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PROBLEMATIKA I-UČBENIKOV IN E-GRADIV

o Za zgodovino nimamo brezplačnih e-učbenikov na portalu SIO 

kot veliko ostalih predmetov (slovenščina, matematika, 

angleščina, nemščina, kemija, naravoslovje, fizika, geografija, 

glasbena umetnost, likovna umetnost, šport, informatika) ⇒
https://eucbeniki.sio.si/

o Zato smo prosili založbe za prost dostop do digitaliziranih in i-

učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov (Mladinska knjiga, 

Rokus Klett – iRokus), ki so dostopni na:

⇒ https://www.ucimte.com/ in 

https://www.ucimse.com/

⇒ https://www.irokus.si/

o Gradivo za izobraževanje na daljavo s portala Jazon za gimnazije 

- http://zgodovina-jazon.splet.arnes.si/ ⇒ obsega delovne liste, 

opisne kriterije za (samo)vrednotenje znanja in učenja, 

pričakovane dosežke/rezultate. Pokrite so vse obvezne teme po 

gimnazijskem učnem načrtu. 

https://eucbeniki.sio.si/
https://www.ucimte.com/
https://www.ucimse.com/
https://www.irokus.si/
http://zgodovina-jazon.splet.arnes.si/


NADALJEVANJE

o Obstajajo e-gradiva Svarog za 8. in 9. razred osnovne šole in III. ter IV. 

letnik gimnazije (po starih UN, prilagoditve po novih UN).

o Na voljo so tudi e-gradiva za posamezne teme za osnovno šolo in 

gimnazijo z naslovom Kartografija v zgodovinski učni snovi na:

o http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os in 

http://egradiva.gis.si/web/egradiva-ss

o eGradivo Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope 

na:

o http://www.simos.si/egradiva/zgodovina/index.html (7. razred)

o http://simos.si/egradiva09/gradiva.htm (8. razred)

o Učitelje smo obvestili tudi o uporabnih e-gradivih muzejev ⇒ Slovenska 

zgodovina 20. stoletja, Viri za učence in učitelje Muzeja novejše 

zgodovine Slovenije na povezavi http://www.muzej-

nz.si/si/izobrazevanje/viri-za-ucence-in-ucitelje

http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os
http://egradiva.gis.si/web/egradiva-ss
http://www.simos.si/egradiva/zgodovina/index.html
http://simos.si/egradiva09/gradiva.htm
http://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/viri-za-ucence-in-ucitelje


SPLETNA UČILNICA SODELOV@LNICA

o Osrednja komunikacija in podpora poteka v 

spletni učilnici Sodelov@lnica za zgodovino na 

portalu SIO:

*forum za obvestila, 

*priporočila – kako začeti pouk na daljavo, 

*didaktični pristopi (vzvratno učenje, 1:1, 

spletno raziskovalno učenje, učenje po modelu 

Jazon idr.), 

*izmenjava dobre prakse (učna gradiva 

(delovni listi, spletni kvizi), izvedbeni kurikuli, 

videoteka z video razlagami),

*zbiranje potreb po izobraževanju učiteljev. 

o Spletna skupnost povezuje 738 učiteljev (ok. 80 %).





USPOSABLJANJE UČITELJEV

o Potreba po izobraževanju učiteljev – organizirala sem 5 

webinarjev, ki se jih je udeležilo 169 učiteljev: 

*sestava spletnih kvizov Oodlü, Quizizz, GoFormative

*uporaba video konferenčnih sistemov Zoom, Jitsi za   

video učne ure;     

*izdelava i-delovnih listov Liveworksheets; 

*snemanje video razlag v aplikaciji Screencast-O-Matic;

*izdelava interaktivnih video filmov v aplikaciji  

Edpuzzle.

o Vsakoletna študijska srečanja za učitelje v osnovnih in srednjih 

šolah v avgustu, septembru in oktobru 2020 (delavnice za 

uporabo aplikacij, primeri dobre prakse) ⇒ ok. 350 učiteljev.

o Seminar Izobraževanje na daljavo IV – Možnosti in izzivi 

pouka zgodovine na daljavo (28.1.2021-4.3.2021) – 74 

udeležencev.  





LASTNA E-GRADIVA UČITELJEV

Veliko učiteljev je začelo pripravljati lastna e-gradiva: 

*video razlage: npr. Simon Purger (OŠ Polhov Gradec) in 

Boštjan Kernc (OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem) in    

*kratki izobraževalni dokumentarni filmi ZDF, 

ki jih je z dovoljenjem podnaslovil v slovenščino 

Dejan Kramžar (OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi).

⇒ Objavljeno v njihovih YT kanalih – video razlage Simona 

Purgerja in Boštjana Kernca učitelji množično uporabljajo.





IGRIFIKACIJA V OBLIKI VIRTUALNIH SOB POBEGA

Primer za staro egipčansko zgodovino 

(6. razred):

Prekletstvo mumije. 

Primer za humanizem, renesanso, 

geografska odkritja (7. razred):

Humanizem in renesansa.

Avtor: Tomaž Smole, OŠ Šmartno 

v Tuhinju

Pomen: preverjanje znanja na atraktiven način, motivacija za učenje.

https://docs.google.com/presentation/d/1wwF3I8fbcGeaKftAgslZHtcYeHsLsqeNptysl4BsUdU/preview?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ODmu3TJ6F4ITcN0uDhe1VG6PHUDpEzmWl9ijcxc3hz8/preview?usp=sharing


ČAS DRUGE KARANTENE

❏ Kako obeležiti 30-letnico plebiscita za samostojno in 

neodvisno Slovenijo?

❏ Znanje in izkušnje smo združili ZRSŠ, 

Arhiv RS in Park vojaške zgodovine Pivka.

Nastalo je e-gradivo, ki obsega:

*video film

*virtualna razstava

*delovni listi za 9. razred in IV. letnik 

(preraslo v delovna zvezka)

*protokol izvedbe spominske učne ure na daljavo – opis 

učnega procesa z možnimi aktivnostmi učencev/dijakov.

⇒ Gradivo je zbrano in objavljeno na portalu 

www.zbralismopogum.si

http://www.zbralismopogum.si/


KAJ UČITELJI NAJBOLJ RABIJO ZA POUK NA DALJAVO?

❏ Video razlage, kratke izobraževalne filme, spletne 

kvize za utrjevanje in preverjanje znanja 

(igrifikacija) – možnost priprave v okviru muzejskih 

pedagoških programov.

❏ Izkušnjam pouka na daljavo smo 

prilagodili novo nastala e-gradiva za izobraževanje na 

daljavo za 9. razred osnovne šole na portalu Jazon kot 

zgled sodobnih e-gradiv za pouk na daljavo na 

povezavi: http://zgodovinajazonos.splet.arnes.si/?page_id=237

⇒ E-gradivo obsega: opis tematskega sklopa, nameni 

učenja, standardi znanja iz učnega načrta, predvideni čas 

učenja, učna pot (video razlage, kratki izobraževalni filmi, 

spletni kvizi za utrjevanje in preverjanje znanja, semafor 

za (samo)vrednotenje znanja).

http://zgodovinajazonos.splet.arnes.si/?page_id=237


❏ Idej in možnosti je veliko: Kaj pa je primerno?

❏ Izkušnje izobraževanja na daljavo kažejo, da učitelji rabijo 

kratke izobraževalne filme (dolge 5-10 minut), video razlage 

(dolge 5-10 minut) in spletne kvize za utrjevanje in preverjanje 

znanja (spletni kvizi, virtualne sobe pobega, e-časovni trakovi, e-

križanke idr.).

❏ Povratna informacija s strani učiteljev: kaj iščejo in potrebujejo, 

ali je pripravljeno gradivo uporabno, kaj bi lahko izboljšali ter 

kaj pogrešajo.

❏ Možnosti sodelovanja v naprej:

1. Spletna anketa o pouku zgodovine na daljavo (večji vzorec)

2. Seminar o muzejskem delu kot sodobnem didaktičnem pristopu 

pri pouku zgodovine.

 Možno bi bilo, da se kustosi pedagogi udeležujejo vsakoletnih 

študijskih srečanj za področje/predmet, ki ga pokrivajo.

