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Stanje ob izbruhu epidemije (marec 2020)

• Nov način poučevanja

• Razlike po šolah

• e-kompetence učiteljev

• Iskanje rešitev učiteljev praktikov

• Izobraževalno omrežje Arnes



Iskanje rešitev

• Kaj imam na voljo? 

• Kaj znam?

• Kaj se lahko naučim?

• Izbira orodij za delo

• Lastno spletišče na Arnes Splet: nermin.splet.arnes.si

https://nermin.splet.arnes.si/


Zamisel:
“Pouk na daljavo naj bo čim boljši 
približek pouka v živo. Način dela v 
razredu naj se zgolj preseli na splet.“



Prenos pouka na splet

zapiski, 
razlaga

videosrečanje

igrifikacija

nalaganje gradiv

preverjanje in 
ocenjevanje znanja

orodje za razlago



Spletišče na Arnes Splet

• učna ura aktivna za tekoči dan

• ure po učnem načrtu

• učiteljeve specifike dela

• prepis razlage

• napotki za delo

• videosrečanje

• zbiranje odzivov



Struktura učne ure – Divi Builder (predloga)



Jasen koncept učnih ur

Uvodna motivacija, 
razmislek

Razlaga in zapis v 
zvezek

Dodatno delo

Domača naloga

Dokazila o 
opravljenem delu

Povratna 
informacija



Uvodne motivacije

• Animacije, slike, videi.
• Zelo uporaben element Learn more block.






Integracija vsebin

• Vdelava YT videov (vtičnik Youtube Lyte).

• Vdelava animacij v Geogebri (značka iFrame).

• Vdelava preglednic, Kahoot kvizov (vtičnik TablePress).

• Vdelava aktivnih vsebin (vtičnik H5P).
<a href="https://kahoot.it/itd." target="_blank">POVEZAVA</a>



Odziv in povratna informacija

• Slike, pdf, Word …
• Pravilno poimenovanje datotek.
• Nalaganje z enim klikom, vse v isto mapo (Drive Uploader).
• Igrifikacija pouka z mlajšimi (Classcraft).
• Preverjanje in ocenjevanje znanja (Google Forms, Kahoot).



Osebna nota, igrifikacija

• Učence nagovarja Gamemaster, ki je krivec za vse.
• Nergavi starec zahteva ponižnost tudi od učitelja.



Zadovoljstvo ob …



… povratni informaciji



„Znanje se z deljenjem množi, raznolikost nas bogati.“

nermin.bajramovic@guest.arnes.si

nermin.splet.arnes.si
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