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Sodobna oblika učenja
za vaše zaposlene

VZD on-line

„Learning by doing“ – Novo!



E-izobraževanje je sodoben način pridobivanja znanja, saj omogoča vašim zaposlenim, da pridobivajo znanje ne glede na lokacijo 
izobraževanja in si lahko izberejo tudi svoj tempo učenja.

Skupaj s strokovnjaki za VZD smo pripravili interaktivno gradivo Varnost in zdravje pri delu, po metodi „Learning by doing“.

Podjetje B2 IT je v Sloveniji največji ponudnik rešitev za e-izobraževanje. 

Razvili smo privlačen portal za on-line učenje in izdelujemo kakovostne in 

interaktivne on-line vsebine. 

Portal za e-izobraževanje omogoča sledenje posameznikovim aktivnostim 

(čas učenja, rezultat na testu, avtomatski izpis potrdil, poročila o 

izobraževanjih). 

Podpremo vas na vsakem koraku!

Ekipa B2 IT vaš partner za prihodnost!
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▪ Edinstvena metoda učenja v Sloveniji prek 

praktičnih primerov – „learning by doing“ 

koncept

▪ Možnost prilagoditve vašim potrebam:

▪ vsebina

▪ e-test

▪ potrdila

▪ Enostaven in pregleden nadzor nad 

aktivnostmi udeležencev.

▪ Izvedba on-line tečaja znotraj 1 meseca

▪ Vsak od udeležencev si lahko sam izbere 

svoj tempo in čas učenja.

VARNOST PRI 

DELU

1. MODUL (1 ura)

POŽARNA VARNOST

ZDRAVO DELO

2. MODUL (1 ura)

3. MODUL (1 ura)

VZPOSTAVITEV 

E-UČILNICE

ZAČETEK

E-TEST IN 

POTRDILO

ZAKLJUČEK

VAŠA DOPOLNITEV 

VSEBINE

4. MODUL
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Primer učne igre s 

simulacijo gašenja 

različnih vrst požara.

Učne igre
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✓ video vsebinami

✓ zanimivostmi

✓ kratkimi kvizi

Interaktivno gradivo z
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Učni testi
in sprotno preverjanje

znanja za utrjevanje
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POTRDILO
Za uspešen rezultat na 
zaključnem e-testu se pripravi 
avtomatski izpis potrdil za 
udeležence. Oblikovno lahko 
potrdilo prilagodimo vašemu 
podjetju.
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▪ Ažurno spremljanje statistike učenja.

▪ Spodbujanje „zamudnikov“.

▪ Sodelovanje v forumih.

▪ Avtomatska priprava potrdil.
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Posvetovalni 

sestanek

Prilagoditve 

za vašo 

organizacijo

Usposabljanje

Pomagamo vam v celoti digitalizirati vaš proces izvajanja usposabljanja iz Varnosti in zdravja pri delu ter 

požarnega varstva.

• Predstavimo vam, kako poteka usposabljanje v on-line svetu.

• Konkretna demonstracija vzpostavitve e-učilnice in same izvedbe.

• Pomagali vam bomo prilagoditi vsebino za vaše podjetje, 
da bo skladna z zakonodajnimi zahtevami.

• Prilagodili bomo potrdila z vašim logotipom.

• Usposabljanje za uporabo portala.

• Usposabljanje za vodenje e-usposabljanj 
(mentoriranje).

• Pomoč pri izdelava končnega poročila.



Želite dostop do demo e-gradiva ali
podrobnejšo ponudbo?

Ekipa B2 IT vaš partner za prihodnost!

Pokličite nas na: 01/ 3204 503 

ali pišite na aleksander.savnik@b2.eu

Na voljo vam je naša 

izkušena ekipa:


