 5. 2021). Dostopno
na naslovu: http://www.pristopmedia.si/novice/trendi-v-uporabi-druzbenih-omrezij.
Williamson, D.A. Global Facebook Users 2020. (online). 2021. (citirano 1. 5. 2021).
eMarketer.com. Dostopno na naslovu: https://www.emarketer.com/content/global-facebookusers-2020.

144

22. GOSTJE NA PREDAVANJIH KOT NAČIN ZA SPODBUJANJE
ZANIMANJA, PRENOS IZKUŠENJ IN NADOMESTILO ZA SOCIALNE
INTERAKCIJE V PO-KOVIDNEM ČASU – Z VIDIKA PREDAVATELJA IN
GOSTA
Rhea Klansek
projektna vodja v Blckb d.o.o. Aplikativna nevroznanost
rhea.klansek@blckb.eu
dr. Samo Božič
predavatelj na GEA College in VSŠ Telekomunikacije, raziskovalec A-Soft in Blckb d.o.o.
samo_bozic@yahoo.com

POVZETEK
Pri predavanjih na daljavo so predavateljevi gostje nadvse dobrodošla popestritev, orodje
motivacije in interakcije. Predvsem pa so predavatelju v pomoč pri gradnji študija primera. Od
52 sodelujočih študentov je pri predmetih ekonomika podjetja in trženje storitev na ŠCPET
Ljubljana, Oddelek telekomunikacije, kar 47 študentov metodo ocenilo kot odlično in 5 kot dobro.
Opisani so protokol gostovanja in njegove teoretične osnove. Večina gostov je bila uspešnih
diplomantov te šole, generacijska bližina in pristen stik gostov s študenti pa sta se pokazala kot
ključna za uspeh.
Ključne besede: učenje na daljavo, motivacija, sodelovanje, študij primera

22.1 UVOD
Covid-19 je premaknil digitalizacijo v poučevanju od »hočemo« na »moramo, od »dobro, da je«
v »brez nje ne gre«. Strategija gostovanj na podlagi nevroloških spoznanj je primerna za
predmete, kot npr. ekonomika podjetja, trženje storitev itd. na višjih strokovnih šolah, in pri
študiju na daljavo poveča motivacijo in sodelovanje.
Gostje na predavanjih so primeren nadomestek za socialno interakcijo in motivacijo, ki sicer
poteka v predavalnicah. 20-minutni intervali, vstop po drugi uri predavanja in navezovanje učne
snovi na gostove izkušnje oz. študij primera so se izkazali kot primer dobre prakse. Generacijski
stik študentov z gostom je gonilo osebnih interakcij.

22.2 MOTIVACIJA ZA GOSTOVANJA
Proces poučevanja se je praktično čez noč obrnil na glavo: niso več študentje hodili v ustanove
in k predavateljem, predavatelji so prišli k študentom. In to kar domov!
Rhea Klansek je projektna vodja na področju aplikativne nevroznanosti v startupu Blckb. Dr.
Samo Božič, ki raziskuje v skupini A-Soft, katerega del je Blckb, tudi predava na VSŠ
Telekomunikacje in GEA Collegeu. Po gostovanju Rhee na Samovem predavanju sta skupaj
razvila tu opisani protokol, osnovan na njunih izkušnjah s področja nevromarketinga.
Njun prvi uvid v gostovanje je bila »lekcija« iz Velike Britanije. Na vprašanje, ali dijaki radi hodijo
v šolo, jih je večina odgovorilo pritrdilno, a le polovica je rada hodila k pouku. Izobraževanje je
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torej veliko več kot šolanje. Pogovori med odmori, debate ob kavi, skupno reševanje problemov,
izmenjava mnenj, naključne inštrukcije, vse to nam je začasno vzela pandemija.
Popestritev vsebin so bili že pred pandemijo npr. 20-minutni TED govori. Svetovni strokovnjaki
demonstrirajo študentu, da študira globalno. Harvard le nekaj klikov stran. Taki govori tudi
spodbujajo študente, da primerjajo kvaliteto predavanj in silijo predavatelje k izboljšavam,
napredku.
V pogovorih s študenti se je izkazalo, da študenti še najbolj pogrešajo debate, vprašanja pred
predavanji in predvsem po njih. Mnogi uvidi, pa tudi zanimiva seminarska ali diplomska dela
prihajajo prav iz osebnega poznavanja in odnosa.

22.3 PREDLAGANA REŠITEV
Model gostovanj smo preizkusili v praksi, ker:
1. Pretakanje video vsebin iz vira na internetu preko medija na predavanju le še poslabša njihovo
kvaliteto na zaslonih študentov.
2. Na daljavo je lažje manj sodelovati oz. se skriti, kot je to mogoče v predavalnici.
3. Uporaba lastnih animacij, razvoj, razlaga tvarine z gibljivimi koncepti je zagotovo korak v
pravo smer, a teh vsebin je na svetovnem spletu že kar nekaj.
Pridobiti goste je izziv, a Samovih 150 diplomantov so se zadovoljivo odzvali. Ker gostovanje ni
prioriteta, poslovni dogodki zlahka iztirijo načrte. A še vedno so digitalni obiski enostavnejši,
hitrejši in udobnejši. Ne zahtevajo voženj, parkiranj, ni prometnih konic. Morda so bili v času
pandemije zaradi omejenih družbenih stikov tudi bolj zaželeni.
Protokol, ki se je izkazal kot dober:
1. Pred gostovanjem se predavatelj in gost dogovorita, kaj je tema predavanja, ko je gost
soudeležen.
2. Gost si sam izbere svoj primer glede na temo predavanja.
3. Gost se pridruži po prvi uri; sledi predavateljeva predstavitev gosta, – ta je smiselna le ob
njegovi prisotnosti.
4. Gost se sam odloči za nivo spontanosti.
5. Po največ 20 minutah sledi najprej ogrevanje diskusije s predavateljem.
6. Sledijo vprašanja študentov in diskusija.
Tipičen potek gostovanja na predavanjih:
22.3.1 PRED GOSTOVANJEM
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Uvodni 45-minutni del predavanja je namenjen hitri ponovitvi vsebin prejšnjih predavanj. Sledi
napovednik trenutne teme predavanja, s poudarkom na »zakaj«. Ta prepriča študente, da
ostanejo na predavanju.
22.3.2 MED GOSTOVANJEM
Vprašanja o gostovi karieri, o napotkih in nasvetih, o izkušnjah, o šoli itd. so se redno pojavila
in gostje so se dobro odzvali.
Sledi uvod v »snov« na osnovi povedanega primera, kjer gost sodeluje, dodaja in tudi diskutira.
Po končnem krogu vprašanj sledi zahvala in slovo.
22.3.3 PO GOSTOVANJU
V nadaljevanju predavanja je razložena in orisana snov predvsem na osnovi slišanega, s primeri
in navezavami na gostove izkušnje (Projekt Impletum 2009, Izhodišča 6, 10 in 11).

