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POVZETEK
Na področju izobraževanja potekajo zanimive razprave in raziskave o vključevanju
tehnologije v učni proces. V preteklem desetletju je bilo mogoče opazovati razvoj
informacijsko-komunikacijske tehnologije v razredih- od računalnika do interaktivnih
tabel in druge interaktivne tehnologije. Interaktivna tabla je kombinacija računalnika,
projektorja in velikega, na dotik občutljivega zaslona, ki predstavlja vmesnik in
omogoča taktilno, opazovalno in sodelovalno interakcijo. Interaktivna tabla vse bolj
postaja nov simbol učilnice 21. stoletja. V svetu je med učitelji vedno bolj cenjena
zaradi svoje vsestranskosti in povečanja potenciala učenja. Mnogi raziskovalci namreč
menijo, da učinkovita uporaba interaktivne table v razredu izboljšuje učno uro in učence
pripelje do boljšega razumevanja vsebine.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zadnjih nekaj letih spodbuja
interaktivno poučevanje v slovenskih šolah, z jasnimi pričakovanji, da bo to vodilo do
izboljšav pri učenju. Ta pričakovanja temeljijo na uspehih takšnih pristopov v drugih
delih sveta. Ravno zaradi predpostavk o učinkovitosti interaktivne table in velikih
finančnih vložkov povsod po svetu nastajajo raziskave o učinkovitosti uporabe
interaktivnih tabel. V diplomski nalogi raziskujemo- interaktivno poučevanje v odnosu
do interaktivne tehnologije, ki se jo lahko uporablja za podporo poučevanju.
V prvem delu naloge smo predstavili izsledke različnih raziskav po svetu. Opredelili
smo pojem interaktivne table ter definirali prednosti in slabosti njene uporabe za učitelje
in učence. Opisali smo interaktivnost in multimedijsko učenje. Predstavili smo glavne
teorije učenja ter opredelili konektivizem, opisali njegove značilnosti in predstavili
njegove zagovornike in kritike. Opredelili smo dejavnike učinkovite uporabe
interaktivne table, ter se natančneje posvetili učiteljevi uporabi interaktivne table. S
pregledom dela Cogillove smo predstavili tudi model pedagoških sprememb za analizo
vplivov na pedagogiko.
V drugem delu diplomske naloge smo predstavili in interpretirali rezultate anketnih
vprašalnikov učiteljev in učencev ter jih dopolnili z ugotovitvami z intervjujev in
analizami učnih ur in risb. Ugotavljali smo, kako pogosto učitelji pri svojem delu
uporabljajo interaktivno tablo, dejavnike, ki vplivajo na pogostost uporabe interaktivne
table in kaj učitelji menijo o lastni usposobljenosti za učinkovito uporabo interaktivne
II

table. Raziskovali smo, ali je pogostost uporabe interaktivne table povezana s podporo
vodstva šole ter kako je uporaba interaktivne table pri pouku povezana s celostnim
razvojem učitelja. Ugotavljali smo mnenja učencev, učiteljev in vodstva šole o
prednostih in pomanjkljivostih interaktivnih tabel. Preverili smo, katera gradiva za delo
z interaktivno tablo uporabljajo učitelji ter na kakšen način jih uporabljajo. Ugotavljali
smo, ali je uporaba interaktivne table pri pouku pozitivno povezana z učiteljevo skrbjo
za celosten razvoj učencev.
Interaktivna

tabla

v

razredu

omogoča

učiteljem

integracijo

informacijsko

komunikacijske tehnologije. Za revolucijo pri poučevanju in učenju z uporabo
interaktivne table pa je nujno vlagati v profesionalni razvoj za okrepitev prakse in
podporo pedagoškim spremembam.
.
Ključne besede: interaktivna tabla, informacijsko-komunikacijska tehnologija, učenje,
poučevanje, interaktivnost, učinkovitost, konektivizem.
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ABSTRACT
In the field of education, interesting discussions and researches about including
technology in the teaching procedure are in course. In the past decade it was possible to
observe the developement of informational-communication technology in classes- from
a compter to interactive boards and other interactive technology. Interactive board is a
combination of a computer, projector and a big touch screen which represents and
enables tactile, observing and cooperating interaction. Interactive board is becoming
more and more a new symbol of the classroom in the 21st century. Among teachers it is
highly appreciated because of its multifunctionality and the increase of the teaching
potential. Many investigators namely believe that the effective use of an interactive
board in the classroom makes the lessons better and helps students to a better
understanding of the content.
In the last few years the Ministry of Education, Science, Culture and Sports stimulates
the interactive teaching in slovenian schools, with clear expectations that this would
lead to an improvement in learning. These expectations are based on the success of such
approaches in the other parts of the world. Because of the suppositions of efficency of
the interactive board and big financial investments all over the world, the researches
about the efficency of use of interactive boards are in process.
In this diploma work we make researches about interactive teaching in a relation to
interactive technology that can be used as a support in teaching.
In the first part of the work we introduced the results of different researches all over the
world. We defined the notion of interactive board and advantages as well as
disadvantages of its use for teachers and students.We described the interactivity and
multimedia studying. We presented the main theories of studying and defined
connectivism, we described its caracteristics and presented its defenders and critics. We
defined factors of the effective use of the interactive board and consecrated a particular
attention to a teacher's use of the interactive board. Reviewing the work of Mrs. Cogill,
we presented also a model of pedagogic changes for the analyses of influences on
pedagogics.
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In the second part of this diploma work we presented and interpreted the results of
questionaries from teachers and students and completed them with the findings from
interviews and analysis of teaching lessons and illustrations. We were stating how often
teachers use the interactive board at their work, the factors that influence the frequency
of use of the interactive board and what teachers mean about their own qualification for
the effective use of the interactive board. We were researching if the frequency of use
of the interactive board is linked to the support by a school management as well as how
the use of the interactive board in the process of teaching is linked with the entire
development of a teacher.
We were establishing the opinions of teachers, students and a school management
regarding advantages and disadvantages of the interactive boards. We checked what
kind of books the teachers use for their work with the interactive board and in which
way they use them. We were establishing if use of the interactive board is positively
linked to the teacher's care for the entire developement of students.
The interactive board in the class enables teachers the integration of informationalcommunication technology. For revolution in teaching and learning with use of the
interactive board it is necessary to invest in the professional development for
strengthening the practice and for the support of pedagogic changes.

Key words: interactive board, infomational-communication technology, learning,
teaching, interactivity, efficency, connectivism.
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UVOD
Okoli leta 1801 je v učilnico prišel nov revolucionaren učni pripomoček- šolska tabla,
ki je vplival na pouk več kot 200 let. Šolska tabla je tako postala simbol poučevanja.
Tradicionalni stil poučevanja s tablo in kredo je bil dolgo časa dominanten model
poučevanja, ki je zaradi svojih prednosti pomenil izrazit prispevek k izobraževanju. Ena
izmed prednosti takšnega poučevanja je, da ima učitelj osrednjo vlogo ter polno
kontrolo nad napredkom razreda in aktivnostmi.
Danes pa se vedno bolj bližamo računalniško in mrežn-centričnemu svetu, v katerem
naj bi bilo v šolski učilnici vse več raznovrstnih digitalnih, medijskih materialov, kot so
slike, animacije, videi itd.
Interaktivna tabla (e-tabla) ima potencial, da postane drugo revolucionarno učno orodje
in s tem sinonim za digitalno učilnico 21. stoletja. Kljub relativni novosti interaktivnih
tabel se namreč že kaže sprememba narave poučevanja.
Raziskave kažejo, da uporaba interaktivne table sprva izboljša motivacijo učencev, ni pa
nujno, da izboljša tudi poučevanje in učenje. Da bi se to zgodilo, bi morali iti učitelji
skozi tri faze, da bi dosegli nivo naprednega interaktivnega uporabnika, na katerem
pride do spremembe načina razmišljanja in s tem tudi učiteljeve pedagogike. Na tej
stopnji namreč postanejo učne ure bolj interaktivne, vključujejo več razprav in
aktivnosti učencev.
Danes najdemo le malo ljudi, ki se ne strinjajo z mislijo, da ima informacijska
tehnologija v današnjem času velik vpliv na naš pogled na izobraževanje, poučevanje in
učenje. Zanima nas, ali je tehnologija res spodbujevalec kakovostnega izobraževanja,
kako se uporablja ter kako lahko razvoj na področju informacijske tehnologije olajša
izobraževanje, hkrati pa vpliva tudi na dosežke učencev.
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I. TEORETIČNI DEL

1

INTERAKTIVNA TABLA

Z razvojem znanosti in tehnologije je bila v šolske razrede vpeljana tudi oprema za
multimedijsko poučevanje, kot sta npr. računalnik in projektor. Nova oprema je
omogočila spremenjen način pouka in do neke mere zmanjšala slabosti tradicionalnega
poučevanja. Vendar pa ima tudi multimedijska projekcijska tehnologija svoje slabosti.
Na primer, ob opazovanju pouka so raziskovalci pogosto ugotovili, da je moral učitelj
pri poučevanju vsebine Power Point prezentacije, zapustiti glavno kontrolno konzolo,
da bi zamenjal projicirano vsebino. Med tem časom se je pozornost učencev razpršila,
saj so sledili gibanju učitelja po razredu, to pa je pripeljalo do zmanjšane učinkovitosti
učencev. Vpliv na učinkovitost pa je bil še slabši v primerih, ko je učitelj ves čas sedel
pred glavno kontrolno konzolo in kot napovedovalec menjal vsebino Power Point
prezentacije. V tem primeru so postali učenci pasivno občinstvo, zaposleni so bili z
opazovanjem ali prepisovanjem z zaslona. Posledica takega načina poučevanja je
odsotnost interakcij med učiteljem in učenci.
Prvo interaktivno tablo je proizvedlo podjetje Smart Tehnologies Inc. leta 1991.
Tehnologija interaktivnih tabel je sestavljena iz računalnika, ki je povezan s
projektorjem in z zaslonom občutljivim na dotik, ki skupaj prikazujeta sliko z
računalnika in omogočata vnos podatkov s pisalom (ali prstom) na tablo ali blizu nje.
Programsko opremo je mogoče naročiti s tablo ali pridobiti ločeno. Ponuja pa različne
funkcije, vključno s tistimi, ki posnemajo nedigitalne tehnologije, kot so: navadna
šolska tabla, grafoskop, diaprojektorj, video- predvajalnik (Glover, 2005)…
Uvedba interaktivnih tabel lahko do neke mere reši zgoraj omenjene težave. Table so
sestavljene iz dveh delov, sistema strojne opreme in programske opreme. Sistem strojne
opreme ponavadi vključuje tablo, računalnik, projektor, senzorično pisalo, itd. Glavni
programski sistem je operacijski sistem. Na dotik občutljiva tabla ja osrednja točka
celotnega sistema, tu učitelj izvaja svoje operacije in jih prikazuje učencem. Senzorično
pisalo je privlačno orodje, s katerim uporabnik prosto piše po tabli, kot bi pisal po
2
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papirju z navadnim peresom. Deluje lahko tudi kot miška, konica deluje kot miškin levi
gumb s funkcijo enojnega in dvojnega klika, gumb na peresu pa je ekvivalent
miškinemu desnemu gumbu. Tabla je povezana z računalnikom prek podatkovne zveze,
tako da so učiteljeve operacije na tabli takoj poslane do računalnika, ki pošlje tabli
povratne informacije za prikaz. Na ta način je celoten učni proces izpeljan na e-tabli, ki
lahko skoraj popolnoma nadomesti tradicionalno tablo. Učiteljem ni več treba hoditi od
glavne konzole do projekcijskega zaslona, zato se lahko bolj osredotočijo na
poučevanje, učenci pa svojo pozornost bolj usmerijo na posredovano učno snov.
Sedaj razvijajo vse več programske opreme, združljive z e-tablo, ki učiteljem v večji
meri omogoča fleksibilno poučevanje, učenci pa tako od njih prejmejo še več znanja.
Učitelji imajo poleg tega tudi možnost izboljšanja predstavitve in modeliranja.
Interaktivna tabla lahko prispeva h kakovosti interakcij, h kakovostnejšemu ocenjevanju
učiteljev, s spodbujanjem učinkovitega spraševanja pa lahko omogoča tudi boljše
posredovanje učne vsebine. Tako se lahko poveča raven učinkovitosti učenja (Becta,
2004).
Po mnenju Cogillove (2003) so z učiteljevo učinkovito uporabo e-tabel doseženi
naslednji splošni tipi učinkov:
•

omogoča ustrezno izpeljano etapo uvajanja (animacija uvoda, naslov,
sheme, zvoki…)

•

prihrani čas pri pisanju,

•

zagotavlja velik zaslon, ki ga lahko vidijo vsi učenci in iz njega berejo,

•

omogoča otrokom demonstracije spretnosti,

•

pritegne in obdrži pozornost otrok,

•

zagotavlja slike in besedilo, do katerih otroci drugače ne bi zlahka
dostopali,

•

omogoča sodelovanje pri kvizih in testih znotraj celotnega razreda,

•

poveča sodelovanje v razredu, s tem ko učenci svoje ideje in rešitve
zapisujejo na tablo,

•

shrani delo, da lahko učitelj in razred do njega dostopata tudi kasneje,
3
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•

učencem predstavlja orodje za izdelavo lastnih predstavitvenih
multimedijskih zaslonov,

•

omogoča skupinsko delo,

•

zagotavlja slike, ki jih lahko učenci uporabijo za prikaz svojega dela,

•

v učencih spodbuja samostojno mišljenje in izboljšuje njihove kognitivne
spretnosti.

Tehnologija interaktivnih tabel se je najprej uporabljala v poslovnem svetu vse od leta
1991. Učitelji so bili prvi, ki so prepoznali, da ima interaktivna tabla potencial kot
orodje za sodelovanje med učenci, racionalizacijo učne ure in izboljšanje učnih
rezultatov. V slovenske učilnice so jih pričeli uvajati v letih 2004-2007, v večji meri pa
so v slovenskih izobraževalnih ustanovah zaživele šele z razpisi tedanjega Ministrstva
za šolstvo in šport (2008, 2009), ki je s sofinanciranjem omogočilo 50% nižje cene
produktov. Tako so v letih 2008 in 2009 z interaktivnimi tablami različnih proizvajalcev
opremili prek 500 osnovnih in srednjih šol. Prav zaradi sodelovanja Ministrstva za
šolstvo in šport v opremljanju šol z interaktivnimi napravami v opremljenosti učilnic
prevladujejo osnovne šole, sledijo jim srednje, najmanj pa so z njimi opremljene višje in
strokovne šole ter fakultete.
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2

INTERAKTIVNOST IN MULTIMEDIJSKO UČENJE

Besedi multimedija in interaktivna tabla skupaj se pogosto nanašata na multimedijsko
tehnologijo, na predstavitve, namenjene spodbujanju učenja, ki vključujejo besede in
slike. Mayer (2003) meni, da so z uporabo multimedije na velikem zaslonu in s
pristopom tehnologije, usmerjene k učencu, učitelji lahko učinkovitejši in lahko delajo
na učenčevih kognitivnih sposobnostih.
Glover (2005) govori o šestih najbolj pogostih funkcijah za interaktivnost pri uporabi
multimedije:
•

povleci in spusti (objekte na e-tabli lahko premikamo),

•

skrij in odkrij (predmete, postavljene nad drugimi, lahko odstranimo),

•

barvanje, senčenje in poudarjanje (s transparentno barvo lahko
prekrijemo črke in stvari),

•

ujemanje predmetov,

•

premiki, animacije (objekte lahko obračamo, spreminjamo njihovo
velikost, določimo pot premikanja),

•

takojšnje povratne informacije (lahko ustvarimo vizualni ali glasovni
odgovor na dotik določenega predmeta).

K učinkovitosti interaktivnosti programske opreme prispevata neomejeno skladiščenje
in hitro iskanje gradiva.
Obstajajo štirje glavni dejavniki, ki pozitivno delujejo na učenje in poučevanje v
razredu: kazanje, igrivi elementi, vizualizacija in bricolage (Cuthell, 2005).
Kazanje (ang. ostensiveness) je način, s katerim se majhni otroci učijo, tako da
pokažejo na človeka ali predmet, da podkrepijo svoje vprašanje. Učenčeva konkretna
uporaba peresa, slogov, prsta, palice ali miške znanje utrjuje in poglablja. Otroci so
motivirani za konkretno interakcijo s tablo in uživajo v manipulaciji s tekstom, slikami
in nalogami (Becta, 2003). Vendar Smith (2001) ugotavlja, da se zdi nekaterim
učencem upravljanje z e-tablo zahtevno.
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Igrivi elementi (ang. ludic elements) delajo interaktivno tablo zabavno. Z
vključevanjem zvoka, animacije, videa in teksta dobimo kombinacijo zanimivih
elementov, ki pospešujejo učenje. Spekter različnih materialov in sposobnost
manipulacije z njimi sta največji prednosti pri uporabi interaktivne table (Smith in
sodelavci, 2005).
Vizualizacija: uporaba barv in gibanja sta za učence velika podkrepitev učenja. Velike
vizualne podobe izpopolnjujejo pričakovanja učencev, ki so potopljeni v svet medijskih
podob (Miller, Glover, 2002).
Bricolage: pomeni »naredi sam«. Ob uporabi interaktivne table s pomočjo kombinacije
elementov, kot so videoposnetki, avdioposnetki, tekst in internetni material, pomagamo
učencem k poglobljenemu razumevanju vsebine učne ure. Učenci lahko tako oblikujejo
vsebine za samostojno učenje ali za delo v skupini, kar je v skladu s šolskim
kurikulumom. Bistvenega pomena je torej možnost uporabe e- table za predstavitev dela
posameznika (Miller, Glover, 2002).
Interaktivno poučevanje je opredeljeno kot dvosmeren proces, pri katerem učitelj
prilagaja pouk potrebam učencev. Za uspešno učenje mora torej priti do interakcije med
njima. Interaktivno učenje je tako dvosmeren proces, pri katerem lahko učenec pride v
interakcijo z učiteljem ali vrstniki ali viri, lahko pa tudi z vsemi tremi hkrati (Becta,
2006).
Poudariti je treba, da ni nujno vedno potrebna učenčeva konkretna interakcija z
interaktivno tablo. Učitelj je v tem primeru mediator, interakcija pa še vedno poteka, saj
otroci usmerjajo dogajanje na zaslonu (Becta, 2006).
Interaktivna tabla po mnenju Kennewella in Higginsa (2007) spodbuja sodelovanje
učencev, za aktivno sodelovanje učencev pa je potrebno natančno vodenje razreda. Ob
dobri organizaciji je lahko zaposlen ves razred, učitelj ustvari vire, ki ponujajo podporo
za intersubjektivnost, ki učencem predstavlja izziv in ustvarja njihovo samostojnost.
Vse pa je odvisno od učiteljeve usposobljenosti za optimiziranje možnosti za učenje.
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3

UČINKOVITOST INTERAKTIVNIH TABEL

Interaktivna tabla je učinkovit učni pripomoček, ki nam pomaga obogatiti vsebine pri
pouku. Interakcija z multimedijo na velikem zaslonu je primerna tudi za demonstracije
pred celim razredom. Kot trdi O´Duffy (Boran, 2006), vključenost v učno uro pomaga
otroku razvijati socialne in osebne veščine. Raziskovalka poudarja tudi, da uporaba
programske opreme na razrednem računalniku (ki ga imajo mnogi razredi) še ne pomeni
interakcije med učiteljem in učenci. Po NCTE (National Centre for Technology and
Education, 2004) in Wikipediji (2011a) splošna uporaba interaktivne table vključuje:
•

prikazovanje video posnetkov iz različnih področij kurikuluma
(nadomestilo za DVD-predvajalnik in televizijo),

•

celorazredno, varno prikazovanje spletnih strani,

•

demonstracija delovanja programske opreme,

•

pomoč slabovidnim učencem in drugim učencem s posebnimi potrebami,

•

oblikovanje banke učnih ur, zapiskov, nalog, virov in idej med poukom
do katere je lahko dostopamo kadarkoli,

•

nekatere e-table dopuščajo možnost, da učitelj posname svojo učno uro
kot digitalno datoteko. To je zelo uporabno za učence, saj lahko ponovno
preučijo materiale, do datoteke pa lahko dostopajo tudi tisti, ki pri uri
niso bili prisotni.

Študija Becta (2006) poudarja tudi velik vizualni učinek, ustvarjanje gledališkega
učinka v razredu in podporo pri diskusiji, pri kateri se učenci učijo drug od drugega.
Hall in Higgins (2005) sta v svoji raziskavi opazila naslednje prednosti interaktivnih
tabel z vidika učencev:
•

pozitiven učinek vidnih, slušnih in taktilnih lastnosti table na motivacijo,
sodelovanje in pomnjenje,

•

multimedijske prezentacije,

•

skupno raziskovanje interneta,

•

motivacija pri celorazrednih igrah (kviz, bingo...).
7
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Odkrila pa sta tudi nekaj težav, kot so:
•

tehnične težave,

•

slabše vidna vsebina na tabli ob nekaterih pogojih v učilnici (svetloba sonca,
žarnic),

•

pomanjkanje spretnosti učiteljev in učencev,

•

premalo priložnosti učencev za neodvisno uporabo table.

V študiji, ki je raziskovala odziv učencev na e-tablo pri matematiki in je vključevala
šest razredov v letih 2003-2004, so opisali sledeče dejavnike, ki so vplivali na učence:
•

Motivacija in sodelovanje, ki pomagata obdržati zainteresiranost otrok,
kar nakazuje tudi študija Becta (2003). Knight in sodelavci (2005)
poudarjajo, da je bila dosežena visoka stopnja motivacije učencev, ko je
učitelj uporabil informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot podporo
sodelovanju.

•

Pravilna uporaba e-table poveča samozavest otrok. Učenci se naučijo, da
se vsakdo lahko kdaj zmoti, napake pa jim pomagajo napredovati v
procesu učenja (Knight in sodelavci, 2005).

•

Z e-tablo je podprt tudi jezikovni razvoj, saj otroci za pojasnjevanje
pojmov sošolcem uporabljajo strokovno besedišče.

•

Izboljšajo in pospešijo se tudi IKT-spretnosti učencev. Učenci
opazujejo učiteljevo delo z operacijskim sistemom, glavne aplikacije in
mrežno strukturo. Ko morajo učenci sami uporabiti računalnik v razredu,
se popolnoma zavedajo, kaj morajo storiti (Goodison, 2002).

