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POVZETEK 
 
V B2 se ukvarjamo s tehnologijo in različnimi storitvami na področju e-
izobraževanja. Razvili smo računalniško aplikacijo eCampus, ki omogoča 
kreiranje sodobnih, interaktivnih, večpredstavnostnih e-vsebin (spletnih 
vsebin) in izvajanje različnih e-tečajev.  Uporabljajo jo nekatere ljudske 
univerze, fakultete, višje šole in podjetja.   
E-izobraževanje sami izvajamo na višji strokovni šoli (www.spletni-
studij.si) in v obliki računalniških e-tečajev (www.spletno-ucenje.si), 
sodelujemo pa tudi v projektih razvoja e-gradiv in implementacije e-
izobraževanj v druge organizacije (izobraževalne centre podjetij, ljudske 
univerze, višje in visoke šole, ipd).  
Kvalitetnega e-izobraževanja ni mogoče izvajati z enakimi metodami in 
vsebinami kot izvajamo klasična izobraževanja.  Izvedbo in učne vsebine 
je potrebno prilagoditi trendom razvoja tehnologije in didaktike, ki se kaže 
predvsem v aktivnih učnih metodah, medsebojnem sodelovanju in 
naravnanosti na potrebe in sposobnosti udeležencev izobraževanj.   
Udeleženci e-izobraževanja na portalu www.spletno-ucenje.si se lahko 
odločijo za samostojno, aktivno učenje iz e-gradiv, ali pa se udeležijo 
vodenega e-tečaja, kjer mentor na daljavo vodi, usmerja, svetuje in 
evalvira učni proces.  Glede na izkušnje priporočamo vodene e-tečaje ali 
kombinirane tečaje (kombinacija klasičnega in e-tečaja), saj se s tem 
lahko zmanjša osip in poveča uspešnost učenja.  Po metodi kombiniranega 
izobraževanja smo v letu 2006 usposabljali 610 računalniško nepismenih 
brezposelnih oseb, od katerih jih je 374 pridobilo ECDL START spričevalo, 
104 pa polno ECDL spričevalo.   
Krajši programi vseživljenjskega učenja so idealni za izvedbo v obliki e-
tečajev, daljši morda za kombinirane tečaje.  Potrebe organizacij so 
različne, zato tudi oblike izvedbe.  Ponekod izvajajo redna usposabljanja 
in testiranja lastnih delavcev, drugje pa različne izobraževalne storitve za 
stranke.   
Pilotni projekt uvedbe e-izobraževanja v organizacijo je lahko odločilen za 
nadaljnjo usodo e-izobraževanja v njej.  Zato v času izvedbe pilotnega 
projekta tesno sodelujemo z naročnikom, usposabljamo kadre, svetujemo 
ob izvedbi in sodelujemo pri evalvaciji.   
V raznih EU projektih sodelujemo z domačimi in tujimi raziskovalnimi 
institucijami, pa tudi s konkurenčnimi organizacijami ter s tem 
pridobivamo nova znanja, izkušnje in soustvarjamo napredek na področju 
tehnologije in didaktike e-izobraževanja.  
 