Slika 72: Struktura 4-urnega predavanja z gostom v drugi uri, kot študij primera, motivacija za
obiske predavanj in nadomestek socialnih interakcij
Vir: Lastne izkušnje 2020 in 2021

22.4 PRIMER IN IZKUŠNJA GOSTA
V času hitrega poslovnega dogajanja, globalne konkurence je vse manj časa za neke na prvi
pogled »nekoristne« aktivnosti.
Biti govorec, gost na predavanjih je:
1. Čast in priznanje za gostovo pot.
2. Gostu omogoča predstavitev novosti na njegovih področjih in aktualnega dogajanja.
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3. Oglaševanje podjetja, iz katerega gost prihaja, omogoča študentom odločitve o praksi, pa
tudi priložnosti za zaposlitev »talenta«.
Digitalizacija prinaša tudi to, da lahko gost študenta nagovori iz svojega laboratorija ali z
delovnega mesta. Saj sicer študenti ne bi mogli videti npr. polmilijonske EEG merilne verige
podjetja Blckb.
Rhea je kot gostja govorila o digitalni ekonomiji, kako Saas, B2B poslovni modeli in aplikativna
nevro-ekonomija pridobivajo v postcovidnem obdobju. Ekonomija spletnih igric že prekaša obseg
celotne filmske industrije.
Študente so zanimale predvsem Rheine srednješolske izkušnje v startupu Epilep.si in kako se ji
je leta 2015 uspelo uvrstiti med top 5 na globalnem NASA »App challenge« in 2016 pridobiti
IEEE nagrado za najbolj humanitaren svetovni startup. Študentom je bilo zanimivo tudi to, kako
prostovoljne aktivnosti in priznanja odpirajo vrata.
Nadalje so se vprašanja nanašala na uporabo umetne inteligence, ki jo uporabljamo za
razumevanje nevropodatkov. ASEF (https://www.asef.net, 12. 5. 2021), katerega članica je
Rhea, tukaj lahko pomaga, saj so Slovenci po svetu močni prav v umetni inteligenci.
Vprašanja študentov so se dotaknila tudi teme žensk v znanosti in visokotehnoloških podjetjih.
Rhea je članica ALBA neta (http://www.alba.network, 21. 5. 2021), združenja žensk v
nevroznanosti, in sodeluje na predstavitvah in gostovanjih prav zaradi promocije
enakopravnosti. Rhea tudi poudari, da so šole le vstopna točka, vstopnica za naprej v življenju.
Toda danes so izkušnje tiste, ki štejejo. Te pa se dobi le z delom, tudi s prostovoljnim.
Na obvezno vprašanje o primerjavi naših in irskih, ameriških ter nemških študentov pa Rhea
odgovori, da je zanimanje prav tako veliko tukaj kot po svetu in da nam prav to lahko vzbuja
optimizem.

22.5 TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA USPEŠNOST GOSTOVANJ
Marketing je veda o pridobivanju pozornosti in upravljanju percepcij, ki vodijo v (nakupne)
odločitve. Podajanje materije v šolah je podobno »prodajanju«. Potrebno je vzbuditi pozornost
in zanimanje, predstaviti študentom pomembnost predavanega. In ker je »na sporedu« vedno
nekaj novega, študentom še neznanega, se splača vsaj »priti pogledat«. Torej:
1. Realiteta, resničnost
Gostje dajo predavanjem realiteto. Njihovi uspehi, dosežki postanejo »resnični«, dosegljivi. Niso
to le neke sanje, lažne vesti. V dobi digitalne odtujenosti je prav ta digitalna transformacija lahko
tista, ki poveže v živo in približa ljudi, ki bi jih študenti sicer težko srečali (Merle et al. 2017, 4149).
2. Samocenzura
Kot se na telefonu sami cenzuriramo, tudi na platformah stik ni tako pristen in globok. Imeti
gosta, ki je uspešen in brez zadrege odgovarja in se pogovarja, odpre prostor pogovoru in
zmanjša cenzuro, ki smo si jo sami zadali.
3. Psihološke predpostavke

148

Gostje z obiskom in predstavljanjem dajejo pomen, veljavo šoli. Gostu je vredno vzeti si čas, se
pripraviti in govoriti. Gostu nekaj pomeni tudi deliti svoje izkušnje s študenti, svojimi bodočimi
kolegi (Schacter et al. 1998, 185–195).
4. Odtujenost in predavanje s prosojnic
Nekateri predavatelji podajajo snov s power pointa. Zdi se, da jim ta »plonklistek« služi, da se
ne izgubijo. Študenti pa potem iz tega izdelajo svoj lasten »plonklistek«. Menihi v samostanih
so tako ohranjali klasične tekste pred Gutenbergom. Spontan, izviren prispevek motivira bolj kot
zguljena vsebina (Mann 2005, 43-45)!
5. Poučevanje brez predavanj – »branje«
V Veliki Britaniji obiskovanju predmeta rečejo »reading« – branje. S tutorjem – profesorjem,
inštruktorjem se študent pogovarja šele, ko je napisal prej zadano mu nalogo. Povratna zanka
je na osebnem nivoju, hitrost učenja tudi. Ker frontalnih predavanj na teh ustanovah ni, si jih le
malo ustanov lahko privošči, še posebno pri nas. Oba avtorja sta imela srečo, da sta taka
»branja« osebno izkusila: Samo na Politehnični univerzi v New Yorku in Rhea na Harvardu.
Gostovanje je nekakšen približek »branja«, spoznavanje vsebin neposredno od ustvarjalcev
(Chevins, 2005).
6. Povezava s študenti na generacijskih, arhetipskih nivojih
Študente z gosti lahko povezujejo šola, izkušnje na šoli pa tudi starost. Govorci večinoma
pripadajo isti generaciji (Williams 2011, 37-53). Generacija Z ceni iskrenost in doživljaje, rojena
je že v digitalni svet. Ta generacija ceni osebni stik. Gostje, ki so le nekaj let starejši, niso njihovi
ocenjevalci in ne vplivajo na izpitno oceno. Privoščijo si morda lahko dovtipe, anekdote, morda
šale. Lahkotnost vzdušja sprošča. Sprošča stres, ki se je zajedel med nas v pandemiji (Calderini
2021).
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Slika 73: Teoretična izhodišča: pri teoretičnih utemeljitvah sta bila avtorjema v oporo
nevromarketing in aplikativna nevroznanost
Vir: Lasten
Snov, podana s pomočjo gostov, postane živa, aktualna, prisotna. Lažje je verjeti nekomu, ki že
hodi po poti, ki so si jo študenti začrtali; snov je veliko bolj avtentično.
»Kemija«, odnos med gostom in predavateljem, je nujen pogoj za uspeh gostovanja. Zato je
njuno vnaprejšnje poznavanje zaželeno.
Metode aplikativne nevrologije merijo, dogajanje na nezavednem, predjezikovnem nivoju. Ker
se na tem nivoju formirajo občutja, se tu tudi odloča o privlačnosti vsebin ali o begu pred
neprijetnim. Premik od psihologije, vedenja, obnašanja v nevrologijo omogoča uvide in razloži
fenomene, ki jih bomo, osmišljene, vedno pogosteje uporabljali.