Interaktivna tabla se uporablja za spodbujanje sodelovanja učencev, vendar pogosto na
premalo opredeljen način. V več raziskavah najdemo primere, v katerih učitelj od vseh
učencev po vrsti zahteva, da manipulirajo s predmeti na e-tabli. Spodbujanje učencev z
uporabo tehnike »povleci in spusti« na e-tabli pred celotnim razredom zahteva skrbno in
previdno vodenje, saj se posamezni učenci ne želijo preveč izpostaviti kritičnim
pripombam svojih vrstnikov (Kennewell in Higgins, 2007). Ko je vodenje učinkovito,
učitelj celoten razred pritegne v obliko deljenega sodelovanja. Kakovostni učitelji
ustvarjajo, zbirajo, prilagajajo, uporabljajo in z učenci na interaktivni tabli gradijo
8
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dinamične, manipulativne objekte, na ta način pa ponujajo nove oblike podpore za
intersubjektivnost. Ti objekti pa podpirajo določitev izzivov, predstavitev zgradbe,
ocenjevanje idej in domnev ter odobritev idej učencev v opisih formalnega znanja in
neodvisnosti učencev (Hennessy in sodelavci, 2007).
V raziskavi Smitha in sodelavcev (2005) je ena izmed osnovnih šol v Avstraliji
poročala, da IKT-spretnosti ne poučujejo več posebej, saj učenci dobijo dovolj izkušenj,
ko opazujejo učitelja pri uporabi interaktivne table ali ko e-tablo uporabljajo sami.
Ugotovili so, da ima učitelj več časa za osredotočanje na učence, saj je ob uporabi
interaktivne table obrnjen k njim in jim ne kaže hrbta (Smith, 2001).
Z uporabo interaktivne table so večje tudi možnosti za udeležbo in sodelovanje pri
pouku ter razvoj učenčevih socialnih in osebnostnih veščin (Becta, 2003). Ob pravilni
nameščenosti in uporabi interaktivnih tabel pride do tesnejšega odnosa med učiteljem in
učenci. Vsi učenci lahko vidijo na e-tablo in učenje postane, predvsem za mlajše
učence, socialno konstruirana izkušnja (Virtual Learning, 2003). Zaradi vizualne
jasnosti lahko učenci lažje vidijo in berejo učiteljevo pisavo. Učitelj lahko uporablja
različne barve, različne vrste in velikosti pisave, kar pride še posebej prav v učilnicah z
veliko otroki (Levy, 2002).

9

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

4

TEHNOLOGIJA INTERAKTIVNIH TABEL, UČENJE
UČENCEV IN TEORIJE UČENJA

Interaktivne table v svetu izobraževanja pogosto opisujejo kot »magnet za otroke«
(McKeown, 2008, 8). Raziskovalka Boranova (2006) verjame, da pri poučevanju in
učenju z interaktivnimi tablami velja Konfucijev rek: »Slišim in pozabim. Vidim in si
zapomnim. Naredim in razumem.«
Otroci se učijo na različne načine in e-tabla lahko deluje kot katalizator učenja. Veliko
teoretikov je preučevalo načine otroškega učenja, vse pa lahko povežemo z učenjem z
uporabo interaktivne table.

4.1

TEHNOLOGIJA IN TEORIJE UČENJA

Becker (2001) meni, da izhaja učiteljevo temeljno razumevanje učenja in poučevanja iz
konstruktivističnega pristopa, po katerem je učenje aktiven, kumulativen in ciljno
usmerjen proces. Večina učiteljev podpira pristop k poučevanju in učenju s pomočjo
aktivnega učenja. Želijo si namreč samozavestne, ustvarjalne, povezane, aktivno
sodelujoče učence. Vendar obstaja več kot 50 teorij o pristopih pridobivanja znanja in
obdelavi informacij. Glede na predstavnike, ki jih zastopajo, lahko vse teorije razdelimo
na tri ključne paradigme učenja, tri teoretične modele: behaviorizem, kognitivizem in
konstruktivizem.

4.2

BEHAVIORIZEM, KOGNITIVIZEM IN KONSTRUKTIVIZEM

Behaviorizem temelji na domnevi, da je elementarno znanje osnova za bolj sestavljeno
znanje. Učenje je oblikovanje, ponavljanje, krepitev ter prilagajanje asociativnih
povezav. Prenos znanja pa je odvisen od tega, koliko že naučenih povezav je potrebnih
pri reševanju nove naloge-več kot je podobnosti med nalogami oziroma dejavnostmi,
boljši je prenos znanja (Jaušovec, 2007, 147).
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V behaviorističnem konceptu je pomembno, da učenec dobi takojšno povratno
informacijo o svojem delu. Tako ga lahko motiviramo s pohvalo ob pravilnemu
odgovoru (Bizjak 2010, po Hoy Woolfolk, 2002). Behaviorizem je torej povezan z
objektivizmom, ki ga lahko razložimo bolj kot osredotočanje na rezultate in izide, kot
pa na razmišljanje in aktivnosti učenja, ki neposredno prispevajo k posledicam, vedenju
in krepitvi znanja učencev (Siemens, 2006).
V behavioristični učilnici učitelj posreduje učencem znanje, učenci pa »morajo«
poslušati, pregledati njegove zahteve in jih izpolniti. Glede na rešitev učenčeve naloge
bodo pozitivne ali negativne posledice narekovale ali se učni proces ponovi ali ne. Ta
paradigma učenca vidi kot nepopisan list papirja (lat. tabula rasa) na katerega piše
izkustvo. Da bi učenec pridobil znanje, mora razumeti tako pozitivne kot negativne
posledice, ki mu bodo omogočile izbrati pravi odgovor. Rezultat je sprememba v
obnašanju učenca.
Šibkost behavioristične teorije je, da ne upošteva socialnih in čustvenih dejavnikov, ki
vplivajo na otrokovo učenje. Behavioristi premalo upoštevajo fiziološke razlike
posameznikov in otrokovo kognitivno zrelost. Ne upoštevajo niti notranje motivacije za
učenje (brez potrebe po pogojevanju) niti (ne)trajnosti pridobljenega znanja (naravnani
so na izid, ki pa ne prinaša trajnega znanja, saj ni reflektirano in ponotranjeno) (Bizjak
2010, po Orton 2004). Vedenjski teoretiki so tako odkrili, da v kolektivnem socialnem
okolju učno vedenje in rezultati niso trdni, kar je vodilo do razvoja socialne kognitivne
teorije.
Kognitivizem izhaja iz predpostavke, da je pri učenju bistvenega pomena učenčeva
aktivnost. Ljudi vidi kot aktivne učence, ki pridobivajo izkušnje, iščejo informacije za
reševanje problemov in reorganizirajo to, kar že vedo, da bi pridobili nov vpogled, in ne
le sprejemali znanje. Naučeno znanje in spremembe v znanju pa omogočijo spremembe
v vedenju. (Woolfolk, 2002, 193).
Do kognitivistične revolucije je prišlo okoli leta 1960 zaradi ugotovitev, da pri učencih
prihaja do nepričakovanega vedenja. Vedenjska psihologa Piaget in Bandura sta namreč
ugotovila, da je behaviorizem preveč omejujoč, in uvedla teorijo kognitivnega učenja.
Menila sta, da je priložnost za učenje pogosto pod vplivom drugih oseb, osebnih
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prepričanj in misli (socialno-kognitivna teorija) ali prejemnikove stopnje možganskega
razvoja in starosti glede na cikel učenja (Woolfolk, 2002).
O kognitivnem razvoju govorimo, ko lahko učenci spremenijo svoje vedenje v skladu s
svojo notranjo strukturo znanja in kognitivnimi procesi (Thornley 2009, po Piaget
2001). K pridobljenemu znanju namreč prispeva psihološki proces mišljenja in
reševanja problemov. Za prikaz tega procesa je profesorica Driscoll (Thornley 2009, po
Driscoll 2000) uporabila metaforo računalnika: najprej vnesemo podatke, nato pa sledi
kodiranje, shranjevanje in zagotavljanje izhodnega signala, kot znotraj računalnika pri
predelovanju podatkov v informacije. Vendar pa kodirni proces, ki aktivno sodeluje pri
učenju, ni dosledno zanesljiv, saj je pogosto pod vplivom aktivnega sodelovanja in
zunanjih dejavnikov (kot sta na primer kontekst ali okolje), ki prispevajo k izgradnji
znanja.
Konstruktivizem razlikuje med informacijo, ki jo enostavno prenesemo, tako da jo
povemo, in znanjem, ki je subjektiven konstrukt učenca. Temelje konstruktivističnega
pristopa je postavil Piaget, konstruktivizem in situacijsko učenje (ang. situated
learning) pa sta utemeljena v raziskavah Leva Vygotskyia.
Otroci veliko pridobijo iz znanja in konceptualnih orodij, ki jim jih nudi njihova kultura.
V modernih družbah poteka večina tega procesa v šolah. Učitelji in vzgojitelji otrokom
predstavljajo informacije, ki so preveč zahtevne, da bi jih odkrili sami. Zato mora biti
poučevanje korak pred razvojem otroku mora pomagati, da popolnoma obvlada tisto,
česar brez pomoči ne bi mogel. Vygotsky je v zvezi s tem opredelil območje bližnjega
razvoja, kot razdaljo med dvema razvojnima linijama, to je med nivojem aktualnega
razvoja, ki ga ugotavljamo prek učenčevega samostojnega reševanja nalog, in nivojem
potencialnega razvoja, ki ga predstavlja učenčevo reševanje problemov pod vodstvom
odraslih ali v sodelovanju z bolj sposobnimi vrstniki (Oblak, Žišt, 2004).
Marentič-Požarnikova (2000) poudarja, da je učenje aktivni miselni proces, v katerem
učeči sam konstruira svoje lastno znanje v procesu osmišljanja svojih izkušenj, ob
nadgrajevanju obstoječih idej ali razlag ali njihovem spreminjanju. To seveda ne
pomeni, da učitelj ni potreben, vloga učitelja namreč postaja zahtevnejša, saj mora znati
oblikovati vzpodbudno učno okolje in situacije, ki spodbudijo proces aktivnega
12
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razmišljanja, sodelovanja, eksperimentiranja in skupinske komunikacije. Aktivni učitelj
tako sam gradi in izpopolnjuje svoje znanje na osnovi lastne refleksije, raziskovanja in
delovanja.
V današnjem času se znotraj in zunaj naših učilnic pojavlja velik vpliv tehnologije v
nekakšni mešanici, ki prispeva h kontekstu, v katerem se učijo današnji učenci.
Spodbujanje učencev k čim večji aktivnosti pri pouku in učenju ter vpliv IKT na
poučevanje zahtevata novo učno teorijo, ki bo primernejša za učence 21. stoletja.
4.3

KONEKTIVIZEM

Do sedaj obravnavane učne teorije (behaviorizem, kognitivizem in konstruktivizem) so
bile razvite v času, ko tehnologija še ni imela pomembnega mesta v razredih. Danes pa
se lahko tehnologija v razredu uporablja za komunikacijo, dostop do informacij in
organiziranje vsebine. Glede na njen vpliv v razredu bi morali razviti posebno teorijo
učenja za današnjo digitalno dobo.
Ljudje, rojeni po letu 1984, so znani kot generaciji Y in Z. Prensky (Crichton in
sodelavci 2010, po Prensky 2001) je ti dve generaciji klasificiral kot digitalni generaciji
v raziskavah so pripadniki teh generacij opredeljeni kot ljudje, ki so bili rojeni v okolje,
obkroženo s tehnologijo, in so popolnoma potopljeni vanj. Hitro se nam zastavi
vprašanje: Ali današnji učenci in tehnološka orodja, ki jih uporabljajo, kažejo na nov
način pridobivanja znanja?
Ko so prejšnje generacije zaključile šolanje, je bilo znanje, ki so ga pridobile, precej
splošno in po njihovem mnenju primerno za vstop v službo, dodatna usposabljanja so
bila omejena in delavci so bili nanje napoteni s strani delodajalca. Danes ni več tako. Od
učencev se pričakuje, da so usposobljeni za pridobivanje informacij to je namreč
spretnost, ki jo bodo uporabljali na vsej svoji poklicni poti in osebnem življenju.
Časovni razpon za pridobitev znanja za določeno službo ali kariero danes ni omejen na
leta šolanja (Gonzalez, 2004). Razpolovna doba znanja je časovni razpon od trenutka,
ko pridobimo neko znanje, do trenutka, ko to znanje postane zastarelo. Pred 10 leti ni
bila znana niti polovica tega, kar znamo in vemo danes, danes pa se količina znanja
podvoji vsakih 18 mesecev.
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Zaradi 24-urnega dostopa do interneta in globalne baze znanja je Siemens (2004)
učence poimenoval kar povezani učenci (ang. connected learners). Za Siemensa je
namreč učenje dinamična aktivnost. Tehnologija omogoča uporabo različnih
informacijskih orodij za zbiranje podatkov, kot so spletni brskalniki in socialna omrežja.
Tako imajo učenci dostop do ogromne količine informacij in priložnost za sodelovanje
v pogovorih z drugimi ljudmi. Pomembne so torej spretnosti iskanja informacij,
povezovanja, prepoznavanja vzorcev, primerjave in določitve pomembnosti informacij
(Siemens, 2004).
Spodnja tabela (Tabela 1), povzeta po Siemensu (2006), primerja različne teorije
učenja, behaviorizem, kognitivizem, konstruktivizem in konektivizem, ter utemeljuje
potrebo po novi paradigmi izobraževanja v 21. stoletju.
Tabela 1: Učne teorije (Siemens, 2006)
Lastnosti

Behaviorizem

Kognitivizem

Konstruktivizem

Konektivizem

Kako se

Črna škatla - glavni

Strukturirano

Socialno, ustvarja

Razdeljeno znotraj

pojavi

poudarek je na

ocenjevanje

ga vsak učenec

mreže, socialno,

učenje

opazovanju vedenja

preteklih

(osebno)

tehnološko izboljšano

izkušenj

(ang.

prepoznavanje in

computational)

razlaga vzorcev

Vplivajoči

Narava nagrajevanja,

Obstoječe sheme,

Udeležba,

Raznolikost omrežja,

dejavniki

kazni, spodbude

prejšnje izkušnje

sodelovanje,

moč vezi

socialni vplivi,
kulturni vplivi
Vloga

Spomin je močen

Kodiranje,

Predhodno znanje,

Prilagodljivi vzorci, ki

spomina

preplet ponavljajočih se

shranjevanje,

pomešano s

prikazujejo trenutno

izkušenj – kjer sta

iskanje

sedanjim

stanje, obstajajo v

kontekstom

omrežjih

Socializacija

Povezovanje

nagrada in kazen
najvplivnejša
Kako se

Stimulus,

Podvajanje

pojavi

odziv

znanja tistega, ki ve

Vrste

Dobro razloženo

Obrazložitev,

Socialno,

Kompleksno učenje,

učenja

učenje temelji na

jasni cilji,

nejasno (slabo

hitro spreminjanje jedra,

nalogah

reševanje

opredeljeno)

raznoliko

(dodajanje) z vozliščem

transfer

problemov

Konektivizem je nova teorija učenja, ki vključuje spretnosti uporabe IKT in mrežno
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učenje.
Zanj je zelo pomembno razumevanje, da je prišlo do spremembe od formalnega znanja,
ki temelji na tekstu, do znanja, ki temelji na prepoznavanju vzorcev in različnih
sodelovalnih učnih priložnosti. Tehnologija interaktivnih tabel v razredu tako učencem
omogoča dostop do podatkov in velike količine različnih informacij iz različnih virov.
Pri takšnem načinu pouka je spremenjena tudi vloga učitelja, učitelj je postal
oblikovalec učenja, ki skupaj z učenci gradi mrežo učenja in znanja, tako da lahko
učenci dostopajo do svojega znanja ter ga gradijo in ustvarjajo.

4.3.1

Pregled konektivizma

Konektivizem je teoretični model za razumevanje učenja. Začetna točka učenja se
pojavi, ko se znanje aktivira preko učenčevega hranjenja in povezovanja informacij v
učeči se skupnosti. Po Siemensu (2004) je skupnost povezovanje podobnih področij
interesov, ki omogoča interakcijo, izmenjavo, dialog in skupinsko razmišljanje.
Downes (2008) definira konektivistični model kot učno skupnost, ki jo razume kot
vozlišče. Vozlišča izhajajo iz povezovalnih točk in so vedno del večjega omrežja.
Mreža je sestavljena iz dveh ali več medsebojno povezanih vozlišč, katerih namen je
deliti vire. Vozlišča imajo lahko različno velikost in moč, odvisno od koncentracije
informacij in števila posameznikov.
Konektivizem razlaga, da je znanje porazdeljeno po informacijskih mrežah in se lahko
hrani v različnih digitalnih formatih. Po Siemensu (2008) učenje in znanje »počivata v
različnosti mnenj«. Znanje se kaže preko rabe kognitivnih in afektivnih področij; tako
kognicija kot emocije na pomemben način prispevajo k učnemu procesu in njegovim
rezultatom.
Ker se informacije konstantno spreminjajo, se v času spreminja tudi njihova veljavnost
in natančnost, odvisno od novih odkritij, ki se nanašajo na to informacijo.
Z razširitvijo posameznikovega razumevanja nekega predmeta se bo s časom
spremenila tudi posameznikova sposobnost učenja o tem predmetu.
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V konektivizmu sta poudarjeni dve pomembni spretnosti, ki prispevata k učenju:
sposobnost iskanja aktualnih informacij ter sposobnost filtriranja sekundarnih in
nepomembnih informacij. Sestavni del učnega procesa pa je tudi pridobljena sposobnost
za sprejemanje odločitev na podlagi informacij.
Učni proces je cikličen, saj se bodo učenci povezali z omrežjem, v katerem bodo našli
in izmenjevali nove informacije, na osnovi novega znanja bodo spremenili svoja znanja
in se zopet povezali v omrežja, v katerih bodo delili svoja spoznanja ter ponovno iskali
nove informacije. Osebno učno omrežje posameznika se oblikuje na podlagi tega, kako
so organizirane posameznikove povezave do učne skupnosti.
Obrobje polja znanja je porozno, kar omogoča izvajanje interdisciplinarnih povezav.
Siemens (2008) trdi, da je temeljna spretnost posameznika sposobnost, da vidi povezave
med polji, idejami in koncepti.
Slika 1, povzeta po Siemensu (2006), prikazuje pet-domenski, konektivistični
povezovalni model s številnimi vplivajočimi dejavniki. Izvajanje konektivizma se
prične z ustvarjanjem novih organizacijskih struktur. Kombinacija novih prostorov in
struktur pa dopušča izvajanje konektivističnih pristopov učenja, pretok znanja pri
učenju, komuniciranje, sodelovanje in druge organizacijske dejavnosti.
Konektivistični razvojni cikel (CDC) obsega naslednje domene:
-

Analiza in vrednotenje: Pregled obstoječih procesov znanja, navad in
sposobnosti.

-

Ekologija in oblikovanje omrežja. Ekologija omogoča širok obseg izvajanja
različnega znanja in učnih izkušenj. Učno omrežje ne more biti ustvarjeno enako
kot ekologija, mreža je struktura, ki jo vsak ustvari sam. Poznamo zunanje
(vozlišča informacij) in notranje mreže. Neka organizacija lahko ustvari zunanje
omrežje (zagotavljanje dostopa do potrebnih informacij), notranja omrežja pa
morajo spodbujati in jih voditi (to področje spodbujajo učitelji v razredih).
Model CDC je sicer namenjen predvsem za ustvarjanje sistemskih sprememb,
vendar lahko domeno izvajajo tudi posamezniki, znotraj poučevanja, učenja ali
pri izmenjavi znanja..
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-

Adaptivno (prilagodljivo) učenje in cikel znanja. 7 kritičnih elementov za znanje
in učno ekologijo (ang. learning ecology): namen, identiteta, pomen,
enostavnost uporabe, integracija, družba, raznolikost.

-

Sistemi, pregled vzorcev in evalvacija: Stalno presojanje in evalvacija sta nujno
potrebna. Evalvacija sodi v širše kategorije: učinkovitost ekologije pri doseganju
načrtovanih rezultatov (inovacije, povečana izmenjava znanja, kakovost učenja)
in donosnost naložb (zmanjšanje stroškov, povečanje prihodkov, večja
učinkovitost članov ekologije, sposobnosti za soočanje z novimi izzivi,
sposobnosti za prilagoditev in preoblikovanje). Povratne informacije, zbrane z
ocenjevanjem in vrednotenjem, se uporabljajo za pregled znanja in učne
ekologije ter njuno prilagoditev.

-

Vplivajoči dejavniki. Na razvojni cikel znanja in učenja vpliva mnogo
dejavnikov: čas za razvoj, proračun za razvoj in uvajanje, namen učenja,
dostopnost tehnologije uporabnikom in usposobljenost zaposlenih za uporabo
tehnologije. Na tej stopnji je pomembno upoštevati znanje in lastnosti učencev.
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Slika 1: Elementi CDC po Siemensu (2006, 141)
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4.3.2

Kritika konektivizma

Prvo vprašanje, ki se nam zastavi, je, ali je konektivizem sploh nova teorija učenja.
Ravno v tem vprašanju pa se skriva temeljna kritika konektivizma, saj nekateri
raziskovalci trdijo, da gre pri konektivizmu le za pedagoški pogled, in ne za teorijo
učenja.
Kritik teorije profesor Pløn Verhagen meni, da je konektivizem pomemben predvsem na
ravni učnih načrtov, saj govori o tem, kaj naj se ljudje učijo, in o spretnostih, ki jih
morajo razviti. Da bi konektivizem prešel na raven teorije učenja, pa bi moral raziskati
procese učenja (Verhagen, 2006). Druge kritike so manj stroge. Kerr je februarja 2007
na spletni konferenci konektivizem le delno podprl, saj kot teorija po njegovem ne
izpolnjuje treh meril:
-

zaradi uporabe jezika in sloganov, ki so včasih pravilni, ampak preveč splošni,
da bi vodili novo prakso na ravni dejanskega učenja, ne prispeva k reformam
učne teorije,

-

prispeva k splošnemu pogledu na svet,

-

popačeno prikazuje trenutno stanje alternativnih učnih teorij, kot so
konstruktivizem, behaviorizem in kognitivizem, tako da je prav tako dvomljiva
njegova podlaga za novo teorijo (Kerr, 2006, 5-7).