KAJ BI MUZEJEM POMAGALO PRI PRIPRAVI GRADIVA ZA ŠOLE?



MUZEJSKO DELO KOT SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOP

 Z muzejskim delom je možno uresničiti učna načela kot so: nazornost, vživljanje, 

vzgojnost, aktivnost, aktualizacija na izbranih muzejskih zbirkah.

 Z muzejskim delom na izbranih muzejskih zbirkah, ki se nanašajo na učne vsebine 

iz učnih načrtov,  je možno uresničiti procesne učne cilje (veščine) iz učnih načrtov, 

kot so: spodbujanje kritičnega mišljenja pri delu z viri (iskanje in vrednotenje 

virov oz. informacij v muzejskih zbirkah, sklepanje, primerjanje, razvrščanje, 

utemeljevanje in argumentacija, interpretacija informacij iz virov, dogajanja, 

pojavov in procesov), sodelovalno učenje, orientacija v zgodovinskem času in 

prostoru. 

 Poleg procesnih  učnih ciljev je možno pri raziskovanju izbranih muzejskih zbirk 

uresničevati tudi vrsto odnosnih učnih ciljev (vrednote), kot so: zanimanje za 

preteklost in sedanjost; spoznavanje pozitivnih kulturnih vplivov; krepitev 

individualne, narodne in evropske identitete; spoznavanje pomena ohranjanja in 

varovanja slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine; spoznavanje 

pomena ohranjanja in varovanja okolja ter trajnostnega razvoja; spoštovanje 

človekovih pravic, enakosti in demokracije ter krepitev odgovornega državljanstva; 

spodbujanje medkulturnega dialoga; obsodba režimov, ki so izvajali zločine proti 

človeštvu, genocide in holokavst.

 Na muzejsko delo se lahko navežejo tudi drugi sodobni didaktični pristopi, kot so: 

projektno učno delo, raziskovalno delo učencev, lahko je sestavni del 

zgodovinskega terenskega dela, strokovnih ekskurzij, lahko poteka v samem 

muzeju ali v obliki virtualnih razstav.



SKLEP

Muzejske zbirke (razstave, 

razstave na prostem, virtualne 

razstave – so viri informacij, 

dejstev, dokazov o dogajanju, 

pojavih, procesih; 

na temelju tako zbranih informacij, 

dejstev in dokazov učenci 

oblikujejo interpretacije dogajanja, 

pojavov in procesov.

Muzejsko delo obsega naloge, 

aktivnosti v okviru pedagoških 

programov :

*namen muzejskega dela/učenja 

je, da se poglobi, nadgradi učno 

snov iz učnih načrtov; 

*doseže se lažje vživljanje v 

predstavljene tematike, večjo 

nazornost, aktualizacijo; 

*pri muzejskem delu se razvijajo in 

spodbujajo veščine 

vseživljenjskega učenja, kot so 

veščine kritičnega mišljenja pri 

delu z viri, veščine raziskovanja, 

sodelovanje in komuniciranje, 

digitalne veščine npr. pri virtualnih 

razstavah, veščine ustvarjalnosti 

in inovativnost;

*muzejsko delo je lahko del drugih 

didaktičnih pristopov (projektno 

učno delo, raziskovalno delo, 

terensko delo, strokovne 

ekskurzije ipd.)

Končni cilj je bolj kakovostna 

realizacija deklarativnih 

(vsebine), procesnih (veščine) 

in odnosnih ciljev (vrednote) iz 

učnih načrtov, posledično pa  

poglobljeno znanje in 

razumevanje dogajanja, pojavov 

in procesov v družbi in naravi 

ter izkazovanje vseživljenjskih 

veščin.

Nujno je sodelovanje in timsko 

delo kustosov in učiteljev v 

vseh fazah muzejskega dela, od 

načrtovanja, izvedbe do 

evalvacije!



ZGODOVINA, UČITELJICA ŽIVLJENJA

Zgodovina, učiteljica življenja - na daljavo

Video film o pouku zgodovine 

na daljavo na povezavi tukaj.

Hvala za pozornost!

https://podpora.sio.si/izobrazevanje-na-daljavo-zgodovina-uciteljica-zivljenja-na-daljavo/