22.6 UGOTOVITVE
Na VSŠ Telekomunikacije smo začeli uporabljati metodo z marcem 2020 pri predmetih
ekonomika podjetja in trženje storitev. Metodo smo ponovili še v študijskem letu 2020/21
Gostovalo je 17 gostov, na elektronsko anketo je odgovorilo 52 študentov. 47 jih je metodo
ocenilo z odlično, ostali z dobro. Pripomb in sugestij ni bilo. Večina izboljšav pa je sledila
diskusijam in sugestijam študentov in gostov med predavanji.

22.7 ZAKLJUČEK

150

»Pamet, ki jo ideja raztegne, nikoli ne skoči čisto nazaj«. Pandemija nas je prisilila v premislek
in prevetritev poučevanja. Dolgčas je dolgčas kjerkoli, na spletu, v družbi, tudi s prijatelji.
Prehodi so zanimivi in poučni. Prehod iz gledališča na filmsko platno je potekal po stopnjah:
najprej snemanje gledaliških predstav, sledilo je snemanja iz različnih kotov, nato zunanje scene
in končno se izoblikuje popolnoma nov »filmski jezik«.
Nove pristope zahteva od predavateljev tudi pandemija. Tako kot je film ustvaril nov jezik in ni
gledališče, bo digitalizacija spremenila podajanje vsebin. In digitalni prihod gostov, posebno
uspešnih diplomantov, je tu, da ostane.
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DRUŽBI IN PSIHOSOCIALNI UČINKI
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POVZETEK
Prispevek obravnava pomembnost etičnega komuniciranja v neoliberalni družbi, na področju
izobraževanja in poslovanja. Eden od načinov doseganja in izboljševanja kakovosti
komuniciranja je poslovni etični kodeks, ki naj bi zrcalil moralo delovanja človeka v današnjem
tržno naravnanem gospodarstvu. Ob slednjem pa se ne da zaobiti psiholoških učinkov na
posameznika vpričo ne-primernega komuniciranja, ki ga narekuje doktrina novega liberalizma.
Pri modelu vrlin in etičnem odločanju ne gre za abstraktno ali moralno načelo, ampak za
osebnostne lastnosti posameznika, njegove vrline, ki jih pridobiva postopoma. Oblikujejo se s
kognitivno-empiričnimi vsebinami, na katere neizogibno vpliva celostna družba.
Ključne besede: neoliberalizem, komuniciranja, ne-asertivno komuniciranje, etično-moralni
kodeks, tržni kapitalizem, individualizem

23.1 PASTI NAČELA NOVEGA LIBERALIZMA
Ne bi ravno trkala na peklenska vrata, a zdi se, da se okoli pojma zaupanje, ki po definiciji
pomeni odsotnost strahu, v sistemih novega liberalizma, paradoksno, v zavesti zaposlenih ter
državljanov nasploh nabira vse več bojazni; strah za lasten obstoj, strah glede zmožnost
samozaupanja, strah in dvom v vse, kar je prej veljalo kot vrednota. Predvsem pa strah pred
zaupanjem v individualizem, ki ne krepi, ampak razdvaja. Spreminja človekovo percepcijo
resničnosti na vseh ravneh bivanja. Kajti po načelih nove liberalistične družbe je delovanje
posameznika odvisno le od njega samega, od njegove duševne naravnanosti, ki jo, recipročno,
doktrina neoliberalnih politik vodi proti njemu samemu. Sili ga v stalni boj za obstoj, v nenehno
napetost ter ga s primežem tega paradoksa, natančno, z načelom individualizma usmerja in
postavlja proti vsem. Med to potjo največkrat izzvenijo moralno-etični postulati; etični kodeksi,
moralni vidik nujnosti do spoštljivega sobivanja in obzirnega komuniciranja. Tako posameznik
zaide v precep, z bojaznijo pred zabrisano ločnico med dobrim in zlom. Zato je danes, v času, ki
je prepojen z zapovedmi tržnega gospodarstva, bolj kot kadarkoli prej potrebno podčrtovati
pomembnost etičnega izražanja in komuniciranja, na ravni posameznika in na ravni družbe. Še
toliko bolj, ker so pasti doktrine novega liberalizma skrite v načelu demokracije. Bistvo
demokracije je iz vidika tržne politike, ustvarjanje dobička, a v zgodovinskem pomenu besede,
ki jo tvorita besedi; ljudstvo in oblast, torej, vladavina ljudstva. In znova trčimo ob nasprotje.
Kajti polarizirana demokracija lahko sproži kolektivno distonijo družbe.

23.2 VLOGA MORALE V ETIČNIH KODEKSIH
Morala, ki jo vsebujejo etični kodeksi ima materialno in formalno pravno poreklo in se pretaplja
v pravna določila znotraj katerih gospodarska družba deluje. Je torej na eni strani podlaga, na
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drugi pravilo, ki določa, kako pravno normo izvršimo. Iz tega izhaja, da je morala postavljena v
več položajev; hkrati je vir, orodje in pravno pravilo. In tukaj se zaplete, kajti pravno pravilo, s
splošnimi pravnimi načeli terja od posameznika, da ga uporablja moralno. Po drugi strani pa je
etika, ki je izrazito enostranska, zaradi tega težko izvršljiva, posebno v velikih družbah. In to ni
vse, veliko težavo predstavlja dejstvo, da notranji akti organizacij formalno in pravno niso
zavezujoči, njihova uporaba pa je prepuščena moralni presoji posameznika. Ta prepad med
subjektivno in ne-etično držo vodstva in ostalimi zaposlenimi v organizaciji se kaže v krizi
vrednot, država pa mehanizmov za njihovo rešitev nima.
Poslovna oziroma uporabna etika se usmerja na človekovo ravnanje vezano na poslovanje. Gre
za svojstveno obliko drže, usmerjeno v racionalno organiziranje in odgovorno doseganje ciljev
podjetja, ki so načrtovani in realno dosegljivi znotraj določene determinante. Naprej določene
drže, ki se v tem primeru nanaša na urejeno razporeditev ljudi, idej, vedenjskih pravil, norm,
interakcij. In institucij. Naj bi torej poslovna etika kazala na vzorno sliko (in stanje), iz
poslovnega zornega kota najvišjih standardov pravičnosti. Načelo dobrega poslovnega
upravitelja in vodstva zahteva spoštovanje poslovne morale. Vendar večina držav nima enotnega
vrednotnega sistema, zato je o njem nemogoče objektivno presojati. To stanje se izraža v
politiki, ravno tako v gospodarstvu. Običajno je potreben škandal, da se začne snovati interes
za koncept poslovne etike in družbene odgovornosti organizacij. Tako se poleg praktično
nedosegljivega etičnega paradiža, hkrati ustvari plodna klima za neetično, nekakovostno
komuniciranje.