Po mnenju Kopove in Hilla bo konektivizem še naprej igral pomembno vlogo pri
razvoju in pojavu novih pedagoških pristopov, pri katerih se nadzor premika od
mentorja do vse bolj avtonomnega učenca (Kop, Hill, 2008).
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5

CILJ INTERAKTIVNIH TABEL

Končni cilj e-tabel je vključitev učencev, tako da čim bolj sodelujejo pri pouku. To pa
ne pomeni samo, da otroci prihajajo pred tablo, da bi odgovorili na vprašanja (Cogill,
2006). Vsak učenec lahko sodeluje v razpravi in predstavi svoje ideje, s čimer si učenci
delijo svoje učne izkušnje. Če želimo, da učenci dobro usvojijo znanje, je med drugim
pomembno zagotoviti tudi sistematične povezave med slikami in besedami (Mayer,
2003). S pomočjo e-table ter ob ustrezni uporabi virov in materialov lahko učitelji
poskrbijo za različne učne stile svojih učencev (Becta, 2003). Z vizualizacijo tehnik ali
navodil pa učenci uporabijo vizualne in kinestetične dražljaje, da razvijejo in okrepijo
svoje razumevanje. Raziskava Powera in sodelavcev (2007) je pokazala, da se 96%
vprašanih učiteljev strinja s trditvijo, da so učenci z uporabo e-table bolj angažirani, in
94% jih verjame, da e-tabla omogoča lažjo prilagoditev vsem učnim stilom.
Interaktivna tabla omogoča učiteljem z uporabo različnih orodij v programski opremi
(npr. odkrivanje) nadzorovati hitrost in strukturo učne ure (Becta, 2006). Lahko rečemo,
da uporaba e-tabel izziva tradicionalni koncept pouka, ki predvideva, da se lahko vsi
učenci učijo iz istih materialov, na enak način in da enotna, univerzalna merila
zadostujejo pri preverjanju znanja vseh učencev.
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6

UČITELJEVA UPORABA INTERAKTIVNE TABLE

Cogillova (2006) meni, da bi vsak razred moral imeti e-tablo, saj tabla z uporabo
različnih programskih orodij učiteljem omogoča kontrolo nad hitrostjo in strukturo
njihovih učnih ur (Becta, 2006).
Miller in Glover (2007) poudarita različne značilnosti e- table:
•

učiteljem se zdijo e-table dokaj enostavne za uporabo,

•

učitelji sicer porabijo več časa za pripravo materiala, vendar so nagrajeni z
večjim zanimanjem učencev, material pa je mogoče zlahka prilagoditi in
ponovno uporabiti,

•

podprta sta vizualni in kinestetični stil učenja,

•

izboljšana sta načrtovanje in predstavitev, ponovni pregledi pa so enostavni,

•

boljši sta motivacija in pozornost učencev, zlasti počasnejših,

•

interaktivnost je podprta s postavljanjem vprašanj ter značilnostmi programske
opreme in multimedije.

Betcher (2009b) govori o osmih ključnih principih za učinkovito poučevanje z etablami: strokovnost, organiziranost, interaktivnost, fleksibilnost, ustvarjalnost,
odprtost, pripravljenost za deljenje in pripravljenost za načrtovanje. Interaktivna tabla
ima lahko zelo pozitiven vpliv na poučevanje in učenje, vendar ima pri tem ključno
vlogo prav učitelj.
Interaktivna tabla spodbuja frontalno obliko pouka, demonstracijo, vodenje razgovora in
učinkovito razlago (Becta, 2004). E-tabla je prav tako preprost in učinkovit način za
demonstracijo programske opreme. Dodatna značilnost e-table je tudi možnost
direktnega pripisovanja pripomb na zaslonu (Levy, 2002). Cogillova (2006, 39) pa
opozarja, da imajo pri učnih urah z e- tablo učitelji težnjo po dominaciji.
Higgins (2005) je s sodelavci opravil raziskavo, v kateri je spremljal dejavnosti učencev
v razredih, v katerih so uporabljali e-tablo, in v razredih, v katerih e- table niso
uporabljali, in primerjal rezultate učencev. Ugotovil je, da ni bilo nobenih večjih
sprememb v pedagoški praksi:
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•

v učilnicah z interaktivno tablo je bilo večkrat uporabljeno frontalno
poučevanje, manjkrat pa delo v skupinah,

•

medtem ko je bilo v učilnicah z interaktivno tablo več odprtih vprašanj in
odgovorov, je bilo manj sprejemanja vprašanj s strani učitelja,

•

učna ura v razredih z interaktivno tablo je imela hitrejši tempo,

•

v prvem letu uporabe e-tabel so zaznali izboljšanje dosežkov na področju
matematike in naravoslovja, ne pa tudi pri jeziku; v drugem letu uporabe
niso zaznali izboljšanja pri nobenem od predmetov.

Kvalitativne analize sistematičnih opazovanj v razredih z e-tablami so izpostavile
učiteljevo posredniško vlogo. Interaktivnost je bila karakterizirana na dveh neodvisnih
dimenzijah: tehnični in pedagoški (Smith in sodelavci, 2005). Na eni strani učitelji in
učenci uporabljajo funkcije e-table za izpeljavo interakcij s tablo, na katero vidi ves
razred, na drugi strani pa lahko poučevanje vključuje trajnostno interakcijo med
učiteljem in učenci ali skupino učencev, kjer ima e-tabla le pasivno vlogo zaslona.
Kombinacija teh dveh dimenzij je povezana s procesom razvoja od zgodnjih faz
uporabe, v katerih ima e-tabla podobno vlogo kot klasična šolska tabla, do faz uporabe,
v katerih je e-tabla učinkovito uporabljeno orodje. Učitelji sprva občutijo pritisk ob
uporabi e-table in potrebujejo več časa za upravljanje s tehnologijo, vendar bi se kasneje
mnogo učiteljev počutilo oropane, če bi jim odvzeli e-tablo (Cogill, 2004).
Prav zaradi frontalnega poučevanja, ki ga spodbuja interaktivna tabla, je bila tehnologija
e- tabel sprejeta zelo hitro v primerjavi z bolj osebno tehnologijo, ki se težje vključuje v
tradicionalne pristope pouka. To pa lahko privede do tega, da se bo tehnologija
uporabljala zgolj za krepitev obstoječih učnih pristopov (Hall in Higgins, 2005)
namesto za iskanje različnih možnosti v učenca usmerjenega pouka.
V današnjem času učitelji že odkrivajo koristi interaktivnih tabel. Smith (2005) navaja
različne učinke e-tabel na poučevanje in učenje:
•

prilagodljivost in vsestranskost,

•

učinkovitost,

•

podpora načrtovanju in razvoju virov,

•

interaktivnost in sodelovanje pri pouku,
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•

motivacija in vpliv,

•

multimedijske in multisenzorične predstavitve.

Haldanova (2007) je v okviru projekta Sweep raziskovala vpliv e-tabel na standarde in
poučevanje v osnovnih šolah. Ugotovila je, da je e-tabla idealen vir podpore
frontalnemu načinu poučevanja, saj se osredotoča na pozornost učencev in poveča
njihovo sodelovanje. Boranova (2008) pojasnjuje, da se učitelji, ki poučujejo že vrsto
let, zelo trudijo, da se prilagodijo novi tehnologiji. Učitelji tako v razrede prinašajo nove
spretnosti in svoje znanje delijo tudi z drugimi sodelavci. Bolj redno kot učitelj
uporablja e-tablo, bolj je zadovoljen in samozavesten pri poučevanju z njo. Študija
Becta (2003) poleg tega ugotavlja, da se z delitvijo in ponovno uporabo materialov
zmanjšajo delovne obremenitve učiteljev.
Betcher (2009b) verjame, da tehnologijo uporablja vedno več učiteljev, saj interaktivna
tabla pomaga ustvariti kompetentnega učitelja, učitelja, ki se želi profesionalno
razvijati. E-tabla pomaga učitelju ustvariti velike zaslone, na katere učenci dobro vidijo
in z njih berejo (Cogill, 2003). Učitelji menijo, da je e-tabla lažja za uporabo v
primerjavi z računalnikom pri frontalnem poučevanju (Becta, 2003).
Vendar pa je moč zaznati tudi nekatere negativne dejavnike uporabe e-tabel, vključno s
pomanjkanjem ustreznega usposabljanja in podpore za učitelje ter praktičnimi težavami
z opremo in njeno uporabo.
Betcher (2009b) v interaktivni tabli vidi trojanskega konja, ki pomaga tehnologiji priti v
razrede tam, kjer prej to ni bilo mogoče. Učitelje je prosil, naj poučujejo učne ure z
uporabo e-table in brez nje. Pri preverjanju znanja so se za 17% bolje odrezali učenci, ki
jih je učitelj poučeval s pomočjo e-table. Če je učitelj uporabljal tablo 20-30 mesecev, je
bila razlika povprečno 20 procentilov. Ta študija dokazuje, da imajo s časom in prakso
učenci korist od uporabe interaktivne table. Dosežke učencev pa je Betcher povezal z
usposobljenostjo učiteljev za učinkovito uporabo e-table. Če imajo učitelji vsaj dve leti
izkušenj, opravljeno usposabljanje za učinkovito uporabo interaktivne table (75% časa)
in visoko stopnjo samozavesti, lahko učenci dosežejo do 29% boljše dosežke pri
preverjanju znanja (Betcher, 2009a). Tudi Marzano povezuje slabše rezultate učencev z
nezadostnim in neprimernim usposabljanjem učiteljev. Meni, da e-tabel ne bi smeli
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montirati v učilnico, dokler učitelj ne napreduje v svojem profesionalnem razvoju, tako
na področju učinkovitega poučevanja kot na področju uporabe tehnologije e-table.

6.1

PROCESI UPORABE INTERAKTIVNIH TABEL

Betcher (2009b) je poudaril, da ni ključnega pomena, kaj se na tabli dogaja, temveč kaj
se dogaja zaradi tega, kar se dogaja na interaktivni tabli. Znotraj

tehnologije

interaktivnih tabel je identificiral je tri različne faze, ki vplivajo na učiteljevo pedagoško
ravnanje:
•

Narediti stare stvari na star način

Primeri vključujejo: ročno napisane zapiske in diagrame, ki jih učitelj tekom
učne ure napiše na tablo.
Vsebina učne ure je sestavljena primarno iz tekstovnih vsebin in diagramov.
Omejena uporaba e-tabel.
Učne ure niso pripravljene vnaprej.
Učne ure ne izkoriščajo interaktivnih funkcij.
Učne ure na koncu pouka niso shranjene, učitelj dela v izolaciji ter svojih
virov ne deli s kolegi.

•

Narediti stare stvari na nov način

Primeri vključujejo: vnaprej pripravljene učne ure.
Učinkovita uporaba programske opreme, ki dobro deluje na e-tabli.
Učne ure so shranjene za prihodnjo in ponovno uporabo.
Povečan nivo sodelovanja in zainteresiranosti učencev.
Večja uporaba predmetov, ki jih je mogoče premikati po zaslonu; učitelji delijo
svoje materiale in tako zmanjšajo delovno obremenitev.

•

Delati nove stvari na nov način

Primeri vključujejo: uporabo video-posnetkov in animacij.
Izkoriščanje podatkov e-table za interaktivno učenje.
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Sodelovanje v virtualnih svetovih in simuliranih okoljih.
Povečanje

nivoja

interaktivnosti;

sodelovanje

učencev

pogosto

sproži

nepričakovana vprašanja, učenci dobijo odgovore, ki ponujajo boljši vpogled in
globlje razumevanje obravnavane teme.
Učencem je omogočena interakcija z drugimi zunaj učilnice.
Hopper in Reiber (1995, citirano v Becta 2004, 23) sta opredelila dve fazi uspešne
adaptacije nove tehnologije, fazo zamenjave in fazo transformacije, znotraj niju pa sta
identificirala pet ključnih stopenj (faz): seznanitev, korist, integracija, preusmeritev in
razvoj.
•

Faza zamenjave

Seznanitev: V tej fazi je učitelj na usposabljanju prvič izpostavljen uporabi etabel, dobi tudi prvi vpogled v zmogljivost e-table.
Korist: V tej fazi učitelj občasno uporablja novo tehnologijo in postopoma
nadomesti prejšnji didaktični material z digitalnim projektorjem, učinkovitost
njegovega poučevanja pa se povečuje. Ker učitelj v tej fazi pozna le osnove
tehnologije, uporablja le osnovne funkcije programa. V tej fazi učitelji
potrebujejo dobro tehnično znanje in podporo.

•

Faza transformacije

Integracija: Znana je tudi kot prebojna faza, v kateri se učitelj zaveže k uporabi
e-table in meni, da je e-tabla sestavni del njegovega vsakdanjega poučevanja v
razredu. Ta faza pri učiteljih ustvari željo po nadaljnjem napredku.
Preusmeritev: Ta faza učitelje vidi kot učence, ki se skupaj s svojimi učenci
nenehno učijo o novi tehnologiji. Učitelji so navdušeni nad potenciali nove
tehnologije in razvijajo nove strategije za razširitev svojega poučevanja in
učenja.
Razvoj (evolucija): V tej fazi učitelji še naprej razvijajo in oblikujejo svoje
izkušnje. Pri vključevanju zamisli in elektronskih virov se počutijo
samozavestno, ter s tem poskrbijo za različne potrebe in učne stile učencev.
Nenehno izboljšujejo svoje učne izkušnje, razvijajo nove strategije poučevanja,
prilagajajo se individualnim potrebam otrok in njihovim učnim stilom.
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6.2

DOLŽINA ČASA ZA INTEGRACIJO INTERAKTIVNIH TABEL V ŠOLE

Za popolno integracijo interaktivnih tabel v vsakdanjo šolsko prakso je potreben čas.
Približno dve leti sta potrebni, da postane e-tabla vgrajena v učiteljevo pedagoško delo,
zato je treba zgodnje faze uporabe e-table obravnavati kot hierarhijo kompetenc (Becta,
2004, 25).
Pri projektu PSWE (Primary Scools Whiteboard Expansion project) je bila v letih 200304 zagotovljena denarna podpora za nakup in uporabo interaktivnih tabel v osnovnih
šolah. Raziskava je pokazala, da prispeva dolžina poučevanja z e-tablo k doseganju
boljših rezultatov učencev. Pri matematiki so učenci, ki so bili večkrat izpostavljeni
uporabi e-table, dosegli v povprečju večji napredek kot učenci, ki so bili uporabi e-table
izpostavljeni redkeje. V razredih z učenci s posebnimi potrebami je imela e-tabla sicer
majhen vpliv na zviševanje dosežkov, zelo pa se je izboljšalo vedenje in sodelovanje
učencev.
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7

7.1

DEJAVNIKI UČINKOVITE UPORABE INTERAKTIVNIH
TABEL
UČINKOVIT POUK

Najprej je treba pregledati vidike poučevanja v šoli, ki so pomembni za učinkovito
poučevanje. Učinkovito poučevanje vključuje dobro razumevanje, kako in zakaj
določene aktivnosti vodijo k učenju in kateri dejavniki vplivajo na njihovo učinkovitost.
Učitelji uporabljajo vrsto različnih spretnosti, da zagotovijo čim bolj učinkovito učenje.
Vendar lahko trdne temelje učinkovitosti zagotovi samo kombinacija poznavanja
predmeta in poznavanja didaktike.
Kyriacou (2001) opredeli tri ključne naloge učiteljevega izobraževanja:
•

pomagati učiteljem pri izgradnji svojega znanja in razumevanja
učinkovitega poučevanja,

•

pomagati učiteljem razvijati učinkovite spretnosti poučevanja,

•

pomagati učiteljem kritično razmišljati in ovrednotiti lastno poučevanje.

Raziskave na področju učinkovitega poučevanja se nanašajo predvsem na preiskovanje
treh medsebojno povezanih vidikov:
•

Učiteljeva perspektiva. Kako učitelj gleda na poučevanje in učenje?
Kakšen je njegov pogled na to, kaj deluje najbolje in zakaj? Kateri
dejavniki vplivajo na njegovo pedagoško prakso? Koliko variacij je med
učitelji v njihovih stališčih in vedenju?

•

Učenčeva perspektiva. Kako učenec gleda na poučevanje in učenje? Kaj
ga motivira? Kakšne učne strategije uporablja? Kakšni tipi učiteljev in
aktivnosti se mu zdijo učinkoviti in zakaj? Koliko variacij je med učenci
v njihovih stališčih in vedenju?
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•

Perspektiva
va dejavnosti (ang. the activities perspective).
). So nekatere
dejavnosti bolj učinkovite
u inkovite od drugih? Kateri faktorji vplivajo na to, da bo
neka dejavnost učinkovita? Kako dobro določena
ena dejavnost sovpada z
učnimi
nimi potrebami učencev?
u
Kako lahko učitelji in učenci
nci karseda
kar
največ
potegnejo iz določene
dolo ene dejavnosti? Kako pogosto se uporabljajo različne
razli
aktivnosti? Kateri faktorji vplivajo na metodo uporabe različnih
razli
aktivnosti?

Učinkovito poučevanje vsebuje zapletene
zapletene medsebojne povezave različnih zanimanj,
ki drugo na drugega delujejo
deluje v večjem ali manjšem obsegu (Kyriacou, 2001).
2001

Slika 2: Osnovni okvir razmišljanja o učinkovitem
u
poučevanju po Chrisu Kyriacouju
Kyriacou
(2001, 6)
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Kontekstne spremenljivke se nanašajo na vse značilnosti konteksta učne dejavnosti učne
ure v učilnici, ki imajo lahko vpliv na uspeh učne dejavnosti.
Procesne spremenljivke se nanašajo na dejansko dogajanje v razredu, ukvarjajo se z
dojemanjem, strategijo ter vedenjem učencev in učiteljev, značilnostmi učnih nalog in
aktivnosti ter njihovo interakcijo. Takšne spremenljivke vključujejo:
•

navdušenje učitelja,

•

jasnost pojasnil,

•

uporabo vprašanj,

•

uporabo pohvale in kritike,

•

strategije upravljanja,

•

disciplinske tehnike,

•

razredno klimo,

•

organizacijo učne ure,

•

ustreznost učnih nalog,

•

tip povratne informacije, ki jo prejmejo učenci,

•

sodelovanje učencev med učno uro,

•

interakcijo z učiteljem, spodbujeno s strani učenca,

•

učenčeve strategije učenja.

Produktivne spremenljivke (ang. product variables) se nanašajo na vse izobraževalne
cilje, ki jih učitelj želi doseči ter predstavljajo bazo njegovega planiranja učne ure in
kriterije, ki jih uporablja učitelj ali kdo drug za oceno učinkovitosti. Za učence
pomembni izobraževalni cilji so:
•

povečanje znanja in sposobnosti,

•

povečanje interesa za predmet ali temo,

•

povečanje intelektualne motivacije,

•

povečanje samozavesti in samospoštovanja,

•

povečanje avtonomije,

•

povečanje socialnega razvoja.
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Veliko teh spremenljivk lahko izmerimo, druge pa pogosto temeljijo na subjektivnih
oblikah ocenjevanja, kot je na primer mnenje učitelja ali opazovanje pouka.

7.2

DEJAVNIKI UČINKOVITE UPORABE INTERAKTIVNE TABLE

K učinkoviti uporabi interaktivnih tabel v šolah prispeva veliko dejavnikov:
•

Lokacija interaktivne table

V raziskavi Becta (2006) je poudarjeno, da je zelo pomembno, da so ustrezni učni
pripomočki na pravem mestu. E-tablo je treba namestiti v učilnico, kjer se bo
uporabljala kot orodje za lažje učenje, in ne v računalniško učilnico, kjer bo služila le
kot pripomoček pri pouku IKT. Becta (2004) opozarja, da je treba skrbno planirati
lokacijo e-table. Pomembno je razmišljati o vidljivosti, dostopnosti in ustrezni višini za
učence. Pri namestitvi e-table na ustrezno višino so namreč učitelji opazili večje
sodelovanje učencev (Smith,2001). Projektor na steni prav tako zmanjšuje možnosti
oviranja projekcije. Ključna je tudi takšna pozicija e-table v učilnici, pri kateri sončna
svetloba ne bo ovirala projekcije (Becta, 2003). Prav tako se pogosto pojavljajo vizualni
problemi v povezavi z barvami in pisavo na zaslonu ter prahom v ventilatorju
projektorja (Levy, 2002).
•

Tehnična podpora:

V raziskavi Becta (2004) je poudarjeno, da bi morale šole pred investiranjem v
interaktivne table poskrbeti, da lahko učiteljem zagotovijo ustrezno tehnično podporo,
kadarkoli bi jo potrebovali. Usposabljanje pedagoških delavcev šole je prav tako
ključnega pomena in bi moralo biti načrtovano v letnem delovnem načrtu šole. Nekateri
učitelji namreč potrebujejo osnovno usposabljanje.
V manjši Levyjini (2002) raziskavi, ki se osredotoča na uvedbo e-tabel v dveh
sheffieldskih šolah, so opisane tehnične težave z opremo med poukom, kot so počasno
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pisalo in pomanjkanje signala. Hitro odpravljanje takšnih težav predstavlja prednostno
nalogo.
Nekaj raziskovalcev je opozorilo tudi na ceno vzdrževanja opreme ter visoko porabo
električne energije. Somekhova (2007) v svojem projektu ugotavlja, da je življenjska
doba prenosnih računalnikov, ki jih uporabljajo za delovanje z interaktivno tablo, ob
vsakodnevni celodnevni uporabi zmanjšana. V preučevanih šolah so namreč prenosniki
delali le 2 leti. Ugotovila je, da je življenjska doba projektorja in žarnice okoli tri leta.
Po Somekhinem mnenju bi morali sredstva za e-tablo vgraditi v šolski proračun.
•

Kdo uporablja interaktivno tablo

Uporaba e-table je učinkovita, kadar jo uporabljajo tako učitelji kot učenci (Kennewell,
2001 citiran v Becta, 2003). Raziskave Higginsa in sodelavcev (2005) kažejo, da vidijo
učenci e- tablo kot zelo motivacijsko, vendar se jim zdi, da nimajo, da imajo dovolj
priložnosti, da bi jo uporabljali tudi sami. Levyjeva (2002) je prav tako ugotovila, da vsi
učitelji ne vključujejo učencev-jim ne omogočajo interakcij z e-tablo.
•

Usposabljanje učiteljev za delo z interaktivno tablo

Kot smo do sedaj večkrat izpostavili, je nujno usposabljanje učiteljev za delo z e-tablo.
Levyjeva (2002) je poudarila, da učitelji potrebujejo tako osnovno tehnično
usposabljanje kot podporo. Podprli bi jih lahko s pristopi od zgoraj navzdol, s strokovno
osredotočenim usposabljanjem in z mrežami izkušenj (Shenton in Pagett, 2007). Brez
ustreznega usposabljanja pa učitelji e-table ne morejo uporabljati učinkovito. Pri
usposabljanju bi morali upoštevati potrebe učiteljev (Levy, 2002 in Becta, 2003).
Kennewell in Higgins (2007) poudarjata, da bo v prihodnosti usposabljanje učiteljev, ki
bo usmerjeno v tehnične vidike, neustrezno. Menita, da mora strokovni razvoj e-tabel
obravnavati temeljne pedagoške pristope in se osredotočati na interaktivni/ dialoški
pristop. V projektu Sweep (Somekh, 2007) pa so ugotovili, da so učitelji medsebojno
bolje sodelovali in hitreje izboljšali svoje spretnosti uporabe e-table, če so bile vse table
na šoli nameščene približno ob istem času. Takega procesa ne poganja formalno,
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ampak dnevno neformalno izobraževanje. Prav tako je zelo malo usposabljanja za
asistente učiteljev in vodstvo šole tu nastajajo vrzeli v optimiziranju potenciala e-tabel.
Shenton in Pagettova (2007) sta v svoji raziskavi odkrila, da so imeli učitelji malo
usposabljanja za uporabo interaktivnih tabel. Usposabljanje je bila zgolj hitra
predstavitev e-table s strani prodajalca tabel, pri kateri učitelji niso imeli možnosti sami
upravljati s tablo. Učitelji so prav tako povedali, da za pripravo učnega materiala
potrebujejo veliko časa. Smith (2005) meni, da bi se ob pravilni rabi e-tabel čas priprav
učiteljev na učne ure zmanjšal, saj e-tabla omogoča shranjevanje, deljenje in ponovno
uporabo učnih materialov.
Levyjeva (2002) je poudarila, da so učitelji, ki so bili že prej samozavestni uporabniki
IKT, po začetnem usposabljanju sami raziskovali in eksperimentirali ter tako ustvarili
svoj lasten material za delo z e-tablami. Na drugi strani pa so učitelji, ki so bili manj
samozavestni in neizkušeni, potrebovali več individualnih smernic.
•

