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E-izobraževanje 2.0 
ih

mag. Julija Lapuh Bele, B2 d.o.o.

v programih 
vseživljenjskega učenja 

Vsebina

Predstavitev B2
Značilnosti e-izobraževanja 2.0
B2 na področju e-izobraževanja

aktivnosti
izkušnje in rezultati
načrti

B2 – napredno IKT podjetje

program-
ska

oprema

program-
ska

oprema
Pomagati 

ljudem, da z 

POSLANSTVO:

E-IZOBRA-
ŽEVANJE

povezuje vse 
dejavnosti B2 

E-IZOBRA-
ŽEVANJE

povezuje vse 
dejavnosti B2 višje 

strokovno 
izobraže-

vanje

višje 
strokovno 
izobraže-

vanje

računal-
niški 
tečaji

računal-
niški 
tečaji

uporabo IKT 

povečajo svojo 

produktivnost, 

konkurenčnost in 

zadovoljstvo.
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Gradniki e-izobraževanja

tehnologijae-gradiva

multimedija
interaktivnost

infrastruktura
strojna oprema
programska oprema

učni portal
virtualno učno okolje

storitvepedagoške
izdelava e-gradiv
org. in izvedba e-tečajev
usposabljanje izvajalcev
svetovanje izvajalcem

ljudje | udeleženci, mentorji, avtorji, tutorji, organizatorji, skrbniki IKT

nepedagoške
podpora & svetovanje za 
uporabo IKT
administracija portala

Razvoj e-izobraževanja

1.0
ZAMENJAVA
1.0
ZAMENJAVA

2.0
OBOGATITEV
2.0
OBOGATITEV

3.0
SPREMEMBE
3.0
SPREMEMBE

Splet 1.0
• HTML
• DOC, PPT, PDF,…
• Statičnost
• Samo branje
• 2D

Splet 1.0
• HTML
• DOC, PPT, PDF,…
• Statičnost
• Samo branje
• 2D

Splet 2.0
• XML
• Interaktivnost
• Dinamičnost
• Branje in pisanje
• Sodelovanje
• 3D

Splet 2.0
• XML
• Interaktivnost
• Dinamičnost
• Branje in pisanje
• Sodelovanje
• 3D

Splet 3.0
• tehnologija
• pedagoško –

andragoški procesi

Splet 3.0
• tehnologija
• pedagoško –

andragoški procesi

E-učenje 2.0
Izboljšani učni materiali

Večpredstavnost 
(zvok, animacije, video,…)
Povratne informacije 
o znanju

Potrebe, 
sposobnosti, 
predznanje,

…

o znanju

Na učečega se 
osredotočeno 
izobraževanje

Spremenje-
na vloga 
učitelja 

•Vodenje in 
usmerjanje učenja

•Motiviranje 
•Povratne informacije

Spremenje-
na vloga 

udeležencev

•Samostojno učenje
•Sodelovanje v 

spletnih skupnostih
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KLASIČNO 
IZOBRAŽEVANJE E-IZOBRAŽEVANJE

Oblike izobraževanj

KOMBINIRANO
IZOBRAŽEVANJE

za IC in 
podjetja
za IC in 
podjetja

B2 e-izobraževalne storitve

45.000 uporabnikov

•razvoj e-gradiv
•usposabljanje kadrov
• tehnološke rešitve 

LMS/LCMS sistem

usposa-
bljanja
usposa-
bljanja

višja 
strokovna 

šola

višja 
strokovna 

šola

>25.000 
učečih se

>400 
študentov

•e-gradiva in e-tečaji za uporabo IKT
•e-gradiva za druge vsebine

•e-gradiva za klasični študij
•e-gradiva in e-predmeti za 

študij na daljavo
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ZANIMIVI PROJEKTIZANIMIVI PROJEKTI

[10]

ZANIMIVI PROJEKTIZANIMIVI PROJEKTI

Gospodarstvo | 

Uporaba učne 
platforme

Uporaba učne 
platforme

Sodelovanje 
z B2

Sodelovanje 
z B2

Interna e-gradivaInterna e-gradiva

Preverjanje znanjaPreverjanje znanja

V slovenščini in tujih 
jezikih

V slovenščini in tujih 
jezikih

Kodiranje e-gradivKodiranje e-gradiv

Svetovanje in 
usposabljanje kadrov

Svetovanje in 
usposabljanje kadrov

Vzdrževanje in dopolnitve  
sistema

Vzdrževanje in dopolnitve  
sistema

Javna uprava | 

Uporaba učne 
platforme

Uporaba učne 
platforme

Učna gradiva ki jihUčna gradiva ki jih

Sodelovanje 
z B2

Sodelovanje 
z B2

Tesno v pilotnemTesno v pilotnemUčna gradiva, ki jih 
zagotavlja EU

Učna gradiva, ki jih 
zagotavlja EU

e-tečajie-tečaji

Evalvacije in poročila 
za vodstvo 

Evalvacije in poročila 
za vodstvo 

Tesno v pilotnem 
projektu

Tesno v pilotnem 
projektu

Svetovanje in 
usposabljanje kadrov

Svetovanje in 
usposabljanje kadrov

Vzdrževanje in 
dopolnitve sistema

Vzdrževanje in 
dopolnitve sistema
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EU projekti | 

Kombinirani Rezultati

Projekt “Izboljšanje 
računalniške 
pismenosti 
brezposelnih”

e-tečaji za 
ECDL vsebine

Rezultati
• 610

udeležencev
• 547 (89%) 

izpolnilo 
minimalne učne 
cilje

• 374 ECDL START 
spričeval

• 104 ECDL polnih 
spričeval

Sodelovanje v projektih

Učna platforma in/ali e-gradiva

E-gradiva kot 
dodatek 

klasičnemu 
seminarju

E-gradiva kot 
dodatek 

klasičnemu 
seminarju

E-tečaji z 
mentorjem
E-tečaji z 

mentorjem

Seznanjanje z e-učenjem

E-testiranja za 
razvrščanje v 

skupine

E-testiranja za 
razvrščanje v 

skupine

Samostojno e-
učenje

Samostojno e-
učenje
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Tekoči EU projekti |

Mednarodno partnerstvo
MeRLab
OntoWiki

D čiDomači 
partnerji

razvoj 
e-gradiv

Načrti B2

Razvoj
• eCampus
• e-gradiva
• e-tečaji
• študij na daljavo

Razvoj
• eCampus
• e-gradiva
• e-tečaji
• študij na daljavo

Izvajanje storitev 
• celovite rešitve za 

podjetja in šole
• računalniški e-tečaji za 

končne uporabnike
• spletni študij

Izvajanje storitev 
• celovite rešitve za 

podjetja in šole
• računalniški e-tečaji za 

končne uporabnike
• spletni študij

Skrb za kakovost in 
sodobnost
Skrb za kakovost in 
sodobnost

DEMONSTRACIJADEMONSTRACIJA

[18]

DEMONSTRACIJADEMONSTRACIJA
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Ključ do uspeha

odlična e-
gradiva

odlična e-
gradiva

uporabna
učna

tehnolo-
gija

uporabna
učna

tehnolo-
gija

uspo-
sobljeni
izvajalci

uspo-
sobljeni
izvajalci

Vprašanja & odgovori

HVALA!
e-mail: julija.bele@b2.eu 