23.3 KOMUNICIRANJE V PODJETJIH IN V UČNEM OKOLJU
Komunikacijo ne moremo opredeliti s pravili, predvsem zato, ker se dogaja na dveh
nekompatibilnih ravneh; na zavedni in na nivoju nezavednega, ki je prvinsko in s strani našega
uma nenadzorovano. Komuniciramo verbalno in neverbalno, neprenehoma, od rojstva do smrti.
Potek se dogaja kontinuirano, način komuniciranja pa je pogojen z genetskim zapisom, v
zgodnjem razvoju pa s primarnim in sekundarnim okoljem. Pozneje je pomemben dejavnik
načina komuniciranja delovno okolje in njegova klima. Kajti zgledi vlečejo. Tudi v odraslem
življenju. Kadar organizacijo vodi neetično vodstvo, se etični prag zaposlenih hitro zviša, tako
postanejo tolerantni na vedno slabše etične odločitve in vedno manj kakovostno komuniciranje.
Pojav lahko primerjamo s fenomenom učinka domin.
Pojem organizacije opredeljuje tudi izobraževalne ustanove, kjer se od tam zaposlenih in z
ozirom na zgodovinsko prosvetni status upravičeno pričakuje, da bo bilo in ostalo komuniciranje
na najbolj kakovostni ravni. Kajti v izobraževalnih razmerah ima učitelj v primerjavi z učenci,
dijaki, študenti vplivnejši in s tem odgovornejši položaj. Njegovo poslanstvo je prosvetljenstvo;
z znanjem in vzornim vedenjem učiti in oplemenititi druge. Njegov moralno-etični kodeks mora
ostati neomajen. In nespremenjen. Brez izjem in ne glede na družbene ali politične razmere.
Človekovo vedenje je odsev njegovih duševnih procesov, konkretno, njegovih čustev, ki v
največji meri vpliva na način njegove verbalne in tudi neverbalne komuniciranja. Izražanje
osnovnih čustev (jeza, žalost, gnus, strah …) poteka bolj ali manj nenadzorovano, nezavedno.
Kompleksna čustva (ljubezen, sram, olajšanje, nepotrpežljivost …) človek lažje podredi nadzoru,
toda ne vedno. Zato je toliko bolj pomembno, da se naučimo veščine nadzorovanja čustev. Tudi
s pomočjo občutkov, ki so telesni odgovor na čustvo in zavestno empirično kognitivni odziv. Za
človekovo psihofizično zdravje je bistvenega pomena soočanje s čustvenimi izzivi. Zatirana
čustva namreč povzročijo zmedo pri njihovem prepoznavanju, kar lahko vodi ali pripelje v
duševno motena stanja (anksiozne motnje, depresijo itn.).
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Na enem od predavanj, ko sem študentom govorila o učinkih ne-primerne komunikacije na
človekovo psihofizično zdravje in počutje ter o pomenu razreševanja kriz v primeru
neasertivnega dialoga, sta dva študenta podala lastna primera.
Študentka je razložila, da ima eno grdo lutko in vsakič, ko se spre s starši, kriči nanjo.
Študent je podal reflektiral pogovora z očetom, na dan, ko je po več neuspešnih poskusih izdelal
maturo; oče je uspeh komentiral z besedami, da ga je razočaral, ker je dvignil njegova
pričakovanja. Sin pa je odvrnil, da pa je on že sit njegovih občutkov krivde, oče pa, da je on tudi
že sit, toda njegovega notranjega glasu, ki je brez kanca posluha, in tako dalje. Konflikt se je
nadaljeval in ostal nerazrešen. Do tega predavanja.
Pri obeh primerih smo na podlagi reševanja konfliktov uporabili vsebinski in odnosni vidik, ki sta
izražena v konfliktni komunikaciji (Peloz, 2009): vsebinski vidik, ki zajema vsebino, dejstva,
argumente ter odnosni vidik, ki vključuje čustva, neverbalno komunikacijo, jezo.
Na podlagi obeh vidikov smo iskali strategijo reševanja konfliktov. Rešitev je bila odvisna od
prednostnega vidika. V primeru študentke je bil prednostni odnosni vidik, v primeru študenta pa
vsebinski.
S pomočjo petih načinov reševanja konflikta – zmage, prilagajanja, umika, sporazuma in
reševanja konflikta smo prišli do teoretičnih rezultatov:
- ko je pomembnejši odnosni vidik od vsebinskega, izberemo prilagajanje (primer študentke).
- ko je bolj pomemben vsebinski odnos, izberemo sporazum (primer študenta).
Poleg rešitve konflikta ne gre prezreti vprašanja, zakaj sta se študenta odzvala na predavano
vsebino. Čustveno nelagodje, ki ga vzbujajo nerazrešeni problemi, zlasti na osebnostni ravni,
povzroča deprivacijo na vitalnih področjih človekovega delovanja. Odraža se na psihofizični,
socialni, motivacijski in komunikacijski ravni.
Kakšne učinke na počutje in spomin ima ne-asertivna komunikacija na študente smo leta 2019
s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali na Inštitutu Kognita. V raziskovalni priložnostni vzorec
je bilo zajetih 20 študentov, ki so v študijskem letu 2017/2018 obiskovali program sociologije
na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Prikazan je del raziskave, ki se nanaša na počutje in
učinke na spomin.
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Slika 74: Asertivno predavanje in počutje študentov
Vir: Inštitut Kognita, 2019
Zelo zadovoljen: 10, zadovoljen: 5, relativno zadovoljen: 3, ni podal mnenja: 2.
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Slika 75: Ne-asertivno predavanje in spomin
Vir: Inštitut Kognita, 2019
Zapomnil si je od 40% do 50% snovi: 13, zapomnil si je od 30% do 40% snovi: 5, zapomnil si
je manj od 30% snovi: 2.
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Slika 76: Neasertivno predavanje in počutje
Vir: Inštitut Kognita, 2019
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Zelo neprijetno počutje: 15, čustveno nelagodje: 3, ni podal mnenja: 2.

Učinki na spomin ob asertivnem predavanju
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Slika 77: Asertivno predavanje in spomin
Vir: Inštitut Kognita, 2019
Zapomnil si je več kot 60% snovi: 12, zapomnil si je od 40% do 60% snovi: 5, zapomnil si je
manj od 40% snovi: 3.
Raziskava je pokazala, da je učinek ne-asertivnega komuniciranja pomemben dejavnik, ki vpliva
na duševne procese, kot so počutje, zbranost, motiviranost, pomnjenje. Rezultati kažejo, da več
kot 50% vprašanih čuti ne visoko stopnjo čustvenega nelagodja ob neasertivnem predavanju
snovi. Diferenca pomnjenja med asertivnim in neasertivnim podajanjem snovi je med 20imi in
30imi odstotki.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti pomembnost asertivnega podajanja snovi, pomen učinkovite
komunikacije, raziskati kako na asertiven način podati in sprejeti kritiko, kako predavanje iz
dolgočasnega spremeniti v zanimivo, motivirano in učinkovito.