Stopnja zanimanja

V poročilu Londonskega inštituta za izobraževanje (Wikipedia, 2011) je bilo
ugotovljeno, da veliko učencev poroča, da je e-tabla sprva zanimiva novost, kasneje pa
postane le dolgočasna, zamudna igračka, ki jo učitelji prepogosto uporabljajo zgolj zato,
da bi vključili tehnologijo v pouk. Tudi Becta (2003, 3) poroča o zmanjševanju
motivacije učencev, ko jim tabla postane enkrat znana.
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8

MODEL PEDAGOŠKIH SPREMEMB IN ANALIZA VPLIVOV
NA POUK Z INTERAKTIVNO TABLO

Tehnologija ustvarja določene fizične spremembe, toda najbolj pomembni so
potencialni učinki, ki jih ima e-tabla na poučevanje učiteljev, učenje učencev ter
njihovo znanje.
Julie Cogill (2008) je konstruirala model vpliva na pedagoško prakso; na že obstoječi
literaturi kot teoretični osnovi je podprla svojo analizo učiteljeve individualne ITpedagogike, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.
Cogillova je sestavila model vplivov na spremembe, ki izhajajo iz naslednjih
elementov:
1. PK- pedagoško psihološko znanje (Shulman, 1986, cit. po Cogill, 2008)
2. CK- vsebinsko znanje (Shulman, 1986, cit. po Cogill, 2008)
3. PCK- specialno didaktično znanje (Shulman, 1986, cit. po Cogill, 2008)
4. Poznavanje kurikuluma vključno z izobraževalnimi cilji in nameni (Shulman,
1986, cit. po Cogill, 2008)
5. Vennov diagram predstavitve PK,CK, PCK in poznavanja kurikuluma (Banks,
1999, cit. po Cogill, 2008)
6. Učiteljeve vrednote, prepričanja in izkušnje (Prestage in Perks, 2000, cit. po
Cogill, 2008)
7. Konteksti, ki se nanašajo na učence, učilnico, šolo, skupnost ali izobraževalni
kontekst (Nicholson, 1996, cit. po Cogill, 2008)
8. Učiteljeva pedagoška praksa (ang. observable practice) (Alexander, 1994, cit. po
Cogill, 2008)
9. Spremembe v pedagogiki (Cox dr., 2003, cit. po Cogill, 2008).
Namen modelov je prikazati spreminjajočo se naravo učiteljevega znanja ter razmerje
med učiteljevimi prepričanji, vrednotami in izkušnjami ter izobraževalnim kontekstom.
PK, CK, PCK, poznavanje kurikuluma in učiteljeva pedagoška praksa temeljijo na
prepletu učiteljevih vrednot, prepričanj in izkušenj ter njihovega izobraževalnega
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konteksta.. Namen takega načina
nač
predstavitve je ponazoritev, da na učiteljevo
čiteljevo znanje
vplivajo vse te dinamike.

Slika 3: Cogill: Teoretični
ni model učiteljevih pedagoških sprememb
Slika 3 predstavlja teoretični
čni model znanja učitelja
u
in vplivov na njegove pedagoške
spremembe, s katerimi se je ukvarjala Cogillova, da bi poglobila analizo IT-pedagogike
IT
posameznega učitelja
itelja po enem letu uporabe e-table.
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Slika 4: Cogill (2008): 3D3D pogled na teoretični model učiteljevih
iteljevih pedagoških
ped
sprememb
Na vrhnji točki
ki piramide, nastale z združitvijo štirih delov osnove, leži učiteljeva
u
pedagoška
ška sprememba. Namen uporabe 3D-modela
3D modela je predlog obstoja
obstoj stalnega
dvosmernega toka med osnovnimi
os
elementi: znanjem učitelja, učiteljevimi
čiteljevimi prepričanji,
prepri
izobraževalnim kontekstom in pedagoško spremembo. Skozi predstavitev dvosmernega
procesa je namen modela prikazati tudi, da je učiteljevo
u iteljevo znanje dinamično,
dinami
saj se
nenehno spreminja in odziva na nove dogodke.
Povedati je treba tudi, kaj sploh je IT-pedagogika.
IT
. Najenostavneje lahko rečemo,
re
da gre
za to, kako učitelj poučuje
čuje v učilnicah
u
z e-tablo. Čeprav
eprav se sliši enostavno, je ta proces
proce
nekoliko zapleten. Cogillova predstavi IT-pedagogiko
IT
kot dejanje
dejan poučevanja z
interaktivno tablo, z uporabo ustrezne didaktične
didakti ne usposobljenosti in potrebnimi
tehnološkimi znanji za spodbujanje učenja
u enja otrok z uporabo ustreznih učnih
u
metod,
sredstev in spraševalnih tehnik. Ta definicija pa odpira vprašanja v zvezi z učiteljevim
u
znanjem, predvsem njegovimi
njegovim PK, CK in PCK, ob uporabi e-table,
table, ki vključuje
vklju
obojepedagoško znanje in prakso.
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Slika 5: Cogill (2008):: Model sprememb
spre
in vplivov na IT-pedagogiko,, upoštevajoč
upošteva
empirične dokaze iz študije
Cogillova je na podlagi podatkov in ugotovitev svoje raziskave svoj model ponovno
nekoliko preoblikovala. V središču
središ modela leži mešanica (fuzija) znanj, ki prispevajo k
IT-praksi ter izhajajo iz starega
arega in novega pedagoškega znanja, vsebinskega znanja in
i
pedagoško-vsebinskega
vsebinskega znanja. Cogillova trdi, da prav ta fuzija najpomembnejše
prispeva k spremembam v pedagoški praksi. V skladu z njenimi pričakovanji,
čakovanji, se je
izkazalo tudi, da

dejavniki, kot so učiteljeva prepričanja,
anja, vrednote, izkušnje in

izobraževalni kontekst, vplivajo na učenje.
u enje. Cogillova pa ni našla nobenih dokazov, ki bi
kazali, da učiteljeva
iteljeva enoletna uporaba e-tabel
e
vpliva na njegovo prepričanje
čanje ali na način,
na katerega se učenci učijo.
ijo. Posledično
Posledi
lahko na sliki vidimo, da so tokovi
ovi učenja, ki se
nanašajo na dejavnike v ozadju,
ozadju manj poudarjeni kot tisti, ki izhajajo iz fuzije
pedagoškega znanja.
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Cogillova trdi, da je njen model z osnovnim izhodiščem iz pedagoške teorije ob
predpostavki, da imajo učitelji ob vključitvi e-table v razred osnovno znanje o IKT,
primeren za obravnavo IT-pedagoške prakse. IKT ima pomembno vlogo pri prispevanju
k učiteljevemu vsebinskemu znanju z izbiro in uporabo programske opreme in virov.
Učiteljeva pedagoška IT-praksa je rezultat kompleksne fuzije starega in novega znanja,
na katerega vplivajo šolsko okolje, v katerem učitelj dela, njegove prejšnje izkušnje,
njegova prepričanja in vrednote ter osebna pripravljenost za učenje. Če prevladajo
pozitivni dejavniki e-tabla spremeni učiteljevo pedagoško prakso, saj vpliva na njegovo
načrtovanje, pripravo, vodenje razreda, izbiro in široko paleto virov ter njegovo
sposobnost interaktivnega poučevanja. Pri IT-praksi bi moral biti učiteljev profesionalni
razvoj usmerjen na pedagoški razvoj posameznika, saj naj bi s pomočjo e-table prav
skozi interaktivno poučevanje in učenje ustvaril bolj dinamično učilnico.

37

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

II.
9
9.1

EMPIRIČNI DEL
METODA
OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Učinkovitost uporabe interaktivne table je pomembno odvisna od učitelja in njegove
sposobnosti, da vidi v novi tehnologiji didaktični potencial. Za optimalen razvoj
učencev

je

tako

poleg

kvalitetne

didaktične

opreme

pomembna

predvsem

usposobljenost učiteljev, ki učence vodijo skozi učni proces.
Za doseganje učiteljeve optimalne usposobljenosti za delo z interaktivno tablo mora
interaktivno tablo redno in čim bolj učinkovito uporabljati povprečno dve leti. Po
mnenju Cuthella (2005) potrebujejo učitelji za učinkovito uporabo e-table vsaj tri
mesece usposabljanja. Usposabljanje mora biti sestavljeno iz učenja, kako tablo
uporabljati, poznavanja spremljajoče programske opreme in pripomočkov ter izdelave
učinkovitih priprav učne ure.
Ena od glavnih prednosti e-table je, da lahko preko nje upravljamo z vsemi programi, ki
jih uporabljamo na računalniku. S programsko opremo interaktivne table lahko učitelji
ustvarijo dinamične interaktivne učne ure, ki pritegnejo pozornost učencev in jo tudi
ohranjajo preko cele šolske ure, s čimer omogočajo aktivno vlogo učencev (Gruden,
2010). Z uporabo interaktivnih učnih ur, ki vsebujejo avdio- in videokomponente,
omogoča uporaba e-table učitelju zadovoljitev različnih učnih stilov učencev, kot so
kinestetični, vizualni, slušni. Čeprav lahko z njo učence motiviramo, se je lahko čez čas
zaradi učiteljeve neučinkovite uporabe učenci naveličajo. Oblikovanje učinkovitega
učnega pristopa pa od učiteljev zahteva pripravo ustreznih didaktičnih učnih gradiv, ki
podpirajo poučevanje.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se učitelji počutijo usposobljene za
učinkovito uporabo interaktivnih tabel. Zanimalo nas je, ali je pogostost uporabe
interaktivne table povezana s strokovnim izobraževanjem učiteljev in podporo vodstva
šole ter kako je uporaba interaktivne table pri pouku povezana s celostnim razvojem
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učitelja. Ugotavljali smo tudi mnenja učencev, učiteljev in vodstev šol glede prednosti
in pomanjkljivosti interaktivnih tabel. Želeli smo ugotoviti, katera gradiva za delo z
interaktivno tablo uporabljajo učitelji in na kakšen način jih uporabljajo. Zanimalo nas
je tudi, ali je uporaba interaktivne table pri pouku pozitivno povezana z učiteljevo
skrbjo za celosten razvoj učencev.
9.2

PROBLEMI IN CILJI RAZISKAVE

Interaktivna tabla je lahko ob učinkoviti uporabi izvrsten učni pripomoček učiteljev, ki
se zavedajo, da se učenci med seboj ne razlikujejo le po sposobnostih in osebnostnih
lastnostih, ampak tudi po tem, kako sprejemajo in procesirajo informacije iz okolja.
Kompetentni učitelji pri svojih učencih opazijo individualne razlike v načinih
sprejemanja in predelovanja informacij, se zavedajo svojega stila poučevanja in vedo,
da so za doseganje boljših učnih rezultatov pri učencih ključnega pomena poznavanje
učencev, njihovega predznanja in učnih stilov, uspešno vodenje in poučevanje razreda,
zanimiv pouk ter uporaba ustreznih didaktičnih pripomočkov in materialov.

Cilji raziskave:
 ugotoviti, kakšna so stališča, pogledi in mnenja učiteljev in vodstev šol v zvezi z
uporabo interaktivnih tabel in informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 ugotoviti, kako pogosto učitelji uporabljajo interaktivno tablo,
 ugotoviti, v kolikšni meri se učitelji čutijo usposobljene za učinkovito rabo
interaktivnih tabel,
 ugotoviti, od kod učitelji črpajo vire za interaktivne materiale in za kakšne
namene uporabljajo interaktivno tablo,
 ugotoviti, katere prednosti/pomanjkljivosti se pojavljajo ob uporabi interaktivne
table pri pouku,
 ugotoviti, kako učitelji presojajo vpliv interaktivne table na opravljanje njihove
poklicne vloge ter na njihov profesionalni razvoj,
 ugotoviti, na kakšen način interaktivna tabla po mnenju učencev in učiteljev
vpliva na učenje, motivacijo in sodelovanje učencev,
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 ugotoviti, kakšni so odnos učencev do interaktivne table in njihove izkušnje z
njo,
 ugotoviti, kako se interaktivna tabla v razredu uporablja kot orodje virov na
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.

9.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Cilje želimo doseči z iskanjem odgovorov na spodnja raziskovalna vprašanja.
V1: Ali je pogostost uporabe interaktivne table pri pouku povezana s starostjo
učiteljev?
V2: Ali je pogostost uporabe interaktivne table pri pouku povezana s strokovnim
izobraževanjem učiteljev?
V3: Ali je pogostost uporabe interaktivne table pri pouku povezana s podporo
vodstva šole?
V4: Kakšni so pogledi učencev, učiteljev in vodstva šole na prednosti in
pomanjkljivosti interaktivnih tabel?
V5: Kakšen odnos do interaktivnih tabel imajo učitelji; ali je povprečna uporaba
interaktivne table enaka pri tistih učiteljih, ki na pozitivna vprašanja o odnosu
učiteljev do interaktivne table odgovarjajo bolj pozitivno, kot pri tistih, ki
odgovarjajo bolj negativno?
V6: Ali je učiteljeva uporaba interaktivne table pri pouku povezana z učiteljevim
pojmovanjem lastne vloge in z njegovim profesionalnim razvojem?
V7: Ali je uporaba interaktivne table pri pouku povezana z učiteljevo usmerjenostjo
na celosten razvoj učencev; ali učitelji, ki pri pouku uporabljajo interaktivno tablo,
intenzivneje skrbijo za celostni razvoj učencev?
V8: V kolikšni meri interaktivne table po oceni učiteljev in učencev vplivajo na
učenje in motivacijo?
V9: Katera gradiva za delo z interaktivno tablo uporabljajo učitelji, ter na kakšen
način jih uporabljajo?
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9.4

METODE DELA

Raziskava preučuje
uje načine
nač
uporabe interaktivne table kot pomočč pri poučevanju
pou
in
učenju tako učencev
encev kot učiteljev.
u
Zasnovana je naa kombinaciji kvantitativnega
(uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno
kavzalno neeksperimentalno metodo) in kvalitativnega
pedagoškega raziskovanja (polstrukturiran intervjuji z učitelji
u itelji in ravnateljico).
ravnateljico)

9.5

OPIS VZORCA

Učitelji in ravnateljica
Prošnja za sodelovanjee pri anketi je bila poslana na 170 osnovnih šol po Sloveniji.
Anketo je izpolnilo 105 učiteljev
u iteljev iz cele Slovenije. Reševanje anketnega vprašalnika je
potekalo elektronsko. Povprečna
Povpre
starost sodelujočih učiteljev
iteljev je 39,5 leta;
let najmlajša
udeleženka ankete jee stara 26 let, najstarejša pa 61 let. Sodelovalo je 11 moških in 94
žensk.

2,90%

1,90% 1,90%

5,70%

3,80%
9,50%
5,70%
1,90%
32,40%
23,80%

Obalno-Kraška
Kraška
Koroška
Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Podravska
Osrednjeslovenska
Savinjska
Goriška
Pomurska
Notranjsko
Notranjsko-Kraška

Graf 1: Struktura anketiranih učiteljev po regijah
Največ učiteljev,
iteljev, ki je odgovorilo na anketo, poučuje
pou
v osrednjeslovenski (36 %),
podravski (27 %) in koroški regiji (11 %).
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0-5 let

17,10%

5-10 let

37,10%

10-15 let

16,20%

15-20 let
18,10%

Več kot 20 let

11,40%

Graf 2: Struktura anketiranih učiteljev
uč
po delovni dobi
Iz grafa 2 je razvidno, da je na anketo odgovarjala starejša populacija učiteljev.
čiteljev. Največ
Najve
učiteljev,
iteljev, ki je odgovorilo na anketo, ima več kot 20 let delovne dobe (37,1 %).

37,10%
62,90%

Razredna stopnja
Predmetna stopnja

Graf 3: Struktura stopnje poučevanja
pouč
sodelujočih učiteljev
Tabela 2: Število sodelujočih
ih predmetnih učiteljev posameznih predmetov
število učiteljev, ki je
učilo predmet
25

predmet
matematika
fizika

12

naravoslovje

11

angleščina

10

biologija, gospodinjstvo, slovenščina

9

kemija,nemščina,
ina, geografija, tehnika in tehnologija

5

astronomija, zgodovina

3

glasbena vzgoja, etika, sodobna priprava hrane

2

francoščina, telovadba, logika, računalništvo,
čunalništvo, retorika

1
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Sodelovalo je več učiteljev predmetnega (62,9 %) kot razrednega pouka (37,1 %). V
anketi je sodelovalo 66 predmetnih učiteljev, od tega jih je največ poučevalo
matematiko, fiziko, naravoslovje in angleščino. Sodelovali so tudi štirje učitelji dodatne
strokovne pomoči in en učitelj podaljšanega bivanja.
V intervjuju so sodelovali učitelj predmetnega pouka (Učitelj1), dve učiteljici
razrednega pouka (Učiteljica 2 in Učiteljica 3) in ravnateljica.
Opazovanja so bila izvedene pri učitelju predmetnega pouka (Učitelj1) in učiteljici
razrednega pouka (Učiteljica 2).
Učenci
Pri anketi je sodelovalo 54 učencev sedmega in osmega razreda; v sedmem razredu je
sodelovalo 11 deklet in 11 fantov, v osmem razredu pa je sodelovalo 12 deklet in 20
fantov. V osmem razredu je potekalo tudi opazovanje učnih ur, ki jih je izvajal
intervjuvani Učitelj 1.
Tabela 3: Statistika rešenih vprašalnikov učencev glede na spol
Spol

f

f%

Dekleta

23

42,6

Fantje

31

57,4

Skupaj

54

100,00

Opazovani učenci razredne stopnje so narisali risbe za analizo. Sodelovalo je 17
učencev; 9 deklet in 8 fantov.
Tabela 4: Statistika risb učencev glede na spol
Spol

f

f%

Dekleta

9

52,9

Fantje

8

47,1

Skupaj

17

100,0
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9.6

OPIS INSTRUMENTA

Del raziskave je bil izveden z anonimno anketo. Anketni vprašalnik za učitelje je bil
sestavljen iz 32 vprašanj, od tega se je prvih 6 vprašanj nanašalo na splošne podatke o
anketirancu (spol, starost, delovna doba, regija šole, stopnja poučevanja in predmeti
poučevanja na predmetni stopnji). Anketni vprašalnik za učence je bil sestavljen iz 7
vprašanj, od tega sta se prvi dve vprašanji nanašali na splošne podatke o anketirancu
(spol, razred).
Raziskavo smo izvedli tudi s pomočjo strukturiranega intervjuja z učiteljem
predmetne stopnje, učiteljicama razredne stopnje in ravnateljico.
Načrtno opazovanje učne ure na razredni in predmetni stopnji smo izvedli
sistematično, odkrito, brez udeležbe. Opazovali smo manifestacijo, ravnanja in odzive
učitelja in učencev; uporabo oblik, sredstev in metod pri pouku; ostale didaktične
značilnosti pouka.
Uporabili smo tudi risbe na temo interaktivne table učencev razredne stopnje, ki se
razlikujejo od tipičnih instrumentov pri raziskovanju. Analiza risb lahko namreč hitro
postane subjektivno mnenje opazovalca, zato smo pred analizo prebrali ustrezno
strokovno literaturo ter poskusili objektivno ovrednotiti otroške risbe. Risanje risb je
bila metoda kvalitativnega zbiranja podatkov. Prek risb so namreč otroci bolj dovzetni
za nadaljnja raziskovalna vprašanja.
9.7

ZBIRANJE PODATKOV

Zaradi zanesljivosti in veljavnosti smo uporabili multi-metodični pristop:
- vzorci risb otrok razrednega pouka na temo interaktivne table,
- anketni vprašalnik za učitelje,
- anketni vprašalnik za učence,
- intervju z učitelji razredne in predmetne stopnje,
- intervju z ravnateljico,
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- opazovanje učnih ur.
Anketni vprašalnik za učitelje
Anketni vprašalnik smo sestavili na spletni strani www.mojaanketa.si. Povezavo do tega
vprašalnika smo poslali na elektronske naslove ravnateljev 170 osnovnih šol. Izbrane so
bile šole, za katere smo po predhodni raziskavi vedeli, da že imajo e-tablo. Imena
ravnateljev in njihove elektronske naslove smo pridobili sami, s pomočjo
osnovnošolskih spletnih strani. Učitelji so vprašalnike reševali na računalniku, spletna
stran pa je zbirala podatke. S tem smo zagotovili njihovo anonimnost. Anketiranje je
potekalo od 24. maja do 24. junija 2011. V tem času smo prejeli 105 veljavnih
odgovorov. Odprti tip anketnih vprašanj pa nam je pomagal zasnovati tudi kasnejše
intervjuje.
Anketni vprašalnik za učence
Anketni vprašalnik so izpolnili učenci sedmega in osmega razreda osnovne šole. Vse
razrede je poučeval učitelj, ki je sodeloval tudi pri intervjuju. Učitelj je ankete in
navodila posredoval svojim učencem 20.6.2011.
Intervju z učitelji
Poglavitni namen intervjujev je bil dopolnitev anket. Tako smo dobili boljši vpogled v
ozadje odprtih vprašanj anket učiteljev. Za intervju smo izbrali dve učiteljici razrednega
pouka (Učiteljica 2 in Učiteljica 3) ter učitelja predmetnega pouka (Učitelj 1). Intervjuji
so bili snemani z diktafonom.
Intervju z ravnateljico
Ravnateljica je bila intervjuvana 16.6.2011 v njeni pisarni. Polstrukturiran intervju je bil
posnet z diktafonom, trajal je 25 minut. Vprašanja smo uporabili kot vodilo, hkrati pa
smo zagotovili tudi priložnost, da udeleženka postavi svoja vprašanja.
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Risbe otrok
Otroci so z barvicami risali risbe na temo interaktivne table. Imeli so 15-20 minut časa.
Narisali so tisto, na kar so najprej pomislili ob omembi interaktivne table v razredu.
Narisanih je bilo 17 risb.

