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Muzejsko delo kot sodobni didaktični pristop pri 
pouku zgodovine na daljavo

mag. Nataša Robežnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije



Spletna anketa o učenju zgodovine na daljavo

• v sodelovanju z dr. Vilmo Brodnik, ZRSŠ

• učitelji zgodovine, ki so bili v času epidemije aktivno vključeni 
v izobraževalni proces

• od 21. maja do 9. junija 2020

• promocija potekala s strani MNZS in ZRSŠ

• spletna anketa (1ka, Center za družboslovno informatiko, 
FDV)

• v celoti anketo izpolnilo 28 učiteljev (20 osnovnošolskih in 8 
srednješolskih)



Že prej
39%

Sedaj, ko se 
je pričel pouk 

na daljavo
61%

Ste aplikacije uporabljali pri delu že 
prej, ali ste jih vključili sedaj, pri pouku 
na daljavo? • Večina je aplikacije pričela 

uporabljati s pričetkom 
izobraževanja na daljavo.

• 87 % učiteljev se je uporabe 
aplikacij priučilo samih oz. s 
pomočjo spletnih video vodičev 
za posamezno aplikacijo.

• Veliko učiteljev se je udeležilo 
spletnih izobraževanj v 
organizaciji ZRSŠ, Arnesa in 
založb.

• 13 % se je udeležilo plačljivih 
izobraževanj.
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Kahoot

Moodle

Liveworksheet

Youtube

Quizizz

Zoom

Minimeter

Socrative student

Spletna učilnica

Zelo uporabna Uporabna Neuporabna

S katerimi aplikacijami ste si pomagali pri vašem delu - pouku na 
daljavo?
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Drugo:

Predmete iz zbirk z osnovnimi podatki

Avdio vodenja razstav

Ppt prezentacije na določeno temo

Virtualen ogled razstav

Naloge za ponovitev

Kratke preproste predstavitve določenih tem

Filme o predmetih

Kaj pri muzejih najbolj pogrešate? Kaj bi najbolj potrebovali za pouk na 
daljavo?
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Drugo:

V obliki, ki jo lahko natisnemo v šoli ali doma

V obliki ppt prezentacij

V digitalni obliki v okviru različnih spletnih
aplikacij

Besedilo in slike na določeno temo, ki so
dostopni na spletni strani

V obliki filmov, ki so dostopni na spletni strani

Na kakšen način bi morali muzeji predstavljati gradivo, da bi bilo za 
pouk na daljavo najbolj uporabno? 



Virtualni ogled
7%

Ogled v obliki 
filma z viri in 

razlago
93%

Kaj ocenite, da je boljši nadomestek 
vodenega ogleda razstave? 

• 74 % učiteljev meni, da virtualni 
ogled ne zadošča kot nadomestek 
vodenega ogleda

• Ustreznejši nadomestek je film z 
viri in razlago.
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Drugo

Samostojen ogled v okviru družine (da vsak učenec
oz. dijak pride sam s svojo družino)

Kratko uvodno predavanje, nato pa si sami
ogledajo razstavo

Kratek uvodni film, nato pa si sami ogledajo
razstavo

Virtualen ogled od doma s plačljivim vodenjem (da
vodič vodi po razstavi, kot bi imel skupino pred…

Virtualen ogled od doma

V manjših skupinah (6 oseb) z vodstvom

Samostojen ogled v okviru šole

Učenci oz. dijaki na svojih mobilnih napravah
poslušajo avdio vodenje po razstavi, vmes pa se…

Samostojen ogled, le da namesto vodstva dobijo
učenci mapo z nalogami za delo v manjših…

Glede na ukrepe običajnega obiska kulturnih institucij še nekaj časa ne 
bo. Kako bi vam najbolj ustrezalo, da bi lahko obiskali muzej ali galerijo? 



Časovnice

• brezplačen program; jasna navodila
• v naprej vse nastavljeno na Google sheets, le vnesemo podatke 

v razpredelnico (problem menjava pogojev pri Google-u)
• slike potrebno v naprej vnesti v aplikacijo Filckr (zaščita)
• omogoča uporabo slovenskega jezika



Učna gradiva

• prosto dostopno na spletni strani MNZS
• raznovrstna gradiva, ki dopolnjujejo učno snov
• avtorji različni: kustosi in kustos pedagog
• dodane še naloge za ponovitev: kviz, povezave do pričevanj, 

intervjujev, dnevnikov, natečaj



• prosto dostopno na spletni strani MNZS
• serija 5 sklopov nalog, namenjene ponovitvi usvojene snovi
• izhodišče so zgodovinski viri
• pripravljeno z mislijo na maturante

Naloge za ponovitev



• po vzoru BBC
• kratke predstavitve pojmov, predmetov in dogodkov, vezanih na 

2. svetovno vojno

Od A do Ž



• virtualni ogled, ki mu je dodano avdio vodenje po sobah in 
predstavitve izbranih predmetov

• problem Flash player (nezadovoljstvo obiskovalcev)
• iskanje primernega načina za izvajanje virtualnega vodstva

Virtualni ogled stalne razstave



• brezplačen program
• jasna navodila na YouTube
• pri pripravi nalog je dobro 

razmisliti o možnostih, ki 
jih aplikacija nudi

• naložiti potrebno 
predhodno oblikovan list v 
pdf-ju in ga animirati

• potrebno preverjati 
povezavo, da deluje

Interaktivni delovni listi



• brezplačen program; 
nekoliko zahtevnejši

• nadomestek muzejskih 
avdio vodnikov

• omogoča poslušanje 
avdio vodenja na 
osebnih telefonih

• problem internetna 
povezava

Avdio vodič



• brezplačno/plačljivo
• platforma za izdelavo kvizov, ki temelji na učenju skozi 

igro
• v slovenskih šolah zelo priljubljen med učenci in učitelji
• zelo lahek za uporabo

Interaktivni kviz

Brezplačna alternativa



• plačljivo, če gre za večjo skupino (šolsko skupino)
• velik organizacijski zalogaj, v kolikor gre za večji dogodek (potreben 

host)
• nujno potrebno poskrbeti za varnost (!)
• slovenski muzeji nismo upravičeni do Zoom licence, ki jo je za šole 

uredil Arnes
• omogoča dostop šolam, ki se sicer dogodka ne bi udeležile

Zoom video konference

• Zoom zanimiv, 
ko so šole 
zaprte (učenci 
naveličani)



• epidemija covid-19 je pokazala na digitalne priložnosti, ki 
jih sicer ne bi izkoristili

• digitalni mediji omogočajo bogato razširitev in 
dopolnitev fizičnih muzejev ter veliko večjo dostopnost

Prednosti in slabosti

+

• na spletu se lahko bolje predstavijo tisti, ki so že pred 
epidemijo imeli razvite digitalne vsebine in tisti, ki lahko 
finančna sredstva in kader preusmerijo k oblikovanju 
primernih vsebin

• kultura je v neenakem položaju v primerjavi s šolami (ni 
bilo izobraževanj o uporabi aplikacij/platform, omejena 
finančna sredstva)

-



Kaj bi muzejem pomagalo pri pripravi gradiva za 
šole?

• Idej in možnosti veliko: Kaj pa je primerno?

• 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