23.4 NEOLIBERALISTIČNA
DUŠE

TENDENCA

SPREMINJANJA

ČLOVEKOVE

Britanska premierka Margaret Thatcher je po vnovični zmagi na volitvah leta 1983 izrekla
zgodovinske besede glede ciljev nove liberalistične politike (citat):«Ekonomija je le sredstvo, cilj
je spreminjanje duše«. S tem je povzročila premik na področju eksperimentiranja z gospodarsko
demokracijo. Velik korak naprej, ko zaposleni prevzamejo odgovornost za uspešnost podjetja.
In velik korak nazaj za človeka kot posameznika. Kajti z novo tehniko upravljanja se spreminja
tudi razredno razmerje. Nove menedžerske smeri kažejo na prenose določenih obveznosti in
pooblastil ter na povečanja avtonomije in prenos odgovornosti na zaposlene. Zato se lahko v
celoti ali le posamezni pol razrednega razmerja (funkcija delavca in funkcija kapitalista) pripne
na eno skupino ali celo na eno osebo. Na menedžerja kot zaposlenega zakon konkurence deluje
neposredno, sam mora iznajti načine doseganja profita. Razredno razmerje se tako ponotranji.
Tako zdaj v demokratičnem podjetju razredni boj ne poteka med razrednimi skupinami, temveč
postane notranji, psihični boj znotraj zaposlenih.

23.5 ZAKLJUČEK
Končujem s spreminjanjem duše. Spreminjanju percepcije. Gre za težnjo boja po samoohranitvi
in težnjo po uspešnosti podjetja, ki deluje v nasprotni smeri. Nusprodukt ponotranjenja
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razrednega boja je kontinuiteta dveh polov: evforije in izgorelosti. Kar Sennett in Cobb (1993)
definirata kot skrite rane razredne podrejenosti, niso več le občutki ponižnosti, temveč občutki
neuspešnosti in posledično občutek nesposobnosti. Najbolj izrazito se spreminjanje duše kaže v
šibki, premajhni socializiranosti. V nezmožnosti komunikacije in socialnega dialoga s kolegi na
delovnem mestu.
Neasortivna, razdruževalna neoliberalna komunikacija s svojimi učinki vpliva na vse in zrcali
podobo naše celotne družbe. To bi nas moralo skrbeti.
Beseda bodalo
(odlomek iz zbirke Alohton; Z. Kraskova)
Z naklonjenostjo
na obličju
se pne dlje.
In poje
o vsem, kar sem.
Na videz nehote
osmukne
zašito rano.
Pokaže
obraz vladanja.
Mogočna,
brez zadrege
natančno nameri
in natančno pljune.
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24. SPODBUJANJE KAKOVOSTI KADROV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL NA
OSNOVI ANALIZE POTREB IN ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV
IZPOPOLNJEVANJA CILJAJVIŠJE!

dr. Anita Goltnik Urnaut
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
anita.urnaut@skupnost-vss.si

24.1 IZPOPOLNJEVANJE KOT DEJAVNIK SPODBUJANJA KAKOVOSTI
KADROV V VIŠJEM STROKOVNEM ŠOLSTVU
Poklicni (profesionalni) razvoj učitelja na vseh ravneh izobraževanja je vseživljenjski proces, ki
pomembno vpliva na kakovost učenja in poučevanja (Gaber, 2014). Pedagoški delavci imajo
številne vloge, zato je poklicni razvoj potreben na različnih področjih. Predavatelj v višji šoli je
strokovnjak na svojem predmetnem področju, zato je potrebno nenehno posodabljanje
strokovnega znanja s področja študijskih predmetov, v izvedbo katerih je vključen. Predavatelj
mora biti strokovnjak na pedagoškem in tudi na andragoškem področju, saj na večini višjih šol
izvajajo izredni študij, katerega udeleženci so odrasli (Makovec, 2018). Da bi razumel udeležence
izobraževanja, jih znal motivirati in spodbuditi njihovo kreativnost, mora poznati področje
psihologije. Za predavatelja so zelo pomembne kompetence učinkovitega poučevanja vsebin na
strokovnem področju oz. didaktična znanja. Za učinkovito poučevanje v času, ko smo soočeni z
nujnostjo pedagoškega procesa na daljavo, pa je nujno izpopolniti znanja uporabe digitalne
tehnologije ter spretnosti učinkovitega poučevanja s pomočjo informacijsko komunikacijske
tehnologije (IKT). Da bi bili višješolski pedagoški kadri odlični v različnih vlogah, ki so ključne za
kakovostno izobraževanje, morajo krepiti številne kompetence.
Karierni razvoj v ožjem smislu pomeni strokovni razvoj, ki vključuje izpopolnjevanje, razširjanje,
obnavljanje, poglabljanje znanj in kompetenc, ki jih je posameznik pridobil v okviru formalnega
izobraževanja, v širšem smislu pa poleg poklicne poti vključuje celotno življenjsko pot in
aktivnosti, ki izvirajo iz posameznikovega družinskega, delovnega, družbenega okolja (Brečko,
2006) in njegovih interesnih oz. prostočasnih aktivnosti. Kompetence, pridobljene izven
formalnega izobraževanja so za predavateljevo uspešnost velikega pomena.
Izpopolnjevanje kadrov v višjem strokovnem šolstvu (VSŠ) je predvideno s številni predpisi
(Zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo, Sistemom vodenja kakovosti v VSŠ in Merili
za zunanjo evalvacijo VSŠ) in je pomemben dejavnik spodbujanja in zagotavljanja kakovosti ter
vseživljenjske karierne orientacije zaposlenih.
Skupnost VSŠ je z željo po zagotavljanju kakovosti kadrov v višjem šolstvu in spodbujanju
kariernega razvoja zaposlenih ter potencialnih zaposlenih skupaj s konzorcijskimi partnerji
uspešno sodelovala na Javnem razpisu za izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev
v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 in pridobila dvoletni projekt
z naslovom Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju od 2020 do
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2022 »Izpopolnjevanja CiljajVišje!«. Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt Izpopolnjevanja CiljajVišje! omogoča vseživljenjski razvoj kadrov VSŠ in podpira tako
sistem vodenja kakovosti v VSŠ kot izpolnjevanje meril za zunanjo evalvacijo. Z vključevanjem
v projekt Izpopolnjevanja CiljajVišje! zaposleni pridobivajo oziroma ohranjajo kompetence za
uspešno izvajanje dela v spremenljivem okolju. Z vključevanjem v izpopolnjevanja lahko
dosežejo tudi enega izmed pogojev za imenovanje v naziv predavatelj (vidni dosežki za
pridobitev naziva predavatelj višje šole na področju izobraževanja: Kompetence, pridobljene v
različnih oblikah organiziranega pedagoško – andragoškega izobraževanja in usposabljanja, ki
so na ustreznem strokovnem nivoju in obsegajo vsaj 3 KT).
V projektu smo skupaj s konzorcijskimi partnerji pripravili in na Upravnem odboru Skupnosti
VSŠ potrdili 18 programov izpopolnjevanj, do konca julija 2021 pa načrtujemo vsaj še 5 novih
programov.
V obdobju od novembra 2020 do maja 2021 je bilo izvedenih 23 izpopolnjevanj. Zaradi
epidemioloških razmer so izpopolnjevanja potekala na daljavo preko spletnih konferenčnih orodij
in spletnih učilnic, pred poletjem pa načrtujemo še 3 izvedbe.
Tabela 13: Izvedena izpopolnjevanja v projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje! v obdobju
november 2020 – maj 2021
Partner
Število
Program
izvedb
Skupnost VSŠ
6
• E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja (2
izvedbi),
• Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, modul 1:
Psihologija in pedagogika za strokovne delavce/-ke v
višjem šolstvu,
• Spodbujanje zdravja zaposlenih,
• Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA
in statistična obdelava podatkov,
• Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na
razpis ter vodenje projekta.
Šolski center
5
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje, modul 1, modul
Slovenj Gradec,
2 (2 izvedbi) in modul 3 (2 izvedbi).
VSŠ
Biotehniški
3
• Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi
izobraževalni
deležniki, vključno z mediji (2 izvedbi),
center Ljubljana,
• Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno
VSŠ
z mediji.
Šolski center Nova
3
E-izobraževanje
in
kombinirano
poučevanje
za
Gorica, VSŠ
predavatelje VSŠ – (Moodle 2 izvedbi, MS Teams ).
Šolski center
6
• Ustvarjanje pozitivne podobe institucije v javnost,
Celje, VSŠ
• Z jezikovno pravilnostjo do večje sporočilne
učinkovitosti,
• Inovativne metode poučevanja in učna okolja (2
izvedbi),
• Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje,
• Office 365.
Vir: Prirejeno po poročilih projekta CiljajVišje!
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V programe izpopolnjevanj je bilo do 30. 4. 2021 skupno vključenih 302 udeležencev, od tega
jih je 248 uspešno zaključilo izpopolnjevanje. Med udeleženci je tretjina takšnih, ki so se
izpopolnjevanja udeležili večkrat.
V okviru projekta je bila izvedena raziskava Analiza potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih
delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, kjer so bili zbrani podatki o potrebah in interesih
po izpopolnjevanjih med ravnatelji, strokovnimi delavci in sodelavci VSŠ. Rezultati anketnih
vprašalnikov, intervjujev in fokusnih skupin so bili podlaga za pripravo predloga novih tem in
novih programov izpopolnjevanja.
Pomemben del projekta je tudi priprava teoretskega modela za vzpostavitev informacijskega
sistema za sistematsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih delavcev v
višjem strokovnem izobraževanju, ki ga želimo nadgraditi še z modulom za bazo programov
izpopolnjevanj in usposabljanj.

24.2 ANALIZA POTREB IN INTERESOV ZA IZPOPOLNJEVANJA KADROV V
VIŠJEM STROKOVNEM ŠOLSTVU
Z namenom spoznavanja potreb in interesov za izpopolnjevanje je bila v okviru Skupnosti višjih
strokovnih šol izvedena prva raziskava v letu 2020, ki je pokazala, da imajo kadri v višjem
šolstvu največ interesa za izpopolnjevanje z naslednjimi temami: inovativni pristopi k
poučevanju,
pedagoško-andragoško
znanje,
uvajanje
in
zagotavljanje
kakovosti,
izpopolnjevanje za uporabo sodobnih digitalnih orodij, kakovostno vodenje višje strokovne šole,
priprava višješolskih študijskih programov, upravljanje PRI, sodelovanje z delodajalci,
komuniciranje in odnosi z javnostmi, mednarodno sodelovanje in projekti (Poličnik in Mulej,
2020). Ugotovitve te raziskave so bile osnova za usmeritve v pripravi programov izpopolnjevanja
znotraj projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje!
24.2.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Namen raziskave je bil spoznati potrebe in interese kadrov v višjem strokovnem šolstvu po
izpopolnjevanjih, ugotoviti razlike v potrebah in interesih med skupinami kadrov glede na njihove
demografske, izobrazbene in zaposlitvene značilnosti ter pripraviti nabor primerov dobrih praks
na področju izpopolnjevanja kadrov v višjem strokovnem izobraževanju (ugotavljanja potreb,
vloga in učinkovitost letnega načrta za izobraževanje, prenos znanj na sodelavce), opredelitev
potrebnega dodatnega znanja, identifikacija ovir in predlogov izboljšav.
24.2.2 VZOREC
V anketiranje je bilo vključenih 208 oseb, od tega 35 vodstvenih delavcev, 135 strokovnih
delavcev in 38 referentov. V pridobivanje informacij z intervjuji so bili vključeni ravnatelji
partnerskih šol. Z usmerjenim pogovorom v fokusnih skupinah smo zbrali mnenja 12 strokovnih
delavcev in sodelavcev VSŠ.
24.2.3 POSTOPEK
Podatki v anketah so bili zbrani s spletnimi anketami, urejenimi v programu 1ka. Povezave do
anket so bile poslane referentom in vodstvu VSŠ s prošnjo, da jih izpolnijo sami in povezavo
posredujejo svojim kadrom. Podatki so bili obdelani s programom PSPP (opisna in bivariantna
statistika).
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24.2.4 REZULTATI
Z anketo smo preverili zadovoljstvo z izpopolnjevanji do začetka projekta Izpopolnjevanja
CiljajVišje!, natančneje do začetka novembra 2020 (Slika 1). Delež zadovoljnih (oceni 3 in 4)
med vodji je znašal 90,7 %, med višješolski kadri pa 82,6 %, vendar razlika ni bila statistično
značilna. Nezadovoljnih (oceni 1 in 2) je bilo 17,5 % zaposlenih in 9,4 % vodij.
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Slika 78: Zadovoljstvo z izpopolnjevanji pred projektom Izpopolnjevanja CiljajVišje!
Vir: Lasten
Vodstvo je najbolj zadovoljno z vključevanjem v izpopolnjevanja pri kadrih, ki so v celoti
zaposleni na višji šoli in najmanj z vključevanjem zunanjega osebja. Z analizo variance se je
potrdila statistična značilnost razlik v zadovoljstvu z izpopolnjevanjem glede na vrsto zaposlitve
(Tabela 1).
Tabela 14: Zadovoljstvo vodstva z vključevanjem zaposlenih v izpopolnjevanja glede na vrsto
zaposlitve (na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici)
Vrsta zaposlitvenega razmerja
aritmetična standardni enostavna analiza variance
sredina
odklon
F vrednost
statistična.
značilnost
polno zaposleni po pogodbi o
3,2
0,6
zaposlitvi (notranje osebje), poln
delovni čas
zaposleni po pogodbi o zaposlitvi v
2,7
0,8
4,25
0,02
deležu (notranje osebje,
kombiniranje z drugimi šolami),
krajši delovni čas
zunanje osebje (pogodbeni;
2,4
1,0
zaposleni drugje, na VSŠ dopolnilna
zaposlitev, podjemna pogodba,
avtorska pogodba)
skupaj
2,8
0,9
Vir: Lasten
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Potrebe po izpopolnjevanjih (Slika 2) so po mnenju vodstva največje na področju metodike in
didaktike študija na daljavo (povprečna ocena 3,6 na 4 stopenjski ocenjevalni lestvici) ter
uporabe IKT (ocena 3 in 4). Kadri v višjem strokovnem šolstvu v povprečju najvišje ocenjujejo
potrebo po kompetencah za spodbujanje ustvarjalnosti pri delu in študiju ter kreativnem
razmišljanju (ocena 3,2) in po izmenjavi dobrih praks po strokovnih področjih, enako kot vodstvo
pa po kompetencah uporabe IKT ter metodike in didaktike študija na daljavo (vse povprečne
ocene 3,1).
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3,1
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Slika 79: Povprečne ocene potreb po izpopolnjevanjih, povezanih s pedagoškim procesom
Vir: Lasten
Vodstvo je bilo mnenja, da bi s področja organizacije dela v največji meri potrebovali
kompetence za pripravo in vodenje procesov, s področja zagotavljanja zdravja na delovnem
mestu pa s področja obvladovanja stresa. Višješolski kadri so v anketi izrazili interes za udeležbo
na izpopolnjevanjih, ki bi jih opremila za uspešno izvajanje študija na daljavo, uspešno
komuniciranje, učinkovito nastopanje, ustvarjalnost, mentorstvo, raziskovanje, trženje v
družbenih omrežjih, obvladovanje stresa.
V srečanju fokusne skupine predavateljev je bila izražena potreba po izmenjavi izkušenj,
spoznavanju novosti in pridobivanju dodatnih strokovnih znanj s področja predmetov, ki jih
poučujejo. Na višjih šolah je bilo organiziranih veliko izpopolnjevanj za uporabo IKT za pedagoški
proces na daljavo, potrebovali pa bi več kompetenc in usmeritev, kako uspešno izvajati izpite
na daljavo. Želijo si izpopolnjevanj s področja uspešnega nastopanja v javnosti, spodbujanja
motivacije pri študentih, uspešnega timskega dela, ustvarjalnosti in obvladovanja stresa. Za
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osvežitev pedagoških, didaktičnih in andragoških znanj so predlagali Webinarje, ki bi jih lahko
spremljali takrat, ko imajo čas.
V srečanju fokusne skupine drugih strokovnih delavcev je bila izražena potreba po pridobivanju
kompetenc za uspešno vodenje projektov in timov, za uspešno komuniciranje, uporabo IKT,
specifična izobraževanja za organizatorje praktičnega izobraževanja (da bodo usposobljeni nuditi
podporo mentorjem praktičnega izobraževanja, ki so strokovnjaki na svojih področjih in manj
vešči pri uporabi IKT za izvedbo prakse na daljavo in spodbujanje študentov za aktivno
sodelovanje).
Drugi strokovni delavci so v okviru fokusne skupine izpostavili potrebo po izpopolnjevanju s
področja uporabe različnih računalniških programov, Evidence, komuniciranja z različnimi
deležniki, arhiviranja, varstva osebnih podatkov.
V intervjujih z ravnatelji partnerskih šol v projektu je bila izpostavljena potreba po
izpopolnjevanjih s področja uspešnega komuniciranja z različnimi deležniki. Za predavatelje
predlagajo krajša izpopolnjevanja s področja pedagogike, andragogike, didaktike in psihologije
ter izražajo potrebo po specifičnih znanjih uporabe IKT za posamezna vsebinska področja (npr.
aplikacije s področja prehrane) ter po organiziranih brezplačnih izpopolnjevanjih za druge
strokovne delavce in sodelavce, ne le za predavatelje in potencialne predavatelje.
Višješolski kadri so izrazili svoja pričakovanja pred vključitvijo v izpopolnjevanja (Tabela 2).
Največ jih je pričakovalo pridobitev novih praktičnih in uporabnih znanj, spoznavanje dobrih
praks in novih metod poučevanja.
Tabela 15: Pričakovanja pred vključitvijo (možnih več izbir)
frekvenca frekvenca
v odstotkih
nova praktična, uporabna znanja
49
14,9 %
možnost spoznavanja dobrih praks
42
12,8 %
spoznavanje novih metod poučevanja
37
11,2 %
možnost izmenjave mnenj z drugimi strokovnimi delavci in sodelavci
31
9,4 %
izkušnja aktivnih oblik izobraževanja na daljavo
27
8,2 %
nove kompetence
26
7,9 %
izkušnja dela na daljavo
25
7,6 %
nova teoretična znanja
20
6,1 %
izkušnja skupinskega dela pri izobraževanju na daljavo
19
5,8 %
pridobitev potrdila, ki ga bo možno uveljavljati pri napredovanju
17
5,2 %
višjemu šolstvu prilagojene vsebine
14
4,3 %
širitev socialne mreže
12
3,6 %
skladnost vsebine z opisom v vabilu
9
2,7 %
drugo: vzpostavitev standardov za izvajanja na daljavo
1
0,3 %
skupaj
329
100 %
Vir: Lasten
Pričakovanje