9.8

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences). Uporabili smo naslednje statistične metode oziroma parametre:
-

frekvence
odstotke
aritmetično sredino
standardni odklon
povprečje
modus
t- test
χ2 - preizkus

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih.
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10 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
Osnovne karakteristike vzorca (število, spol, delovno mesto, čas uporabe e-tabel)
anketiranih učiteljev smo zapisali v poglavju 9.5 Opis vzorca.
V delu, ki sledi, bodo podani tudi odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja tega
diplomskega dela.
10.1 UPORABA INTERAKTIVNIH TABEL IN STAROST UČITELJEV
VPRAŠANJE 1: Ali je pogostost uporabe interaktivne table pri pouku povezana s
starostjo učiteljev?
Raziskave na področju e-tabel so vzpodbudile mnogo vprašanj, ki vključujejo učiteljev
odnos do nove tehnologije, spreminjanje pedagoških pristopov in odpor do vključevanja
tehnologije v pouk. Prav zato smo se odločili raziskati odnos med starostjo učiteljev in
njihovo uporabo e-table.
Prensky (Crichton in sodelavci 2010, po Prensky 2001) je opisal v literaturi velikokrat
omenjena

pojma

digitalnih

priseljencev/digitalnih

domačinov

(ang.

digital

immigrants/digital natives), kar kaže, da morajo starejši učitelji v primerjavi s svojimi
mlajšimi kolegi vložiti več časa in truda, da lahko kvalitetno uporabljajo tehnologijo za
povezovanje s svojimi učenci. Crichtonova in sodelavci (2010) so ugotovili, da na
učiteljev poklicni cikel (ang. teachers career cycle) bolj kot generacija, kateri
posamezni učitelj pripada, vpliva učiteljeva uporaba IKT in kako posamezni učitelj
vključi IKT v učni proces. Ta ugotovitev je pomembna za učiteljevo podporo k svojemu
strokovnemu razvoju na področju pedagogike, tehnologije in vsebinskem znanju svoje
stroke. Po pregledu Crichtonovine raziskave nas je zanimalo, ali je pogostost uporabe
interaktivne table pri pouku povezana s starostjo učiteljev.
Anketirance smo vprašali, kako pogosto uporabljajo e-tablo, ter nato njihove odgovore
razvrstili po starostnih razredih.
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Tabela 5: Ali starost anketiranih učiteljev vpliva na pogostost uporabe interaktivne
table

starostni
razredi

skupaj

Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?
pogosto občasno redko nekajkrat skoraj
mesečno
nikoli
7
6
2
3
1

20–30
let

število

zelo
pogosto
2

skupaj

%

9,5

33,3

28,6

9,5

14,3

4,8

100,0

31–40
let

število

10

8

7

10

5

1

41

%

24,4

19,6

17,0

24,4

12,2

2,4

100,0

41–50
let

število

15

8

1

4

2

2

32

%

46,9

25,0

3,1

12,5

6,25

6,25

100,0

nad
50 let

število

3

1

4

0

3

0

11

%

27,3

9,1

36,3

0,0

27,3

0,0

100,0

število

30

24

18

16

13

4

105

%

28,6

22,9

17,1

15,2

12,4

3,8

100,0

21

Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna povezava med pogostostjo uporabe
interaktivne table in starostjo učitelja, ki jo uporablja (χ2 = 25,214, g = 15, P = 0,047).
Zato smo naredili še analizo korelacije med pogostostjo uporabe e-table in starostjo
učitelja, kjer smo dobili Pearsonov korelacijski koeficient r = 0,145, kar pomeni, da med
spremenljivkama obstaja le neznatna povezanost.
Približno tri četrtine vseh anketiranih učiteljev (68,6 %) je odgovorilo, da e-tablo
uporabljajo zelo pogosto (večino učnih ur – 28,6 %), pogosto (vsaj enkrat na dan –
22,9 %) in občasno (večino dni – 17,1 %). Četrtina vseh učiteljev (31,4 %) je
odgovorila, da e-tablo uporabljajo redko (enkrat do dvakrat tedensko – 15,2 %),
nekajkrat mesečno (12,4 %), skoraj nikoli (3,8 %). Rezultati ankete kažejo, da
najpogosteje e-tablo uporabljajo učitelji med 41. in 50. letom starosti, saj se je za
odgovor zelo pogosto in pogosto odločilo 71,9 % toliko starih učiteljev. Sledijo jim
učitelji v starostni skupini 31–41 let, ki so odgovora zelo pogosto in pogosto označili v
44 %. Zanimivo je, da se je prav skupina učiteljev v starosti 31–41 let tudi največkrat
opredelila, da e-tablo uporabljajo redko, nekajkrat mesečno in skoraj nikoli (39 %).
Dve petini mlajših učiteljev od 20 do 30 let (42,8 %) in dobra tretjina učiteljev, starih
nad 50 let (36,4 %), e-tablo uporablja zelo pogosto in pogosto. Približno četrtina mlajših
48

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

učiteljev (28,6 %) in dobra tretjina učiteljev, starih nad 50 let (36,3 %), je odgovorila,
da e-tablo uporablja občasno. Da e-tablo uporabljajo redko, nekajkrat mesečno in skoraj
nikoli je označila skoraj četrtina mlajših učiteljev (28,6 %) in četrtina učiteljev nad 50
let (27,3 %).
Preverili smo tudi, ali se starejšim učiteljem zdi delo z interaktivno tablo zahtevnejše
kot mlajšim učiteljem.
Tabela 6: Primerjava starosti anketiranih učiteljev z vprašanjem Ali se vam zdi delo z
interaktivno tablo preprosto?

starostni
razredi

skupaj

Ali se vam delo z
interaktivno tablo zdi
preprosto?
da
ne
skupaj
19
2
21

20–30
let

število
%

90,5

9,5

100,0

31–40
let

število

38

3

41

%

92,7

7,3

100,0

41–50
let

število

29

3

32

%

90,6

9,4

100,0

nad
50 let

število

7

4

11

%

63,6

36,4

100,0

število

93

12

105

%

88,6

11,4

100,0

S pomočjo Pearsonovega χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti smo ugotovili, da starost ni
statistično pomembno povezana s tem, kako težavno se zdi učiteljem delo z interaktivno
tablo (χ2 = 7,650, g = 3, P = 0,054).
Učiteljem se zdi delo z e-tablo preprosto, saj se je za ta odgovor odločilo kar 88,6 %
vseh vprašanih učiteljev. Za negativni odgovor se je odločilo 11,4 % anketiranih
učiteljev. V vseh starostnih razredih razen pri učiteljih nad 50 let je bilo strinjanje s
trditvijo, da je delo z e-tablo preprosto, nad 90 %. Dobri tretjini učiteljev, starih nad 50
let (36,4 %), se delo z e-tablo ne zdi preprosto.
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Ugotavljali smo tudi, ali na pogostost uporabe interaktivne table v razredu vpliva to,
kako dolgo učitelj ima in uporablja e-tablo v razredu.

Tabela 7: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako dolgo imate v razredu interaktivno
tablo? in Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?
Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?

Kako dolgo
imate v
razredu
interaktivno
tablo?

zelo
pogosto

pogosto

občasno

redko

nekajkrat
mesečno

skoraj
nikoli

skupaj

1–4
mes.

število

1

5

3

0

2

3

14

%

7,1

35,8

21,4

0,0

14,3

21,4

100,0

4–8
mes.

število

3

2

2

2

1

0

10

%

30,0

20,0

20,0

20,0

10,0

0,0

100,0

8–12
mes.

število

2

4

4

7

4

0

21

%

9,6

19,0

19,0

33,4

19,0

0,0

100,0

število

15

8

7

6

4

1

41

%

36,6

19,5

17,1

14,6

9,8

2,4

100,0

število

9

5

2

1

2

0

19

%

47,4

26,3

10,5

5,3

10,5

0,0

100,0

število

30

24

18

16

13

4

105

%

28,6

22,9

17,1

15,2

12,4

3,8

100,0

1–2 leti
več
kot 2
leti

skupaj

Vrednost, dobljena s Pearsonovim χ2 preizkusom hipoteze neodvisnosti (χ2 = 33,086,
g = 20), je statistično pomembna na stopnji značilnosti P = 0,033, zato lahko trdimo, da
sta spremenljivki pogostost uporabe e-table ter čas nahajanja in uporabe e-table v
razredu odvisni.
Iz tabele je razvidno, da so učitelji, ki imajo e-tablo dlje časa, večkrat odgovarjali, da jo
uporabljajo pogosto in zelo pogosto. Učitelji, ki imajo tablo sorazmerno manj časa, pa
so večkrat odgovarjali, da jo uporabljajo redko, nekajkrat mesečno oziroma skoraj
nikoli. Dobra polovica učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 1–2 leti (56,1 %), približno tri
četrtine učiteljev, ki ima e-tablo v razredu več kot 2 leti (73,1 %), slaba tretjina
učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 8–12 mesecev (28,6 %), polovica učiteljev, ki ima etablo v razredu 4–8 mesecev (50 %), ter dve petini učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 1–
4 mesecev (42,9 %), je odgovorila, da jo uporablja pogosto oz. zelo pogosto. Približno
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četrtina učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 1–2 leti (26,8 %), petina učiteljev, ki ima etablo v razredu več kot 2 leti (15,8 %), petina učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 4–8
mesecev (19 %), desetina učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 4–8 mesecev (10 %), ter
dobra tretjina učiteljev, ki ima e-tablo v razredu 1–4 mesecev (35,7 %), jo uporablja
redko, nekajkrat mesečno oziroma skoraj nikoli.
Zaključki:
Rezultati ankete učiteljev so pokazali, da obstaja statistična povezava med
starostjo učiteljev in pogostostjo uporabe e-table. Najpogosteje e-tablo uporabljajo
učitelji med 41. in 50. letom (71,9 %), sledijo pa jim učitelji v starostni skupini 31–41
let (43,9 %). Preverili smo tudi, ali se starejšim učiteljem zdi delo z interaktivno tablo
zahtevnejše kot mlajšim učiteljem. Rezultati χ2 preizkusa so pokazali, da sta starost
učiteljev in težavnost dela z e-tablami statistično nepomembni, neodvisni spremenljivki.
88,6 % vseh vprašanih učiteljev ocenjuje delo z e-tablami kot preprosto, zato smo v
nadaljevanju ugotavljali, ali na pogostost uporabe interaktivne table v razredu vpliva to,
kako dolgo učitelj ima in uporablja e-tablo v razredu. Ugotovili smo, da so učitelji, ki
imajo tablo dlje časa v razredu, tudi večkrat odgovarjali, da jo uporabljajo pogosto in
zelo pogosto (35,2 %).
Ugotovimo lahko, da starost učiteljev ni močno povezana z uporabo in odnosom učitelja
do e-table. Raziskava kaže, da negativen odnos sprožajo predvsem različne tehnične
težave, neprimerno izobraževanje in čas, ki ga učitelji porabijo, da osvojijo določene
veščine za rokovanje ter poučevanje z e-tablo in za pripravo učnih ur. To pa so
dejavniki, ki vplivajo na učitelja ne glede na njegova leta.
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10.2 USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA DELO Z INTERAKTIVNO TABLO
VPRAŠANJE 2: Ali je pogostost uporabe interaktivne table povezana s strokovnim
izobraževanjem učiteljev?
Eden od pogojev za učinkovito uporabo interaktivne table je kvalitetno usposabljanje
učiteljev.
Iz literature lahko ugotovimo, da so sposobnosti učiteljev in zaupanje v uporabo
interaktivne table zelo različni (Moss in sodelavci, 2007). Učitelji lahko uporabljajo etablo le kot nadomestek navadne šolske table (Beauchamp in sodelavci, 2004) ali pa kot
didaktično podporo (Miller in sodelavci, 2004), kjer je e-tabla uporabljena kot vizualna
podpora učni snovi. Napredni uporabnik je tisti, ki interaktivno tehnologijo uporablja
kot sestavni del učne ure za spodbujanje konceptualnih in kognitivnih sposobnosti
učencev. Veliko avtorjev govori o potrebah po kakovostnem usposabljanju učiteljev in
kakovostni podpori za delo z e-tablami (Miller in sodelavci, 2008). Miller je v svoji
raziskavi posebej poudaril, da je potrebna stopnja podpore, ki jo potrebujejo učitelji
matematike za razvoj ustrezne matematične IT-pedagogike, zelo podcenjena. Podporo
učitelji potrebujejo predvsem za razvoj resnično interaktivnega pristopa k poučevanju z
interaktivnimi tablami. V ta namen so za nadaljnji strokovni razvoj za uporabo e-tabel
razvili tudi model SPOR (Skills, Pedagogy, Opportunity, Reflection and Evolution).
Mnenje o usposobljenosti učiteljev za učinkovito uporabo e-table smo sprva preverjali z
odgovori anket o oceni izobraževanja in podpore, ki so ga prejeli učitelji, in z mnenjem
učiteljev o lastni usposobljenosti za delo z e-tablo.
Svoje izobraževanje je z oceno odlično in zelo uporabno ocenilo 48,5 % anketiranih
učiteljev, podporo pa je z oceno odlično in zelo uporabno ocenilo 41 % učiteljev.
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- dobili smo osnovno gradivo in navodila, manjka le še praksa,
praksa
- sem v fazi učenja,
- potrebovala bi večč izobraževanja,
- veliko možnosti moram še raziskati,
raziskati
- lahko bi bil izobražen mnogo bolje, če bi bil udeleženec
enec seminarjev s tega
področja,
- premajhen interes.
21 učiteljev je pri pojasnjevanju podalo pozitivne odgovore:
odgov
- uporabljam večino
čino funkcij; nimam težav z uporabo,
uporabo
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- usposobljena sem in tudi delam z njo, vendar se e-tabla ves čas nadgrajuje, kar je
dobro,
- več kot delam z njo, več izkušenj pridobim,
- sama sem se individualno izobraževala in znam uporabljati večino ukazov na svoji
Smart tabli,
- usposobljena sem za 4-urno svetovanje za uporabo e-table,
- poznam 3 različne programe za delo na interaktivni tabli,
- imela sem dobrega učitelja – sodelavca,
- usposobljena sem za upravljanje 5 različnih e-tabel, kar uspešno predstavljam kot
izvajalka seminarjev in svetovanj,
- sem članica predmetne skupine za interaktivne table pri e-šolstvu.
Svoj pogled na usposabljanje učiteljev je predstavila tudi ravnateljica: »Učitelji so imeli
usposabljanje za uporabo e-tabel. Niso pa preveč zadovoljni z izborom table, ki jo
imamo. Niti niso zadovoljni z izobraževanjem o interaktivnih tablah, ki so ga prejeli. Po
mojem mnenju so odstopanja v znanju uporabe e-tabel. Nekateri učitelji so se bolje
potrudili, pridobili več znanja, drugi manj, in jo verjetno nekateri tudi uporabljajo več
kot drugi. Sicer pa mi teh znanj zelo veliko pridobivamo. Vsi smo bili letos deležni
tridnevnega izobraževanja Spletne učilnice. Imamo e-zbornico. Cel letni delovni načrt,
organizacija, poročila, analize, oddajo raznih nalog, vse poteka preko Spletne učilnice.
Hkrati pa učitelji uporabljajo pridobljena znanja pri rednem pouku.«
Učinke dodatnega usposabljanja učiteljev sta raziskovala Miller in Glover (2007).
Ugotovila sta, da stalno strokovno izpopolnjevanje z mentorjem, ne pa samo s splošnimi
pedagoškimi in tehnološkimi navodili, vodi do najhitrejšega napredovanja od
didaktičnih k interaktivnim stilom poučevanja. Jewitt ter sodelavci (2007) opredelijo
pedagoško mentorstvo kot ključ do tega, da e-table nastopijo kot agenti za spremembo
tempa in interaktivnosti v učilnici.
Pri izvedeni anketi smo ugotovili, da je 18,20 % učiteljev označilo, da so se uporabe etable naučili s pomočjo sodelavca. Tudi intervjuvana Učiteljica 3 je povedala: »V bistvu
mi je veliko pokazal naš računalničar. Znotraj šole smo imeli, mislim, da dvakrat,
organizirano izobraževanje. Veliko sem naredila sama. Ko se začneš enkrat rokovati z
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interaktivno tablo,, gre. Videla sem tudi Rokusovo predstavitev gradiv. Videla sem,
sem kaj
vse ponujajo, in meni je to všeč.«
vše
Hammond (2009) je v študiji raziskoval dejavnike, ki vodijo do uspešne uporabe
upora
interaktivne table. Ugotovil je,, da so dostop, podpora, modeliranje in IKT uporaba v
učilnici ključni
ni faktorji, prav tako pa je pomembno tudi prepričanje
prepr anje učiteljev,
u
da lahko
IKT pozitivno vpliva na poučevanje
pou
in učenje.
enje. Shenton in Pagett (2007) sta med učitelji
ugotovila velike razlike pri znanju o učinkoviti uporabi e-table,, kar kaže, da bi morala
biti usposabljanja osredotočena
osredoto
učiteljevim individualnim potrebam.

Odgovori

Drugo.

2,30%

Nau sem se sam.
Naučil

28,40%

S pomočjo
pomo sodelavca.

18,20%

Organiziran tečaj uporabe e-table.
e

33,50%

S pomočjo
jo podjetja, ki je tablo dobavilo.

17,60%
Deleži

Graf 6: Odgovori na vprašanje,
vprašanje kako so se učitelji naučili
ili uporabljati e-tablo
e

Tretjina anketiranih učiteljev
uč
se je interaktivno tablo naučila
čila uporabljati prek
organiziranega tečaja
aja uporabe e-tabel
e
(33,5 %), tretjina (28,4 %) pa se je sama naučila
uporabe. Štirje učitelji
itelji so označili
ozna
drug odgovor in dopisali, kako
k
so se naučili
uporabljati e-tablo:
•

osnovno znanje sem pridobila
pridobi prek priročnika, več z vajo,

•

s pomočjo
jo navodil,

•

s pomočjo e-šolstva,
šolstva,

•

z aktivno uporabo table,
table, Rokusovim seminarjem o IKT gradivih.
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Tabela 8: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate interaktivno
tablo? in Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih tablah in podporo, ki
ste jo prejeli?

zelo pogosto

43,3

36,7

3,3

3,3

0,0

100,0

6

7

9

1

1

0

24

25,0

29,2

37,4

4,2

4,2

0,0

100,0

2

5

5

3

1

2

18

11,1

27,8

27,8

16,7

5,5

11,1

100,0

1

6

5

4

0

0

16

6,3

37,4

31,3

25,0

0,0

0,0

100,0

1

4

6

2

0

0

13

7,7

30,8

46,2

15,4

0,0

0,0

100,0

0

2

1

0

1

0

4

0,0

50,0

25,0

0,0

25,0

0,0

100,0

število

14

37

37

11

4

2

105

%

13,4

35,2

35,2

10,5

4

1,9

100,0

število
%

Kako

število

občasno

%

uporabljat
e

število

redko

%

e-tablo?
nekajkrat
mesečno

število
%
število

skoraj
nikoli
skupaj

%

13,3

pogosto

pogosto

število

Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih tablah in
podporo, ki ste jo prejeli-izobraževanje?
zelo
zelo
povpreč
slab
skupa
odlično
uporab uporabno
slab
no
o
j
no
o
4
13
11
1
1
0
30

%

S pomočjo χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti smo preverili, ali je pogostost uporabe
interaktivne table pri pouku povezana s strokovnim izobraževanjem učiteljev.
Ugotovili smo, da med učitelji, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, ni statistično
pomembnih razlik v njihovem mnenju glede dodatnega usposabljanja o e-tablah in
podpori, ki so jo prejeli (χ2 = 28,995, g = 25, P = 0,264). Med spremenljivkama torej ni
neke močne povezanosti, kar je razvidno tudi iz tabele.
Dobra polovica učiteljev, ki e-tablo uporabljajo zelo pogosto (56,6 %) in pogosto
(54,2 %), je dodatno usposabljanje in podporo, ki jo je prejela, ocenila kot odlično in
zelo uporabno. Desetina učiteljev, ki e-tablo uporabljajo zelo pogosto (6,6 %) in
pogosto (8,4 %), je dodatno usposabljanje in podporo, ki jo je prejela, ocenila kot
povprečno, slabo in zelo slabo. Dve petini učiteljev, ki e-tablo uporabljajo občasno
(38,9 %), redko (43,7 %) in nekajkrat mesečno (38,5 %), je dodatno usposabljanje in
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podporo, ki jo je prejela, ocenila kot odlično in zelo uporabno. Tretjina učiteljev, ki etablo uporabljajo občasno (33,3 %), četrtina učiteljev, ki e-tablo uporabljajo redko
(25,0 %), in petina učiteljev, ki e-tablo uporabljajo nekajkrat mesečno (15,4 %), je
dodatno usposabljanje in podporo, ki jo je prejela, ocenila kot povprečno, slabo in zelo
slabo.
Tabela 9: Primerjava odgovorov na vprašanji Menite, da ste za uporabo interaktivne
table ustrezno usposobljeni? in Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih
tablah in podporo, ki ste jo prejeli (izobraževanje)?

da
Menite, da ste za
uporabo e-table
ustrezno
usposobljeni?
skupaj

ne

število

Izobraževanje (Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih
tablah in podporo, ki ste jo prejeli?)
odlično
zelo
uporabno povprečno slabo
zelo
skupaj
uporabno
slabo
13
31
28
4
0
0
76

%

17,1

40,8

36,8

5,3

0,0

0,0

100,0

število

1

6

9

7

4

2

29

%

3,4

20,7

31,0

24,1

13,8

6,9

100,0

število

14

37

37

11

4

2

105

%

13,3

35,2

35,2

10,5

3,8

1,9

100,0

Preverili smo tudi, ali na to, kako se učitelji čutijo sposobne delati z interaktivno tablo,
vpliva kakovost dodatnega izobraževanja. Med učitelji, ki menijo, da so za uporabo etabel ustrezno usposobljeni, in učitelji, ki menijo, da za uporabo e-tabel niso ustrezno
usposobljeni, se pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju glede
dodatnega usposabljanja o e-tablah, ki so ga prejeli (χ2 = 28,406, g = 5, P = 0,000).
Spremenljivki sta odvisni, torej je samoocena usposobljenosti dela z interaktivno tablo
odvisna od kakovosti dodatnega izobraževanja. Dobra polovica učiteljev (57,9 %), ki
meni, da je za uporabo e-tabel ustrezno usposobljena, in četrtina učiteljev (24,1 %), ki
meni, da za uporabo e-tabel ni ustrezno usposobljena, je dodatno usposabljanje ocenila
kot odlično oz. zelo uporabno. Dobra dve petini učiteljev (42,1 %), ki meni, da je za
uporabo e-tabel ustrezno usposobljena, in dobra polovica učiteljev (55,1 %), ki meni, da
za uporabo e-tabel ni ustrezno usposobljena, je dodatno usposabljanje ocenila kot
uporabno oz. povprečno. Nihče od učiteljev (0,0 %), ki meni, da je za uporabo e-tabel
ustrezno usposobljen, in petina učiteljev (20,7 %), ki meni, da za uporabo e-tabel ni
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ustrezno usposobljena, je dodatno usposabljanje o e-tablah ocenila kot slabo oz. zelo
slabo.
Tabela 10: Primerjava odgovorov na vprašanji Menite, da ste za uporabo interaktivne
table ustrezno usposobljeni? in Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih
tablah in podporo, ki ste jo prejeli (podpora)?

Menite, da ste za
uporabo e-table
ustrezno
usposobljeni?

skupaj

da

ne

število

Podpora (Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih tablah in
podporo, ki ste jo prejeli?)
zelo
zelo
odlično
uporabno povprečno slabo
skupaj
uporabno
slabo
12
25
27
9
3
0
76

%

15,8

32,9

35,5

11,8

3,9

0,0

100,0

število

1

6

8

6

7

1

29

%

3,4

20,7

27,6

20,7

24,1

3,4

100,0

število

13

31

35

15

10

1

105

%

12,4

29,5

33,3

14,3

9,5

1,0

100,0

Nadaljnje smo ugotavljali, ali je samoocena usposobljenosti dela z interaktivnimi
tablami povezana s tem, kakšno podporo so učitelji prejeli. Med učitelji, ki menijo, da
so za uporabo e-tabel ustrezno usposobljeni, in učitelji, ki menijo, da za uporabo e-tabel
niso ustrezno usposobljeni, se pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem
mnenju glede podpore, ki so jo prejeli (χ2 = 16,794, g = 5, P = 0,005). Skoraj polovica
učiteljev (48,7 %), ki meni, da je za uporabo e-tabel ustrezno usposobljena, in četrtina
učiteljev (24,1 %), ki meni, da za uporabo e-tabel ni ustrezno usposobljena, je podporo
ocenila kot odlično oz. zelo uporabno. Skoraj polovica učiteljev (47,3 %), ki meni, da je
za uporabo e-tabel ustrezno usposobljena, in skoraj polovica učiteljev (48,3 %), ki meni,
da za uporabo e-tabel ni ustrezno usposobljena, je podporo ocenila kot uporabno oz.
povprečno. 3,9 % učiteljev, ki meni, da je za uporabo e-tabel ustrezno usposobljena, in
dobra četrtina učiteljev (27,5 %), ki meni, da za uporabo e-tabel ni ustrezno
usposobljena, je podporo ocenila kot slabo oz. zelo slabo.
Preverili smo tudi, ali je pogostost uporabe interaktivne table povezana z oceno
usposobljenosti za delo z interaktivnimi tablami, zato smo anketirance prosili, da
ocenijo svoje kompetence za poučevanje z e-tablo, ter nato podatke primerjali z
učiteljevo pogostostjo uporabe e-table.
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Tabela 11: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako bi ocenili svoje kompetence za
poučevanje z e-tablami? in Kako pogosto uporabljate e-tablo?
.
Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?
zelo
pogosto

pogosto

občasno

redko

nekajkrat
mesečno

skoraj
nikoli

skupaj

število

0

0

0

0

0

2

2

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

število

3

6

5

4

6

1

25

%

12,0

24,0

20,0

16,0

24,0

4,0

100,0

število

13

7

8

4

5

1

38

%

34,2

18,4

21,0

10,5

13,2

2,6

100,0

število

10

7

5

6

2

0

30

%

33,3

23,3

16,7

20,0

6,7

0,0

100,0

število

4

4

0

2

0

0

10

%

40,0

40,0

0,0

20,0

0,0

0,0

100,0

število

30

24

18

16

13

4

105

%

28,6

22,9

17,1

15,2

12,4

3,8

100,0

slabe

povprečne
Kako bi
ocenili
svoje
kompetence
za
poučevanje
z e-tablo?

dobre

zelo dobre

odlične

skupaj

Med lastnimi ocenami kompetenc učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike v
njihovi pogostosti uporabe e-table (χ2 = 65,424, g = 20, P = 0,000). Torej je pogostost
uporabe odvisna od tega, kako sposoben se čuti učitelj za delo z interaktivno tablo. Med
tema spremenljivkama smo izračunali korelacijski koeficient r = 0,325, ki prav tako
kaže na njuno povezanost. Nihče izmed učiteljev, ki so svoje kompetence za poučevanje
z e-tablo ocenili kot slabe, približno tretjina učiteljev, ki so svoje kompetence za
poučevanje z e-tablo ocenili kot povprečne (36 %), dobra polovica učiteljev, ki so svoje
kompetence za poučevanje z e-tablo ocenili kot dobre (52,6 %) oz. zelo dobre (56,6 %),
in štiri petine učiteljev, ki so svoje kompetence za poučevanje z e-tablo ocenili kot
odlične (80 %), interaktivno tablo uporablja zelo pogosto oz. pogosto. Občasno oz.
redko uporablja e-tablo približno tretjina učiteljev, ki so svoje kompetence za
poučevanje z e-tablo ocenili kot povprečne (36 %), slaba tretjina učiteljev, ki so svoje
kompetence za poučevanje z e-tablo ocenili kot dobre (31,5 %), približno tretjina
učiteljev, ki so svoje kompetence za poučevanje z e-tablo ocenili kot zelo dobre
(36,7 %) in petina učiteljev, ki so svoje kompetence za poučevanje z e-tablo ocenili kot
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odlične (20 %). Dva učitelja (100 %), ki sta svoje kompetence za poučevanje z e-tablo
ocenila kot slabe, približno četrtina učiteljev, ki so svoje kompetence za poučevanje z etablo ocenili kot povprečne (28 %), ter desetina učiteljev, ki so svoje kompetence za
poučevanje z e-tablo ocenili kot dobre (15,8 %) oz. zelo dobre (6,7 %), e-tablo
uporablja le nekajkrat mesečno oz. nikoli.
Zaključki:
Zaključimo lahko, da se večina učiteljev čuti usposobljena za delo z e-tablo. Skoraj
polovica anketiranih učiteljev je svoje izobraževanje o e-tablah ocenila kot odlično in
zelo uporabno. Največ učiteljev se je uporabe e-table naučilo prek organiziranega tečaja
uporabe e-table in s samostojnim delom ter učenjem. Takšni odgovori so bili
pričakovani, saj je organizirano usposabljanje najpogostejši način za učenje uporabe etable, saj je e-tabla sorazmerno nov didaktični pripomoček, ki ga učitelji uporabljajo pri
učnem procesu.
Rezultat χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti je pokazal, da sta pogostost uporabe e-table
pri pouku in strokovno izobraževanje učiteljev statistično nepomembni, neodvisni
spremenljivki. Potrdili pa smo, da je samoocena usposobljenosti dela z interaktivno
tablo odvisna od kakovosti dodatnega izobraževanja. Prav tako smo potrdili, da je
samoocena usposobljenosti dela z e-tablo odvisna od tega, kakšno podporo je učitelj
prejel. Pogostost uporabe pa je glede na rezultate χ2 preizkusa odvisna tudi od tega,
kako sposobnega se čuti učitelj za delo z interaktivno tablo.
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10.3 VPLIV VODSTVA ŠOLE NA UČITELJEVO
U ITELJEVO UPORABO INTERAKTIVNE
TABLE
VPRAŠANJE 3: Ali je pogostost
pogostost uporabe interaktivne table pri pouku povezana s
podporo vodstva šole?
Šole si vedno bolj prizadevajo vključevati
vklju
IKT v svoje dejavnosti,, saj naj bi uporaba lete izboljšala učenje učencev,
čencev, ponudila fleksibilne možnosti za učenje
učenje in izboljševala
učinkovitost
nkovitost šolske prakse. Za uvajanje IKT v šole je odgovoren ravnatelj, ki mora z
učinkovito
inkovito IKT infrastrukturo in s spodbujanjem strokovnega razvoja zaposlenih slediti
interesom učencev.
encev. Ravnatelj mora razumeti, da je IKT pomembna komponenta za
sodelovanje učencev
encev pri učenju
u enju in da lahko le s spodbujanjem uporabe
uporab IKT pri učiteljih
pridemo do učinkovite
inkovite pedagogike.
pedagogike Vodstvo šole je tisto, ki vpliva na motivacijo
učiteljev
iteljev in njihovo pripravljenost prilagajanja spremembam. Odvisno od tega, kako
učitelji sprejemajo
majo in prilagajajo IKT kot bistveni sestavni del svojega delovnega mesta,
bodo izboljšali svoje IKT razumevanje in uporabili
uporabili njegove pedagoške prednosti
(Gronow, 2007).
Del naše naloge se je usmeril v raziskovanje,
raziskovanje kako je pogostost učiteljeve
u
uporabe
interaktivne
eraktivne table pri pouku povezana s podporo vodstva šole.
šole Za odgovor na to
vprašanje smo testirali štiri raziskovalna vprašanja.

Vodstvo šole poskrbi, da je na naši šoli
organizirano izobraževanje o e-tablah.
e

80,90%

Vodstvo šole dodatno delo z ee tablo nagradi.

10,70%

Vodstvo na šoli ponuja dovolj možnosti za
izobraževanje s področja
čja uporabe ee-table.

88,10%
97,60%

Vodstvo na šoli spodbuja uporabo IKT.

Graf 7: Delež učiteljev,
iteljev, ki so se z izjavami o vodstvu šole strinjali/popolnoma strinjali
Iz grafa jee razvidno, da se kar 97,6 % učiteljev
iteljev strinja s trditvijo, da vodstvo njihove
šole spodbuja uporabo IKT pri pouku. Iz grafa je mogoče
mogo e razbrati, da vodstvo šole ne
samo da ponuja dovolj možnosti za izobraževanje s področja
podro ja uporabe e-table
e
(88,1 %),
ampak tudi
udi poskrbi, da je na šoli organizirano izobraževanje o uporabi e-tabel
e
(80,9 %).
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Le 10,7 % učiteljev se je strinjalo s trditvijo, da vodstvo njihove šole dodatno delo z
interaktivno tablo tudi nagradijo.
Vsa štiri raziskovalna vprašanja smo preverili še s pomočjo χ2 preizkusa.
Tabela 12: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate e-tablo? in
Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo na šoli spodbuja uporabo IKT
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2
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%
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uporabljate
e-tablo?

skupaj

Vodstvo na šoli spodbuja uporabo IKT.
se delno
se
se popolnoma
skupaj
strinjam
strinjam
strinjam
1
6
23
30

redko

Najprej smo preverili, ali vodstvo na šoli spodbuja uporabo IKT. Med odgovori
učiteljev, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, se ne pojavljajo statistično pomembne
razlike v njihovem strinjanju glede tega, da šola, na kateri delajo, spodbuja uporabo IKT
(χ2 = 9,683, g = 10, P = 0,469). Rezultati kažejo pozitiven odnos vodstva šol do uporabe
IKT, saj je velika večina vseh anketiranih učiteljev (94,3 %) odgovorila, da se strinja oz.
popolnoma strinja, da vodstvo na njihovi šoli spodbuja uporabo IKT. Le 5,8 % učiteljev
se je delno strinjalo, da vodstvo na njihovi šoli spodbuja uporabo IKT, niti eden izmed
105 učiteljev pa se z izjavo ni strinjal oz. sploh ni strinjal.
Ugotavljali smo tudi, ali je pogostost uporabe interaktivne table neodvisna od tega, ali
je na šoli dovolj možnosti izobraževanja o uporabi interaktivnih tabel, zato smo
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primerjali pogostost uporabe e-tabel anketiranih učiteljev z njihovimi ocenami strinjanja
s trditvijo o možnostih izobraževanja o uporabi e-tabel.
Tabela 13: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate e-tablo? in
Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo na šoli ponuja dovolj možnosti za izobraževanje s
področja uporabe e-tabel
Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo na šoli ponuja dovolj
možnosti za izobraževanje s področja uporabe e-tabel
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redko
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Med odgovori učiteljev, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, se ne pojavljajo
statistično pomembne razlike v njihovem strinjanju glede tega, ali šola, na kateri delajo,
ponuja dovolj možnosti za izobraževanje s področja uporabe IKT (χ2 = 24,736, g = 15,
P = 0,054). Štiri petine vseh anketiranih učiteljev (85,7 %) je odgovorilo, da se strinja
oz. popolnoma strinja, da vodstvo na njihovi šoli ponuja dovolj možnosti za
izobraževanje s področja uporabe IKT. Večina učiteljev, ki e-tablo uporablja zelo
pogosto (96,7 %) oz. pogosto (87,5 %), skoraj štiri petine učiteljev, ki e-tablo uporablja
občasno (77,8 %), približno dve tretjini učiteljev, ki e-tablo uporablja redko (68,7 %),
večina učiteljev, ki e-tablo uporablja nekajkrat mesečno (92,3 %), ter tri četrtine
učiteljev, ki e-table ne uporablja skoraj nikoli (75 %), se je strinjalo oz. popolnoma
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strinjalo z izjavo, da šola, na kateri delajo, ponuja dovolj možnosti za izobraževanje s
področja uporabe IKT.
Testirali smo tudi, ali je pogostost uporabe neodvisna od tega, ali vodstvo šole nagradi
dodatno delo z interaktivno tablo.
Tabela 14: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate e-tablo? in
Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo šole nagradi dodatno delo z e-tablo

Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo šole nagradi dodatno delo z etablo.

število

sploh se
ne
strinjam
8

%

26,7

33,3

23,3

6,7

10,0

100,0

število

6

7

7

1

3

24

%

25,0

29,2

29,2

4,2

12,5

100,0

število

8

5

3

2

0

18

%

44,4

27,8

16,7

11,1

0,0

100,0

število

9

5

2

0

0

16

%

56,3

31,2

12,5

0,0

0,0

100,0

nekajkrat

število

3

6

3

0

1

13

mesečno

%

23,1

46,1

23,1

0,0

7,7

100,0

skoraj
nikoli

število

1

1

2

0

0

4

%

25,0

25,0

50,0

0,0

0,0

100,0

število

35

34

24

5

7

105

%

33,3

32,4

22,9

4,8

6,6

100,0

zelo
pogosto
pogosto
Kako

občasno

pogosto
uporabljate
e-tablo?

skupaj

redko

se ne
strinjam

se delno
strinjam

se
strinjam

10

7

2

se
popolnoma
strinjam
3

skupaj
30

Med odgovori učiteljev, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, se ne pojavljajo
statistično pomembne razlike v njihovem strinjanju glede tega, ali šola, na kateri delajo,
dodatno delo z e-tablo nagradi (χ2 = 16,003, g = 20, P = 0,716). Tudi v zgornji tabeli
lahko opazimo, da med spremenljivkama ni povezave. Dve tretjini vseh učiteljev (65,7
%) je odgovorilo, da se sploh ne strinjajo oz. se ne strinjajo s trditvijo, da njihova šola
dodatno delo z e-tablo nagradi, medtem ko se je delno s to izjavo strinjala slaba četrtina
učiteljev (22,9 %). Da vodstvo delo z e-tablo nagradi, se je strinjalo oz. popolnoma
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strinjalo 16,7 % učiteljev, ki e-tablo uporablja zelo pogosto, 16,7 % učiteljev, ki tablo
uporablja pogosto, 11,1 % učiteljev, ki jo uporablja redno, ter 7,7 % učiteljev, ki jo
uporablja nekajkrat mesečno. Da vodstvo šole delo z e-tablo nagradi, se sploh ni
strinjalo oz. se ni strinjalo 60,0 % učiteljev, ki e-tablo uporablja zelo pogosto, 54,2 %
učiteljev, ki tablo uporablja pogosto, 72,2 % učiteljev, ki e-tablo uporabljajo občasno,
87,5 % učiteljev, ki e-tablo uporablja redko, 69,2 % učiteljev, ki e-tablo uporablja
nekajkrat mesečno, ter 50,0 % učiteljev, ki e-table ne uporablja skoraj nikoli.
Po pričakovanjih lahko ugotovimo, da šole dodatnega dela z e-tablami večinoma ne
nagrajujejo. Učiteljica 3 je na vprašanje o nagrajevanju odgovorila: »Ne, nagrajevanja
ni. Vodstvo pa nas spodbuja v tej smeri, da je omogočilo, da smo jo dobili. Če so kakšne
predstavitve, nas spodbujajo, da table uporabimo – recimo pri roditeljskih
sestankih …«
Preverili smo tudi, ali je pogostost uporabe interaktivne table odvisna od tega, ali
vodstvo šole poskrbi za izobraževanje.
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Tabela 15: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate e-tablo? in
Ocenite strinjanje s trditvijo: Vodstvo šole poskrbi, da je na šoli organizirano
izobraževanje o interaktivnih tablah
Vodstvo poskrbi, da je na šoli organizirano izobraževanje o etablah (ocenite strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na vodstvo
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S hi-kvadrat preizkusom hipoteze neodvisnosti smo izračunali P = 0,530 ter ugotovili,
da se med odgovori učiteljev, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, ne pojavljajo
statistično pomembne razlike v njihovem strinjanju glede tega, ali vodstvo šole, na
kateri delajo, poskrbi, da je na šoli organizirano izobraževanje o e-tablah. Nihče izmed
sodelujočih učiteljev se ni popolnoma nestrinjal s podano trditvijo, da vodstvo šole, na
kateri delajo, poskrbi, da je na šoli organizirano izobraževanje o e-tablah. Štiri petine
vseh učiteljev (79 %) se je strinjalo oz. popolnoma strinjalo, da vodstvo šole, na kateri
delajo, poskrbi, da je na šoli organizirano izobraževanje o e-tablah, od tega 80 %
učiteljev e-tablo uporablja zelo pogosto, 75 % učiteljev jo uporablja pogosto, 83,3 %
učiteljev jo uporablja občasno, 68,7 % učiteljev jo uporablja redko, 84,6 % učiteljev jo
uporablja nekajkrat mesečno in 100 % učiteljev jo ne uporablja skoraj nikoli. S podano
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trditvijo se ni strinjalo oz. se je delno strinjala petina vseh anketiranih učiteljev (20,0
%), od tega 20,0 % učiteljev e-tablo uporablja zelo pogosto, 25,0 % učiteljev jo
uporablja pogosto, 16,7 % učiteljev jo uporablja občasno, 31,3 % učiteljev jo uporablja
redko, 15,4 % učiteljev pa jo uporablja nekajkrat mesečno.
Ker pri vprašanjih o povezavi med pogostostjo učiteljeve uporabe interaktivne table pri
pouku in podporo vodstva šole ne moremo zavrniti ničelnih hipotez, torej tudi ne
moremo sklepati o kakršni koli povezanosti med pogostostjo uporabe in podporo
vodstva. Zaradi takšnih rezultatov preizkusov smo testirali še pogostost uporabe in
vprašanji Kako bi opisali dodatno usposabljanje o interaktivnih tablah in podporo, ki
ste jo prejeli, pa tudi tu ni povezave med spremenljivkama, saj je vrednost dobljena s
Pearsonovim χ2 preizkusom hipoteze neodvisnosti (χ2 = 28,995, g = 25, P = 0,264)
statistično nepomembna.
Zaključki:
Večina (97,6 %) anketiranih učiteljev se strinja s trditvijo, da vodstvo njihove šole
spodbuja uporabo IKT pri pouku. Več kot štiri petine učiteljev (88,1 %) meni, da
vodstvo šole ponuja dovolj možnosti za izobraževanje s področja uporabe e-tabel. Tri
četrtine učiteljev (80,9 %) meni, da vodstvo poskrbi, da je na šoli organizirano
izobraževanje o uporabi e-tabel. Le 10,7 % učiteljev je potrdilo, da vodstvo njihove šole
dodatno delo z e-tablo tudi nagradi.
Pri vprašanjih o povezavi med pogostostjo učiteljeve uporabe interaktivne table
pri pouku in podporo vodstva šole ne moremo zavrniti ničelnih hipotez, torej tudi
ne moremo sklepati o kakršni koli povezanosti med pogostostjo uporabe e-table in
podporo vodstva šole. Zaradi takšnih rezultatov preizkusov smo testirali povezanost
med pogostostjo uporabe, usposabljanjem o e-tablah in podporo, ki so jo učitelji prejeli,
pa tudi tu ni povezave med spremenljivkami, saj je vrednost, dobljena s χ2-preizkusom
hipoteze neodvisnosti, statistično nepomembna.
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10.4 POGLEDI UČITELJEV TER UČENCEV NA PREDNOSTI IN
POMANJKLJIVOSTI INTERAKTIVNIH TABEL
VPRAŠANJE 4: Kakšni so pogledi učencev, učiteljev in vodstva šole na prednosti in
pomanjkljivosti interaktivnih tabel?
E-tabla učiteljem omogoča učinkovitejše in preprostejše podajanje vsebin in informacij
v učnem procesu. Tako je obogaten sam učni proces, poleg tega pa so vanj aktivno
vključeni tudi učenci (Beauchamp in Parkinson, 2005). Uspešna uporaba e-table pa je
odvisna predvsem od tega, kako učitelj vključuje tehnologijo v svoj način poučevanja in
ga z njo izboljšuje.
S pomočjo anket in intervjujev smo ugotavljali poglede učencev, učiteljev in vodstva
šole na prednosti in pomanjkljivosti interaktivnih tabel.
Prednosti interaktivnih tabel
V literaturi so večinoma predstavljene predvsem prednosti uporabe interaktivne table.
Kot glavna prednost je največkrat omenjena interaktivnost (fizična oz. tehnična
interaktivnost, pedagoška oz. didaktična interaktivnost). Pedagoška oz. didaktična
interakcija je proces, kjer učenca sistematično vzpodbujamo (vključujemo) k aktivnemu
sodelovanju pri izgradnji znanja (Bačnik, 2007). E-tabla učiteljem omogoča enostavno
integracijo IKT pri poučevanju v razredu (Smith, 2001) ter boljše načrtovanje dnevnih
in letnih učnih priprav (Cogill, 2003). Učitelj je pri uporabi IKT v učilnici bolj sproščen
(Cogill, 2003). Učitelji si lahko izmenjujejo materiale, in tako prihranijo čas (Glover in
sodelavci, 2001).
Anketiranim učiteljem se je zdela najpomembnejša prednost interaktivnih tabel
povečanje motivacije učencev. Učiteljem se zdi pomembno tudi, da se s pomočjo etable lažje zadovoljijo različne stile učenja učencev. Prav tako so izkazali pomen
zvečani pozornosti in osredotočenosti učencev na nalogo. Ne zdi pa se jim, da bi
uporaba interaktivne table izboljšala vedenje njihovih učencev ali pomagala pri
integraciji IKT v kurikulum.
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Pomaga pri integraciji IKT v kurikulum.
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zraven … pri vseh igricah … Že to je nekaj, kar ga spodbuja, da želi tudi on to naredit
…«
Tudi Smith (2005) poudari, da je prav motivacija največkrat
najve krat in najširše sklicevana
prednost e-table. Učitelji
čitelji naj bi tako
ta imeli večjo pozornost učencev,
encev, kar bi vodilo tudi
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do boljšega vedenja; učenci pa prijetnejši, hitrejši, zabavnejši in zanimivejši pouk, kar
pa bi vplivalo tudi na njihov odnos in dojemanje predmeta.
Anketirane učence smo prosili, da označijo strinjanje z izjavami o prednostih e-tabel.
Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati Mossine raziskave (Moss in sodelavci,
2007).
Tabela 16: Pozitivne izjave: Procent učencev, ki so se z izjavo strinjali/popolnoma
strinjali

Pozitivne izjave
Učiteljeve slike in grafe lažje vidim, če učitelj uporablja e-tablo.
E-tabla dela učenje bolj zabavno in zanimivo.
E-tabla učitelju olajša ponavljanje, razlago in povzetke.
Raje imam učne ure, pri katerih je uporabljena e-tabla.
Mislim, da so učiteljeve učne ure bolje pripravljene in
organizirane, ko uporablja e-tablo.
Bolj uživam v urah, ko učitelj uporablja e-tablo.
Kadar učitelj uporablja e-tablo, snov bolje razumem.
Bolj sodelujem pri uri, če učitelj uporablja e-tablo.
Kadar učitelj uporablja e-tablo, se naučim več.
Lažje razumem snov, če učitelj uporablja e-tablo.
Menim, da se učenci lepše obnašajo pri učnih urah z e-tablo.
Bolje se koncentriram v razredu, ko se uporablja e-tabla.
Bolj bi se trudil, če bi učitelj uporabljal e-tablo pogosteje.