Najbolj pomembni dejavniki izpopolnjevanj so vsebina, gradiva in zanimiva podaja vsebin
(Tabela 3).
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Tabela 16: Kaj vam je pomembno pri izpopolnjevanjih
frekvenca frekvenca v
odstotkih
vsebina izpopolnjevanja
44
15,1 %
gradiva, ki jih lahko uporabim še po zaključku izpopolnjevanja
39
13,4 %
zanimiva podaja vsebin
35
12,0 %
nazorno in razumljivo obravnavana vsebina izpopolnjevanja
27
9,3 %
prijetno in sproščeno vzdušje
27
9,3 %
dober predavatelj/-ica
27
9,3 %
ustrezen termin
22
7,6 %
diskusija
21
7,2 %
didaktično ustrezna izvedba izpopolnjevanja
20
6,9 %
možnost aktivnega sodelovanja
18
6,2 %
trajanje
10
3,4 %
drugo: strategija, kako v praks začeti z izobraževanjem na daljavo
1
0,3 %
skupaj
291
100 %
Vir: Lasten
Dejavnik

Zadovoljstvo vodstva je bilo največje s ponudbo izpopolnjevanj za predsednike/-ce in člane/-ice
komisij za kakovost (74 % ocena dobro in zelo dobro) in predavatelje/-ice (69 %), najmanj pa z
izpopolnjevanji za zaposlene v projektnih pisarnah in tehnične delavce (11 %).
Vodstvo med najpogostejše izzive pri vključevanju kadrov v izpopolnjevanja navaja pomanjkanje
časa pri zaposlenih, neprilagojeno ponudbo izpopolnjevanj za višješolske kadre in
preobremenjenost kadrov, če so izpopolnjevanja izven delovnega časa (Tabela 4).
Tabela 17: Izzivi pri vključevanju kadrov v izpopolnjevanja po oceni vodstva (možnih več
odgovorov)
Izziv
frekvenca frekvenca
v odstotkih
pomanjkanje časa pri zaposlenih
16
18,0 %
neustrezna oz. neprilagojena ponudba izpopolnjevanj za kadre v
VSŠ
16
18,0 %
preobremenjenost kadrov, če so izpopolnjevanja izven delovnega
časa
14
15,7 %
zahtevnost prilagajanja izvedbe pedagoškega procesa
(prestavljanje, nadomeščanje) zaradi odsotnosti izvajalcev
12
13,5 %
finance
12
13,5 %
pomanjkanje motivacije pri zaposlenih
11
12,4 %
zahtevno usklajevanje odsotnosti z drugimi šolami/organizacijami,
kjer so izvajalci še zaposleni
5
5,6 %
prepoznavanje potrebe po izpopolnjevanju pri nadrejenih
2
2,2 %
drugo
1
1,1 %
skupaj
89
100
Vir: Lasten
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Vodstvo višjih šol je med predlogi za izboljšanje na področju izpopolnjevanja najpogosteje
izbralo predloge: ločena izpopolnjevanja za kadre v višjem šolstvu, izvajalci izpopolnjevanj naj
dobro poznajo višje šolstvo, uskladitev vsebin glede na potrebe v višjem šolstvu.
24.2.5 PREDLOGI IN REALIZACIJA PREDLOGOV
Vodstvo višjih šol je med predlogi za izboljšanje na področju izpopolnjevanja najpogosteje
izbralo predloge: ločena izpopolnjevanja za kadre v višjem šolstvu, izvajalci izpopolnjevanj naj
dobro poznajo višje šolstvo, uskladitev vsebin glede na potrebe v višjem šolstvu.
Na osnovi predlaganih tem v anketah, intervjujih in fokusnih skupinah, smo skupaj s partnerji
pripravili številne nove programe, ki še niso bili načrtovani ob prijavi projekta: Ustvarjanje
pozitivne podobe organizacije, Spodbujanje zdravja na delovnem mestu, Učinkovita uporaba
orodja za spletno anketiranje 1KA in statistična obdelava podatkov, Načini, pravila in možnosti
za boljše poslovno sporazumevanje ter triki za izboljšanje naše učinkovitosti. Dopolnjeni so bili
programi E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje VSŠ (poleg orodja Moodle
še orodje MS Teams); Komunikacija s študenti in ostalimi deležniki, vključno z mediji). V
sodelovanju z MIC ŠC Celje smo organizirali krajša usposabljanja (Kakovost in varstvo osebnih
podatkov, Uporaba orodja Mailchimp …).
V prihodnje bo potrebno poiskati možnosti za izvedbo izpopolnjevanj za vse skupine kadrov,
organizirati srečanja po strokovnih področjih in posvete različnih skupin kadrov (za ravnatelje,
referente, karierne svetovalce, predsednike komisij za kakovost, predsednike študijskih komisij,
bibliotekarje, za tutorje študentov s posebnimi potrebami...) in poiskati načine in motivacijske
dejavnike za vključevanje zunanjih kadrov v programe izpopolnjevanj.

24.3 ANALIZA ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV IZPOPOLNJEVANJ V
PROJEKTU IZPOPOLNJEVANJA CILJAJVIŠJE!
Če sprejmemo opredelitev, da je kakovost razlika med tem kar pričakujemo in tistim, kar
dobimo, je potrebno pred izvedbo izpopolnjevanj poizvedeti, kaj udeleženci pričakujejo in po