Se strinjam/ se
popolnoma
strinjam (SLO)
85,1 %
83,3 %
77,7 %
72,2 %

Se strinjam/se
popolnoma
strinjam (ANG)
76 %
81 %
87 %
74 %

68,5 %

85 %

66,7 %
55,5 %
53,7 %
53,7 %
53,7 %
46,3 %
37 %
37 %

64 %
77 %
/
70 %
77 %
29 %
47 %
29 %

V stolpcu z oznako SLO so rezultati naše ankete, v stolpcu z oznako ANG so podatki,
pridobljeni iz Mossine raziskave. Učenci imajo splošno pozitiven odnos do interaktivne
table z velikim deležem strinjanja z večino izjav. Izjave z najvišjim deležem se nanašajo
na učiteljevo uporabo e-table in na način, s katerim poučujejo učno snov. Do podobnih
zaključkov je prišla tudi Mossova (Moss in ost., 2007). Več kot štiri petine angleških
učencev (87 %) in štiri petine slovenskih učencev (77,7 %) se je strinjalo, da e-tabla
učitelju olajša ponavljanje, razlago in povzetke. Več kot štiri petine angleških učencev
(85 %) in dobri dve tretjini slovenskih učencev (68,5 %) se strinja, da so učiteljeve učne
ure bolje pripravljene in organizirane, ko uporablja e-tablo. Da e-tabla dela učenje bolj
zabavno in zanimivo, se je strinjalo štiri petine angleških (81 %) in slovenskih šolarjev
(83,3 %). Več kot štiri petine slovenskih šolarjev (85,1 %) in angleških šolarjev (76 %)
se strinja oz. popolnoma strinja, da učiteljeve slike in grafe lažje vidi, če učitelj
uporablja e-tablo.
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Po izvedenih anketah, intervjujih in pregledani literaturi lahko povzamemo prednosti, ki
jih e-tabla omogoča učencem.
Več je možnosti za udeležbo in sodelovanje, učne ure so bolj zanimive. Jasne,
učinkovite in dinamične predstavitve spodbujajo tako sodelovanje kot motivacijo
(Cuthell, 2005). Učenci lahko razumejo bolj kompleksne koncepte z lastno
manipulacijo predmetov in predstavitvijo (Higgins in sodelavci, 2005). Multimodalne in
kinestetične možnosti lahko poglobijo učenje in spodbujajo metakognicije (Wall in
sodelavci, 2005), še posebej takrat, kadar so materiali, ki se uporabljajo, zasnovani za
določeno fazo pouka (uvod, vmesno preverjanje razumevanja, refleksija …) (Glover in
sodelavci, 2005). Učencem e-tabla omogoča večjo ustvarjalnost pri izdelavi prezentacij
ter tako povečuje samozavest učencev (Levy, 2002). Učenci zaradi možnosti
skladiščenja in tiskanja materialov manj prepisujejo s table, omogočeno pa jim je tudi
ponovno uporabljanje in ponavljanje (Wall in sodelavci, 2005). Učitelj ima možnost
prilagoditi pouk različnim učnim stilom učencev: vizualnim (slike, barve, podčrtovanje,
risanje, video), avditivnim (video in zvočni dodatki) in kinestetičnim (tekst in slike, ki
jih učenec samostojno premika in ureja), zadovoljevanje osebnih učnih stilov pa poviša
motivacijo in podaljša koncentracijo za delo. Učenci tako pridobijo več znanja in
dosegajo višje učne uspehe, ki pripomorejo k boljšemu vedenju v skupini (Miller in
sodelavci, 2005). Uporaba peresa, ki nadomesti miško, omogoča boljši stik z učenci.
Uporaba zaznamovalnih orodij omogoča sprotno dopisovanje razlage, označevanje
pomembnih pojmov, dodajanje poudarkov in vnašanje idej učencev. Pri pripravi gradiva
mora biti učitelj pozoren, da le-to spodbuja interaktivnost, ki pripomore k večji
aktivnosti učenca pri pouku. Takšno poučevanje pa zahteva večji napor, večjo zavzetost
ter več časa in znanja učitelja (Kožlakar, Trstenjak, 2009).

Pomanjkljivosti interaktivnih tabel
Učitelje smo prosili, da glede na težavnost razvrstijo vprašanja, povezana s težavami pri
uporabi e-tabel. Najbolj jih motita pomanjkanje znanja učiteljev o tem, kako e-tablo
uporabljati učinkovito (povprečje odgovorov 4,74), in pa več časa, ki ga potrebujejo
za pripravo (povprečje odgovorov 4,95); najmanj pa poraba baterij v pisalu (povprečje
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7,17) in problemi s pridobivanjem virov in materialov (povprečje 6,01).. Največkrat
Najve
je
bilo z najvišjo oceno problematičnosti
problemati
ocenjeno vprašanje o senci projektorja
(16,2 %), sledita pa mu vprašanji o potrebi po umerjanju e-table (14,3 %) in več časa,
potrebnega za priprave (14,3 %).
Hitra poraba baterij v pisalu e-table.
e

756

Zaradi svetlobe, ki prihaja od oken ali žarnic, je
vsebina na e-tabli
tabli otrokom težko vidna.
Pomanjkanje znanja učiteljev
iteljev o tem, kako eetablo uporabljati učinkovito.
činkovito.

631
583

Več časa
asa potrebnega za priprave.

578

Problemi s pridobivanjem virov.

571

Problemi povezani s projektorjem.

562

Pomanjkanje usposabljanja za delo z e-tablo.
e

547

Pomanjkanje pomoči, če gre kaj narobe.

529

Senca projektorja.

520

Potreba po rednem umerjanju e-table.
e

498
0
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Graf 9: Po problematičnosti
nosti razvrščeni
razvrš
problemi z e-tablo, pri čemer
emer ima najbolj
pomemben odgovor najnižje število točk,
to k, najmanj pomemben odgovor pa ima najvišje
število točk
Nadaljnje smo učitelje
itelje vprašali,
vpraša kaj jih pri e-tabli
tabli moti in kaj bi spremenili. Največ
anketiranih učiteljev
iteljev je napisalo,
napisalo da pri e-tabli v največji
ji meri ne bi kaj spreminjali
(40 %), oziroma ne vedo, kaj bi spremenili (9,5 %). Tiste, ki pa bi kaj spremenili,
spremenili pa si
najbolj želijo enostavnejšo
avnejšo uporabo (11,4 %), enake programe za vse znamke e-tabel
e
(7,6 %), da bi lahko pisali po tabli s prsti,
prsti in več funkcij (6,7 %).
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Graf 10: Kaj bi učitelji spremenili pri interaktivni tabli, če bi bilo to možno
Rezultati raziskave negativnih faktorjev, ki smo jih ugotovili, so podobni, kot jih
dobivajo v raziskavah po svetu. Učitelji večinoma izpostavljajo probleme bolj tehnične
narave, kot so kratka življenjska doba žarnic projektorja, omejene zmožnosti
posameznih tipov e-tabel ter težave s kalibracijo e-tabel. Pojavljajo se težave z
dostopnostjo interaktivnih tabel, saj so jih šole kupile le nekaj, in zato se morajo učitelji
med seboj usklajevati, kdaj jo bo kdo uporabljal.
Odgovor učiteljice 2 na vprašanje o pomanjkljivostih e-table se je nanašal na problem
tehnične narave: »Edina stvar, ki bi jo spremenila, je, da bi jo montirali tako, da bi se
dala spuščat višje in nižje. Ker so prvošolčki še tako majhni, da velikokrat kdo ne
doseže vrha table. Tako da smo včasih postavili tudi pručko, da je kak učenec dosegel
kakšno stvar. Igrice niso narejene tako, da bi se dalo s kazalcem gor in dol … Samo
tablo pa lahko prestavljaš gor in dol in otroci to tudi znajo, ampak igrice pa niso. Ne
moreš je premikati. Če bi imela možnost, bi tablo montirala na neka vodila, da bi se
lahko tabla spustila nižje pri prvošolčku, pri drugošolcu gre lahko že višje, ko bi pisala
jaz, bi jo zopet lahko premaknila na svojo višino …« Problem, ki ga je izpostavila
učiteljica, bi se lahko rešilo z drugim tipom e-table (s projektorjem, pritrjenim direktno
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na tablo), ki bi bila montirana na vodila. Menimo, da ni edina učiteljica s takšnim
problemom, ki poučuje na nižji stopnji, saj velikokrat pozabljamo na razlike v višinah
med učenci razrednega in predmetnega pouka. Tudi Glover s sodelavci (2001) ter Smith
(2001) izpostavijo težavo nekaterih otrok pri doseganju in manipuliranju z e-tablo.
V literaturi je možno zaslediti tudi pritožbe glede finančnih vložkov šol v tehnologijo etabel. V kitajski raziskavi je Hu s sodelavci (2009) oblikoval tako imenovan mehak
sistem e-table (ang. soft whitebord system), ki temelji na že obstoječi multimedijski
opremi v učilnicah (projektor, računalnik, projekcijsko platno), s tem sistemom so
kitajske šole privarčevale visoke stroške v novo naložbo tehnologije e-tabel in povečale
uporabo obstoječe opreme v šolah.
Tudi pri nas dosti učiteljev meni, da bi bilo popolnoma dovolj, če bi imeli v razredu
nekaj računalnikov ter projektor, in da je nakup e-tabel za šolo le strošek. Primerjavo
med učenčevim delom na računalniku in e-tabli je podala Učiteljica 2: »Opazila sem
tudi, da je to še veliko boljša stvar, kakor da jih peljem v računalniško učilnico in delata
po en ali po dva na računalniku, ker so te igrice narejene tako, da ima zraven tudi
pomoč. Če so sami pri računalniku, samo klikajo in klikajo, in enkrat že pridejo do
rešitve. Ko pa pride učenec k tabli, mora on narediti tisto stvar na tabli. Je veliko večja
kontrola, a res dela … Vsi želijo priti na tablo, saj vse miga pred njem, in tako veliko je,
vsak ima interes. Ko v našem razredu začnemo delat igrice, vsak učenec hoče pred
tablo, se celo prepirajo, tako da je potrebno narediti red – tu bomo začeli, vsi pridete na
vrsto, potem je pa v redu. Vsi učenci sodelujejo. Vsi si res želijo delati na tabli. Vsi si
upajo vse naredit na tabli. Pri nas je e-tabla učni pripomoček, ki je vsestranski, in ga
tudi uporabljamo.«
Koenraad (2008) v svojem delu ugotavlja, da se navdušenje nad novostjo in zmožnostjo
e-table sčasoma zmanjša. Poudari tudi, da nekateri učitelji ne zaupajo tehničnim
napravam in se raje poslužujejo klasičnega poučevanja s kredo in tablo. Pri takšnih
učiteljih se velikokrat pokaže pomanjkanje znanja in izkušenj za delo z e-tablo.
Učiteljica 3 je na vprašanje, kaj jo moti pri e-tabli, odgovorila: »Nimam še dovolj
izkušenj. Tega še ne vem. Včasih me moti, da kaj ne deluje. Po selitvi nazaj, vem, da
določene tipke še ne delajo, in to bo moral računalničar še dograditi. Moti me to, da
zadeva ni brezhibna. Ni pa v moji moči oziroma znanju, da bi te stvari odpravila.«
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Smith (2001) izpostavi problem prepogoste učiteljeve
u
dominacije pri poučevanju
pou
z etablo. Hitrejši tempo učne
uč ure (ki ga lahko štejemo tudi kot prednost) je lahko tudi
slabost za nekatere učence
čence z učnimi
u
težavami. Raziskovalci (Smith in sodelavci, 2005,
Hall in Higgins, 2005) ugotavljajo, da se ob učiteljevem
u iteljevem dostopu do e-table
e
povečuje
čas, porabljen za celorazredne dejavnosti,
dejavnosti na račun časa
asa za skupinsko delo. Vendar je
Somekhova (2007) opozorila,
opozoril da ob ustrezni uporabi e-table ni negativnih učinkov
u
zaradi manj skupinskega dela.
Učenci pa so odgovarjali sledeče:
slede dve petini učencev ne bi spremenilo ničesar
ni
(44,4 %).
Nekoliko zaskrbljujoče
če je, da je petina učencev
u
(18,5 %) opozorila, da učenci
u
e-tablo
med poukom premalokrat
lokrat uporabljajo.
uporabljajo Desetina učencev (9,3 %) meni, da se z e-table
veliko preveč prepisuje,
prepisuje 5,6 % učencev je bilo mnenja, da se e-tabla
tabla pogosto kvari,
5,6 % učencev
encev je menilo, da e-tabla
e
porabi veliko baterij in elektrike..

Nič
Pogosto se pokvari

1,9

3,7

3,7

5,6

Ne znam uporabljati
Preveč prepisujemo z
nje
Prehitro prestavljanje
naprej

44,4
18,5

Premalo jo uporabljamo
Pisanje s posebnim
svinčnikom

3,7
9,3

Igranje učiteljev z njo
3,7 5,6
Neumno potrošen denar
Velika poraba baterij,
elektrike

Graf 11: Odgovori učencev
encev na vprašanje odprtega tipa o tem, kaj jih moti pri e-tabli
e
Mnenje učencev
encev nam kaže, da se jih dosti pritožuje nad tehničnimi
tehni nimi problemi,
problemi učencem
namreč ni všeč, če e-tabla
tabla ne deluje tako,
tako kot bi morala. Takšne probleme je mogoče
mogo
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rešiti s pravilno namestitvijo, uporabo in kalibracijo table. Večji problem predstavlja
dejstvo, da 18,5 % učencev meni, da tablo sami premalo uporabljajo. To dejstvo lahko
povežemo s pomankanjem učiteljevih veščin uporabe e-table. Učitelj 1, katerega učenci
so bili anketirani, tablo uporablja bolj kot platno za projeceranje PPT. Učitelj 1 nad
tablo ni ravno navdušen, kar je razvidno iz odgovora na vprašanje, kaj ga moti pri etabli: »Hja, moti me tabla ... Saj je v redu, ni pa to, to ... Mislim, da je vse to prevelik
cirkus. Generalno gledano. Vse more nekaj migat, skakat ... Tudi učenci se izgubljajo v
tem, kaj se dogaja, namesto da bi se posvetil vsebini. Gledajo sliko in ugibajo, kaj je
spodaj, s kakšno barvo je kaj napisano, zakaj ni napisano z drugo barvo ... Namesto da
bi se ukvarjali z npr. polži. Veliko pomembnejši se mi zdi material, ki jim ga dam v roke
(živ material).« Tudi opazko učencev nad preveč prepisovanja s table lahko povežemo s
tem, da učitelj table ne uporablja učinkovito, temveč zgolj kot podlogo za pisanje. Zelo
zanimivo je, da je 5,6 % učencev omenilo veliko porabo elektrike. Izvedeli smo, da je v
času namestitve e-tabel in računalnikov na šoli potekal projekt, ki ga je vodil Učitelj 1,
kjer so učenci usvajali znanja iz ekologije, pri tem pa so dalj časa merili tudi porabo
električne energije na šoli ter ugotovili veliko večjo porabo energije po priklopu nove
tehnologije in računalnikov.
Tabela 17 kaže odstotke strinjanja učencev z negativnimi izjavami, s katerimi smo
merili odnos učencev do e-table. V stolpcu z oznako SLO so podatki pridobljeni z našo
anketo, v stolpcu z oznako ANG so podatki pridobljeni iz Mossine raziskave (Moss in
sodelavci, 2007). Tabela 17 kaže, da imamo nizko strinjanje z negativnimi izjavami, kar
kaže na pozitiven odnos otrok do interaktivnih tabel. Negativna izjava z najvišjo stopnjo
strinjanja je, da e-tabla nima vpliva na učiteljevo poučevanje (40,7 % slovenskih
učencev, 26 % angleških učencev). Odgovori 25,9 % naših učencev in 30 % angleških
učencev nam dajo slutiti, da imajo v šolah kar nekaj tehničnih problemov z e-tablami.
Desetina slovenskih učencev (13 %) in petina angleških učencev (20 %) vidi negativne
učinke e-table pri prehitrem poučevanju učiteljev. Kar 16,6 % naših učencev (18 %
angleških) se počuti neugodno ob uporabi e-table pred celotnim razredom. Učenci z
obeh držav pa menijo, da e-tabla ni težavna za uporabo.
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Tabela 17: Negativne izjave: Odstotek učencev, ki so se z izjavo strinjali/popolnoma
strinjali

Negativne izjave

Se strinjam/
se popolnoma strinjam
(SLO) %

Se strinjam/
se popolnoma strinjam
(ANG) %

40,7

26

25,9

30

16,6

18

13

20

7,4

8

Učitelji učijo enako z uporabo e-table ali
brez nje.
E-tabla se veliko kvari, in to je potrata časa.
Ni mi všeč, kadar moram priti pred razred
in uporabljati e-tablo.
Mislim, da učitelj prehitro razlaga, ko
uporablja e-tablo.
Mislim, da so e-table težavne za uporabo.

Negativni dejavniki, ki se pojavijo pri delu z interaktivno tablo:
-

delo z e-tablo zahteva drugačen način postavitve učitelja pred tablo, saj se
drugače pri mnogih izvedbah table slika lahko zakrije,

-

postavitev table je treba načrtovati, pripraviti ustrezen prostor, predvsem pa je
pomembno, da se učitelj strinja, da bo prejel in nadaljnje poučeval z e-tablo,

-

učinkovita raba e-table zahteva kvalitetno usposabljanje in prakso,

-

učitelji morajo biti pripravljeni na izdelavo novih materialov za svoje učne ure,
veliko časa morajo nameniti temu, kako e-tablo kar najbolje izkoristiti in
uporabiti,

-

potrebna je namestitev posebne programske opreme za učence (ActivBoardViewer),

-

ker je e-tabla dosegljiva in relativno enostavna za uporabo v razredu, lahko
učitelj pri učni uri uporabi preveč digitalnih elementov in multimedijskih virov.
Za učinkovito uporabo e-table se morajo učitelji zavedati tako potencialov kot
tveganj, ki izhajajo iz uporabe multimedijskih virov, e-tablo pa bi moral
uporabljati v naprej, načrtovano.
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10.5 VPLIV INTERAKTIVNE TABLE NA UČENJE IN MOTIVACIJO
UČENCEV
VPRAŠANJE 8: V kolikšni meri interaktivne table po oceni učiteljev in učencev
vplivajo na učenje in motivacijo?
Ljudje smo vizualna bitja in slike so eno od orodji, ki nam pomagajo k lažjemu
dojemanju pomena. Šele zadnjih nekaj let raziskovalci vizualno predstavitev jemljejo
resneje ter preučujejo njen vpliv na učenje v povezavi z radikalno spremembo, nastalo
zaradi nove tehnologije in spremembe kulture.
Sposobnost manipuliranja z različnimi podobami in simboli omogoča učencu
neposredno interakcijo z učnim okoljem. V neučinkovitem učnem okolju kažejo učenci
pomanjkanje zanimanja in pozornosti, srečujejo se s težavami pri učenju, v razredu pa
vlada zmeda. Naloga današnjega izobraževanja je usposobiti učence za kritično
mišljenje in v njih vzpodbuditi željo za ustvarjanje na veliko različnih načinov. Zavedati
se je namreč treba, da vid ni zgolj proces pasivnega sprejemanja dražljajev, ampak
vključuje tudi aktivno gradnjo pomena. Smith (2005) navaja, zakaj e-tabla motivira
učence: učna ura je prijetnejša in zanimivejša, pouk je hitrejši, zabavnejši in
vznemirljivejši, kar vpliva tudi na dojemanje učencev.
S pomočjo ankete smo preverili, v kolikšni meri interaktivne table vplivajo na učenje
in motivacijo po mnenju učiteljev in učencev. Učitelji menijo, da ima interaktivna
tabla zelo velik vpliv na motivacijo, saj jih je 78,1 % dalo povečanje motivacije v
prvo polovico pomembnosti.
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Tabela 18: Mnenje učiteljev o vplivu e-table na motivacijo učencev

Frekvenca

Veljavni
odstotki

1

36

34.3

2

12

11.4

3

10

9.5

4

14

13.3

5

10

9.5

6

9

8.6

7

7

6.7

8

2

1.9

9

1

1.0

10

4

3.8

Skupaj

105

100.0

Veljavni

Za učitelja je lahko ena najzahtevnejših nalog, da učence kljub njihovi raznolikosti
učnih stilov in potreb spodbuja k sodelovanju in jih na različne načine čim bolj
motivira. Za učinkovito učenje je pomembno prav sodelovanje učencev med usvajanjem
in utrjevanjem novega znanja pri določeni temi. E-tabla spodbuja sodelovanje učencev s
svojimi vizualno-stimulacijskimi podobami, video- ter audio-komponentami. Učiteljica
2 je primerjala klasično metodo poučevanja ter sodelovanje učencev pri poučevanju z
novo tehnologijo: »Otroke veliko bolj pritegne neka stvar, ki je nekaj animiranega,
nekaj barvastega, kjer nekaj govori … Prej sem lahko narisala s kredo še tako risbo, pa
to ni bilo to … Veliko bolj jih pritegne. Pa skoz so motivirani. Neka stvar, ki jo vizualno
pokažeš, določenim hitro pade koncentracija … tukaj pa lahko motivacijo ohranjaš, saj
se kar naprej nekaj spreminja, giba, govori … Učenec je skoz motiviran, da nekaj
naredi …«
Pomembno je poudariti, da je glavni kreator učne ure učitelj in dober učitelj se mora
znati prilagoditi različnim situacijam v razredu. Učitelj je tisti, ki se odloči, kako in s
čem bo motiviral svoje učence. Učitelj 1 o motivaciji e-tabel pravi: »Dvomim, da so
učenci zaradi uporabe e-table kaj bolj motivirani. Motivacija je bolj tako, eno polžjo
lupino daš, pa je to tudi motivacija. Ali pa, pred e-tablo smo imeli samo projektor in
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platno, pa je bilo ravno tako, 2 sliki, no, nisi mogel ravno packat nič gor, ampak je bila
ravno tako motivacija ... Še pred tem pa smo imeli samo posterje, pa si poster prinesel,
in je bilo vau, pa je bila ravno tako motivacija, tako da ... ne vem, jaz mislim, da ...«
Učitelji se dokaj hitro zavzamejo za delo z e-tablo, vendar jih začetna navdušenost
lahko hitro mine, če se e-tabla ne uporablja konstantno ter se učitelj ne izpopolnjuje v
njeni uporabi. Tu moramo poudariti pomen kvalitetne podpore ob pojavu problemov. V
literaturi je mogoče zaslediti tudi poročila o padcu motivacije pri učencih po določeni
časovni uporabi (na začetku je bila tabla velik »boom«, ko učenci enkrat tablo spoznajo,
jim ni več zanimiva). Učiteljica 3 o motivaciji: »Kadar uporabljam interaktivno tablo,
so učenci bolj motivirani. Je pa ne uporabljam še veliko, in takrat, ko jo, jih še potegne.
Pouk je malo drugačen …« Učiteljica 2 o padcu motivacije učencev po določenem
obdobju uporabe e-tabel meni: »Ne, jaz mislim, da ne. Sploh ne. Ker, res pa je, da mi ne
delamo samo na tabli. Še zmeraj delamo ogromno konkretnega. Veliko se igramo,
ampak se igramo usmerjeno, z nekim namenom. In če vprašate učence, kaj so počeli,
vam bodo odgovorili, da so se igrali. Ja, ampak so se igrali z določenim namenom. Etabla je le pripomoček in ne nadomestilo za ves drug pouk. Prvošolci in drugošolci
potrebujejo ogromno gibanja. Potrebno je imeti tudi veliko tišine, da se otroci naučijo
poslušati. Imamo ogromno branja, poslušanja in tega …« Ravnateljica o zmanjšanju
začetnega navdušenja otrok nad e-tablami meni: »Otroci, predvsem mlajši, se navadijo
na en način dela. Otrok postaja starejši in se lažje prilagaja novim metodam in oblikam
dela. Dejstvo pa je, da je toliko načinov dela, kot je učiteljev. S projektorji, ki jih
imamo, bi gotovo zadovoljevali in popestrili pouk pri nekaterih predmetih. Čisto pri
vseh pa jaz tega še ne vidim. Veliko je odvisno od učitelja.«
V tem poglavju raziskujemo tudi, ali je uporaba interaktivne table pri pouku povezana
z učiteljevo usmerjenostjo za celosten razvoj učencev, ali učitelji, ki pri pouku
uporabljajo interaktivno tablo pogostejše, intenzivneje skrbijo za celostni razvoj
učencev.