izvedenem izpopolnjevanju preveriti, v kakšni meri so bila ta pričakovanja dosežena. V ta namen
smo za vse programe izpopolnjevanj v okviru projekta pred začetkom izvedbe izvedli anketo o
pričakovanjih in kompetencah, po izvedbi pa anketo o zadovoljstvu z izpopolnjevanjem,
izpolnjenih pričakovanjih ter osvojenih kompetencah.
Udeležba v anketah je bila zelo dobra, anketo je oddalo več kot 90 % udeležencev. Vse
povprečne ocene pridobljenih kompetenc so nad 3 (na 4 stopenjski ocenjevalni lestvici) (Slika
3).
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Slika 80: Odstotek zadovoljnih in nezadovoljnih z izpopolnjevanji v projektu Izpopolnjevanja
CiljajVišje!
Vir: Lasten
Udeleženci so bili zadovoljni s koordinacijo posameznih izpopolnjevanj (100 % zadovoljnih).
Najredkeje so izbrali odgovor, da so na izpopolnjevanjih imeli možnost za širitev socialne mreže
in izmenjavo mnenj, kar je posledica izvedbe na daljavo zaradi epidemije.
Ena četrtina je dodatno zapisala pohvalo v zvezi z izpopolnjevanjem. Posebej so jim bili všeč:
praktični primeri, praktično delo, predavatelji/-ice, vsebine, način podaje vsebin. Na vprašanje,
kaj jim ni bilo všeč, so odgovorili z: naporen urnik, termin, podaljševanje, zahtevnost
vsebin/nalog, veliko samostojnega dela. Nekatere je motila zahteva po uporabi kamer. Želeli so
si več možnosti komunikacije med udeleženci kot so klepet, druženje, mreženje, kar bo tudi po
njihovem mnenju izvedljivo, ko bodo potekala izpopolnjevanja v živo. Med predlogi izboljšav so
navedli izvedbo „v živo“, upoštevanje predznanja in časovno disciplino. Predlagali so, da naj
postanejo izpopolnjevanja obvezna.
Izpopolnjevanja v projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje! bi lahko izboljšali predvsem tako, da bi
upoštevali, da je predznanje udeležencev različno (še posebej pri uporabi IKT) in organizirali
izpopolnjevanja na isto temo na različnih zahtevnostnih ravneh.

24.4 ZAKLJUČEK
Izpopolnjevanje kadrov omogoča osebni razvoj udeležencev in hkrati razvoj ter kakovost
izobraževalnih organizacij in študijskega procesa, s tem pa tudi kakovostne kompetence
diplomantov.
Analiza potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih delavcev v višjem strokovnem šolstvu je
pokazala, da nimajo vsi kadri v višjih šolah enakovrednega dostopa do izpopolnjevanj. Potrebe
po izpopolnjevanju na področju izvedbe pedagoškega procesa so največje na področju uporabe
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IKT, metodike ter didaktike poučevanja na daljavo in spodbujanja ustvarjalnosti. Obstajajo pa
tudi potrebe in interesi po izpopolnjevanjih na področjih uspešne komunikacije, organizacije dela
v višjem šolstvu in na področju spodbujanja zdravja na delovnem mestu.
Udeleženci so zadovoljni z izpopolnjevanji v projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje!, v veliki meri
bi jih priporočali sodelavcem, zadovoljni so z vsebinami, zanimivimi izvedbami, še posebej pa s
predavatelji/-icami in koordinacijo.
V nedavno oddanemu Načrtu za okrevanje in obnovo se predvideva tudi razvoj človeških virov
na področju izobraževanja, predvsem razvoj pedagoških digitalnih kompetenc. Tudi v prihodnje,
po zaključku projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! (oktober 2022), si na ravni Skupnosti VSŠ ob
podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in partnerskih višjih šol želimo
omogočanje in izvedbo izpopolnjevanj za kadre v višjem strokovnem šolstvu.
Udeležba višješolskih kadrov v programih izpopolnjevanj je zelo dobra, nujno pa je, da bi
informacije o načrtovanih izpopolnjevanjih dosegle širši krog zaposlenih v VSŠ, da bi bil
omogočen enakopraven dostop do izpopolnjevanj vsem zaposlenim (ne le predavateljem in
potencialnim predavateljem), da bi se vključevalo še več kadrov, ki nimajo pretežne zaposlitve
v višjem šolstvu in da bi še večji delež prijavljenih tudi uspešno zaključil izpopolnjevanja.
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25. DOSEGANJE STRATEŠKIH CILJEV S POMOČJO RAZVOJNEGA
NAČRTA SKUPNOSTI VSŠ IN MEDNARODNIH PROJEKTOV
(MENTORTRAIN)
V pripravi…
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