80

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

Tabela 19: Mnenja učiteljev o učinkih, ki ga ima e-tabla na učenje učencev, 1 – pomeni,
da se učitelj z izjavo nikakor ne strinja, 5 –, da se z izjavo popolnoma strinja

E-tabla je izboljšala
učenje mojih učencev.
Učenci so navdušeni nad
uporabo e-table.
E-tabla bolj zanima fante
kot dekleta.
Učenje z e-tablo je
učencem zabavno.
Zaradi e-table so učenci
bolj pozorni.
Standard dela se je
izboljšal.
Z uporabo e-table pri
pouku so učenci bolj
aktivni.
Z uporabo e-table pri
pouku so učenci bolj
ustvarjalni.
Z uporabo e-table pri
pouku so učenci bolj
samostojni.
Z uporabo e-table učenci
izboljšujejo spretnosti
uporabe IKT.
Z uporabo e-table učenci
pridobivajo na celostnem
razumevanju določene
situacije.

5 – se

1 – se sploh

2 – se ne

3 – se delno

4 – se

ne strinjam

strinjam

strinjam

strinjam

povprečje

3,47

3,50

3,06

2,81

2,85

modus

4

3

3

3

3

povprečje

4,33

4,58

4,11

4,00

4,31

modus

5

5

5

5

4

povprečje

2,30

2,00

2,28

2,44

2,85

modus

2

1

2

3

3

povprečje

4,23

4,46

3,89

3,94

3,85

5

4

3,69

3,62

a

modus

5

5

4

povprečje

4,17

4,17

3,67

a

popolnoma
strinjam

modus

5

4

4

3

4

povprečje

4,07

3,96

3,67

3,56

3,31

modus

4

4

4

4

3

povprečje

4,10

4,13

3,56

3,81

3,23

modus

4

4

4

4

3

povprečje

3,83

3,71

3,22

3,25

2,85

modus

4

3

3

3

3

povprečje

3,60

3,54

2,89

3,19

2,92

modus

3

3

3

3

2a

povprečje

4,13

4,29

3,33

3,88

3,69

modus

4

4

4

4

4

povprečje

4,07

4,08

3,17

3,44

3,64

modus

4

4

3

4

4

Iz izračunanih povprečij lahko razberemo, da so se tisti učitelji, ki tablo pogosteje
uporabljajo, bolj strinjali z navedbami o pozitivnih vplivih e-table kot tisti, ki tablo
uporabljajo redkeje (razen vprašanja, ali e-tabla bolj zanima fante kot punce). Torej
lahko sklepamo, da tisti učitelji, ki pogosteje uporabljajo tablo, vidijo več koristnih
vplivov na razvoj učencev kot tisti, ki jo uporabljajo redkeje.
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S pomočjo t-testa smo preverili, ali je uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na
vprašanja o vplivu e-table na učenje učencev odgovarjali bolj negativno (povprečje pod
3,5), kot pri tistih, ki so odgovarjali bolj pozitivno (povprečje nad 3,5).
Tabela 20: Pogostost uporabe e-table – učenje učencev
Povprečje –

n

Povprečje

učenje učencev

Standardni
odklon

razredi
Kako pogosto uporabljate

1

47

3.19

1.583

interaktivno tablo?

2

58

2.33

1.356

Tabela 21: Ali je uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na vprašanja o vplivu
e-table na učenje njihovih učencev odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5), kot
pri tistih, ki so odgovarjali bolj pozitivno (povprečje nad 3,5)

Levanov test za

t-test o enakosti povprečij

enakost varianc
F
Kako

Equal

pogosto

variances

uporabljate

assumed

interaktivn

Equal

o tablo?

variances not

1.778

Sig.

t

.185

df

Sig. (2-tailed)

3.012

103

.003

2.963

90.992

.004

assumed

T-preizkus (t = 3,012) je pokazal statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe etable med odgovori učiteljev, ki so na vprašanja o vplivu e-table na učenje učencev
odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5) kot tisti, ki so odgovarjali bolj pozitivno
(povprečje nad 3,5). V skupini, kjer imajo učitelji povprečje pod 3,5, je bilo 47
anketiranih, v skupini s povprečjem nad 3,5 pa 58 učiteljev. Če pogledamo povprečja
(3,19 in 2,33), vidimo, da skupina, ki je odgovarjala bolj pozitivno, uporablja e-tablo v
povprečju bolj pogosto kot tista, ki je na vprašanja odgovarjala bolj negativno.
Učiteljem smo dali možnost, da v anketi sami napišejo, kako e-tabla vpliva na učenje
njihovih učencev. Dobili smo sledeče, v grafu predstavljene odgovore.
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Bolj so motivirani
Učenje
enje se ni spremenilo
Bolj sodelujejo, bolj jih zanima
So bolj samostojni
Popestritev, povečana
čana radovednost
Vpliva na predstave, dojemanje in razumevanje
postopkov in procesov
Bolj zabavno jim je
Povečana
ana koncentracija, lažje sledijo
Pouk je nazornejši
Lažje, hitrejše, ve
večje pomnenje
So bolj aktivni
Bolj so pozorni
Hiter pogled v rešitve
Uporabljajo različne
razli
vire
Samozavestnejši
Trajnejše znanje
Všeč jim je uporaba pisala in drugih funkcij table
Boljše in lažje vizualizirajo
Več pišejo
Večč stika z jezikom
Večji
ji nadzor povzroči
povzro redno delo

Deleži %

Bolj se pripravijo na uro

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Graf 12: Odgovori učiteljev
iteljev na vprašanje,
vprašanje kako e-tabla vpliva na učenje
čenje učencev
u
Po pričakovanjih
akovanjih je največ
najve učiteljev pri učencih opazilo in opisalo povečanje
pove
motivacije
(18,1 %). Nekoliko presenetljiv je odgovor desetine učiteljev
u iteljev (11,4 %), da uporaba etable pri pouku ni prinesla nikakršnih izboljšanj/poslabšanj oz. da niso opazili, da bi se
učenje njihovih učencev
encev kakor koli
oli spremenilo. Desetina anketiranih učiteljev
u
(9,5 %)
navaja, da učence učna
čna
na snov bolj zanima, opazili pa so tudi boljše sodelovanje; 6,7 %
učiteljev
iteljev navaja, da so njihovi učenci
u enci postali bolj samostojni, 4,8 % jih je mnenja, da ee
tabla vpliva na predstave,
predstave, dojemanje in razumevanje postopkov in procesov. Ena od
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anketiranih učiteljic je zapisala: »Učence je e-tabla postavila v vlogo "eksperta" v tem
smislu, da svoje šibke točke in pomanjkljivosti v znanju nadomestijo z delom pri e-tabli
in se tako raje usmerijo v učenje.«
Ravnateljica je na vprašanje o vplivu e-table na učenje otrok odgovorila: »Mislim, da so
stvari zelo dodelane. Aktivna so vsa čutila. Je tridimenzionalno. Je nazorno,
prepričljivo. Edino, kar me včasih zmoti, je, da je ves čas prižgan projektor. Vendar se
je tudi to popravilo. Saj učitelji sedaj stvari obvladajo in je tako projektor bolj smiselno
vklopljen. Je vizualno, je slušno

–

otroke to pritegne. Slišijo zvoke. Vse to se pozna na

motivaciji in prepričljivosti. Je pa v zadnjem času nastalo kar precej gradiva, ki je
relativno enostaven za uporabo učitelja. Seveda učitelji porabijo kar nekaj časa, da
poiščejo in pripravijo gradivo, je pa zato enostavno za uporabo pri pouku v šoli.«
Preverili smo tudi mnenje učiteljev, za katero obliko dela se anketiranim učiteljem zdi
interaktivna tabla najprimernejša.

Graf 13: Oblika dela, za katero se zdi učiteljem e-tabla najprimernejša
Tako kot v raziskavah v tujini je tudi pri nas večina učiteljev odgovorila, da je
interaktivna tabla najprimernejša za frontalno delo (59,8 %).
Učenci so odgovarjali, da ima interaktivna tabla predvsem pozitivni vpliv na učenje in
koncentracijo, najbolj so se strinjali z odgovori, da lažje vidijo slike in grafe, da e-tabla
učitelju olajša delo, da je ura z uporabo e-table bolj zabavna, da lažje razumejo
obravnavano učno snov in da se ob učiteljevi uporabi e-table naučijo več.
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Tabela 22: Razvrščanje trditev učencev o e-tabli, 1
strinjam

–

se ne strinjam, 5

povprečje

modus

Ko učitelj uporablja interaktivno tablo, se naučim več.

3,39

4

Ni mi všeč, če moram priti pred tablo in jo uporabljati pred sošolci.

2.41

2

Lažje razumem snov, če učitelj uporablja e-tablo.

3.59

3a

Interaktivna tabla učenje dela bolj zabavno in zanimivo.

4.07

4

Mislim, da učitelj ob uporabi e-table prehitro razlaga.

2.28

2

Učiteljeve slike in grafe lažje vidim, če učitelj uporablja e-tablo.

4.24

5

Menim, da se učenci lepše obnašajo ob učnih urah z e-tablo.

3.26

3

Učitelji učijo enako z uporabo e-table ali brez nje.

3.24

3

Raje imam učne ure, pri katerih je uporabljena e-tabla.

3.94

4

E-tabla učitelju olajša ponavljanje, razlago in povzetke.

4.09

4

Bolj bi se trudil, če bi učitelj pogosteje uporabljal e-tablo.

3.13

3

E-tabla se veliko kvari, in to je potrata časa.

2.42

2

Mislim, da so učiteljeve učne ure bolje pripravljene in
organizirane, ko uporablja e-tablo.

3.87

4

Menim, da so e-table težavne za uporabo.

2,07

2

Bolj uživam v urah, ko učitelj uporablja e-tablo.
Med učiteljevo uporabo e-table pri pouku je moja koncentracija
boljša.
Kadar učitelj uporablja e-tablo pri uri, bolj sodelujem.

3,78

4

3,33

3

3,46

4

Kadar učitelj uporablja e-tablo, snov bolje razumem.

3,52

4

–

se popolnoma

Zanimalo nas je tudi, ali uporaba e-tabel vpliva na izboljšanje učnih dosežkov učencev.
Ravnateljica o vplivu e-tabel na dosežke otrok meni: »Težko bi rekla, da e-tabla vpliva
na učne dosežke. Bilo bi pa zelo dobro, če bi. Je pa res, da imamo različne tipe otrok, in
nekaterim bi bila lahko e-tabla zelo v prid. Nikomur pa ne bi rekla, da e-tabla škodi. Je
pa kakšni skupini otrok res v prid.« Učiteljica 3 o vplivu e-tabel na učne rezultate
učencev meni: »Po dosedanjih izkušnjah bi rekla, da ne. Vendar mi manjka še dela,
izkušenj, da bi bil lahko moj odgovor pritrdilen.«
V literaturi ni dovolj jasnih dokazov, ki bi govorili o izboljšanju učnih dosežkov pri
posameznih predmetih. Najpogosteje so raziskovalci preučevali dosežke pri predmetih
matematika, naravoslovje in pri tujem jeziku. Na podlagi prebrane literature lahko
ugotovimo, da je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vodi v boljše učne dosežke
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učencev, dolžina časa poučevanja učencev z e-tablo. To je rezultat vgrajevanja e-table v
pedagogiko posameznega učitelja. Po redni dvoletni uporabi e-table učitelj pridobi
trajno izkušnjo, takrat je sposoben spremeniti svojo učno prakso tako, da čim bolje
izkoristi svoje zmogljivosti, kar potrjujejo tudi kvalitativni podatki (Somekh, 2007).
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10.6 POUČEVANJE
EVANJE Z INTERAKTIVNO TABLO
VPRAŠANJE 10: Katera gradiva
gradiva za delo z interaktivno tablo uporabljajo učitelji
u
ter
na kakšen način
in jih uporabljajo?
Na učiteljevo
iteljevo uporabo nove tehnologije pri pouku vplivajo tako učiteljeva
u
osebna
prepričanja,
anja, organizacijski kontekst kot tudi drugi dejavniki,
dejavniki kot so dostopnost
tehnologije (tuu ne mislimo samo na dostopnost strojne in programske opreme,
opr
ampak
tudi primeren tip tehnologije in programov, ki podpirajo poučevanje
pou
in učenje),
u
pozitivno šolsko okolje, dovolj časa za raziskovanje, uporabo in izobraževanje učiteljev
u
o uporabi
abi nove tehnologije …
Zanimalo nas je, katera gradiva za delo z interaktivno tablo uporabljajo učitelji
u
ter na
kakšen način
in jih uporabljajo.
uporabljajo Anketirani učitelji gradiva največkrat
največ
poiščejo na
spletnih straneh (38 %), jih pripravljajo sami (26 %) ter uporabljajo programsko opremo
e-tabel (19 %). Odgovori učiteljev
u
kažejo, da je uporaba e-tabel
tabel odvisna predvsem od
posameznega učitelja.
itelja. Tako kot v tujini tudi pri nas še ni
ni dovolj razvitih skupnih virov,
ki bi jih lahko gradili učitelji znotraj ene šole in se povezovali v mreže šol in predmetov,
ki jih učitelji učijo.
Internet (zastonjska
gradiva drugih
avtorjev)

8%
38%

26%

interaktivni CD
(kupljena gradiva
drugih avtorjev)
Programska oprema
e- table

19%

9%

Lastni izdelki

Graf 14: Viri gradiv, ki jih uporabljajo anketirani učitelji
u
za delo z e--tablo
Veliko učiteljev
iteljev se je pritožilo nad časom,
asom, ki ga potrebujejo, da pripravijo material, ki
ga bodo uporabili na e-tabli.
tabli. Kvaliteta gradiva je odvisna od didaktične
didaktič usposobljenosti
učitelja, od časa,
asa, ki ga učitelj
uč
porabi za pripravo gradiva, in od poznavanja programske
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opreme. Učitelj 1 vidi pri e-gradivih predvsem časovni problem: »Nekatera gradiva se
pripravljajo čez e-šolstvo. Z gradivi, ki jih dobiš, si lahko pomagaš, a moraš večinoma
skoraj vsakega prilagoditi, vsaj malo. Ko pa začneš podirat, se začne kriza ... To je res
ogromno dela. In če bi hotel to imet vsako uro in za vsako uro vse pripravit ... je skoraj
nemogoče.« Pripravljeno gradivo, ki ga sistematično shranjujemo in nadgrajujemo,
sčasoma postaja vse bolj kvalitetno, jasno ter strukturirano. Učitelju postopoma ostane
več časa za pripravo novega gradiva ter za pripravo bolj zanimivih in dinamičnih ur
(Becta, 2004).
Učiteljica 2 s svojimi sodelavkami v kolektivu izvrstno sodeluje v timu, določen del
učnih načrtov, priprav in materialov napišejo in pripravijo skupaj. Delo si porazdelijo.
Sama se je na učne ure tudi pred prihodom e-table temeljito pripravljala, zato se ji ne
zdi, da bi sedaj za načrtovanje porabila več časa kot prej. Učiteljica 2 o materialih, ki jih
uporablja pri delu z e-tablo, meni: »V bistvu, ogromno stvari je že narejenih, samo
poiskati jih moraš znati. Od e-prosojnic v Power Pointu do tega, ko si jih narediš lahko
doma … Ne vem, sedaj smo imeli živali in mladiče. Najenostavneje je, da greš na
Google in poiščeš sliko krave in telička, imaš takoj Power Point. Kje bodo učenci dobil
drugače tako ogromno sliko? Vsi jo bodo gledali, vse bo zanimalo, ker je barvasta, kot
če mu v knjigi kažeš neko malo sličico, ali pa se sploh le pogovarjaš o tem. Veliko večja
motivacija je, če mu na tak način prikažeš. Ogromno gradiva je pripravljenega in že
narejenega, nenazadnje ga je enostavno tudi narediti … Od CD-jev, ki obstajajo, do
spletnih strani, kjer si lahko stvari poiščeš. Sedaj tega res ni težko dobiti, samo malo
moraš biti odprt za take stvari, pa najdeš …«
Da bi učitelji gradivo pripravili in uporabljali, morajo poznati tudi različne funkcije, ki
jim jih nudi e-tabla. V anketi smo preverili tudi, kako pogosto uporabljajo učitelji
napisane osnovne in napredne funkcije e-table.
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Graf 15: Delež učiteljev,
iteljev, ki uporabljajo različne
razli
funkcije e-table
table med večino
ve
oz. vsemi
učnimi urami

Ugotovili smo, da anketirani učitelji
itelji uporabljajo široko paleto funkcij e-table.
e
Najpogosteje uporabljajo pisanje in brisanje (67 %), funkcijo orodne vrstice (58 %),
knjižnico in galerijo (43 %), tehniko skrivanja in odkrivanja, premikanje
prem
ter
povezovanje (37 %). Tretjina učiteljev (34 %) med večino
ino oz. vsemi učnimi
u
urami na etabli uporablja barvanje,
barvanje senčenje in poudarjanje, tretjina (28 %) uporablja funkcijo
dopisovanja in shranjevanja.
shranjevanja Ugotovimo lahko, da so bolj pogosto uporabljene
uporablje osnovne
funkcije e-table,
table, kar smo tudi pričakovali.
pri
Kvalitetna uporaba e-table
table vsaj v začetku
za
od
učitelja
itelja zahteva veliko časa,
časa, saj mora najprej spoznati programska orodja. Programi
nudijo pestro slikovno gradivo in omogočajo
omogo
vključevanje
evanje drugih multimedijskih
multimed
elementov v učno
no uro (Hansson, 2006).
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Graf 16: Deleži odgovorov anketiranih učiteljev
u
na vprašanje, kako najpogosteje
uporabljajo interaktivno tablo

Nekoliko nas je presenetilo, da je polovica učiteljev
u
(50,5 %) odgovorila,
a, da na e-tabli
e
najpogosteje uporabljajo interaktivna orodja ter gradivo, pričakovali
pri akovali smo namreč
namre veliko
večji
ji delež odgovorov, da učitelji
uč
uporabljajo e-tablo
tablo za PPT prezentacije in kot
podlogo za pisanje. Učitelj
itelj 1 o načinu
na
uporabe e-table: »Velikokrat samo
amo pišem. Včasih
V
je samo kot platno, kaj projiciram ... Včasih uporabim Power Point in zraven kaj
podčrtam, dorišem, napišem ... Včasih
asih je ta pravo gradivo, pa se še kaj suče
suč ... Različno
...« Učiteljica 3 o svojem načinu uporabe: »Od začetka
etka sem jo uporabljala
upora
za
motivacijo. Za Power Point projekcije pri družbi. Imeli smo tudi kviz. Pri matematiki
reševanje nalog. Utrjevanje pri slovenščini,
slovenš
recimo velika začetnica,
etnica, sproti lahko
brišejo in vpisujejo … Ne, kakih posebnih CD-jev
jev nimam. Table prav dolgo ne
uporabljam,
porabljam, zato imam temu primerno veliko materialov. Mi je pa tabla blizu in bom na
tem še veliko delala.«
Bolj pogosto kot učitelj
itelj dela z e-tablo,
e tablo, bolj jo pozna in zna izkoristiti vse možnosti, ki
jih ponuja (Kožlakar, Trstenjak, 2009).
2009) Učiteljica 2 opišee predmete,
predmete pri katerih
uporablja e-tablo, in načine
ine uporabe: »Pri vseh. Tudi pri športni vzgoji. Imam kolegico,
ki je delala diplomsko nalogo iz gimnastike, določene
dolo ene igre ima posnete, preval, stojo …
Stvar si prej pogledamo, nato gremo v telovadnico,
telovadnico in too izvajamo. Pri glasbi imamo
ljudske plese posnete. Imamo spletno stran, ki je narejena prav za glasbo

–

Glasbeni

videofon, za prvi, drugi in tretji razred. Gor imamo vse vsebine in posnetke, vsa glasba
je gor … Mi se lahko pogovarjamo o harmoniki, pogledamo
pogledamo sliko in poslušamo zvočni
zvo
posnetek, pogledamo koga, ki harmoniko igra … Otrok potem celo stvar dojema
popolnoma drugače. Vidi, kako se harmonika razteza … Ali pa na primer kako
nenavadno glasbilo, kot je harfa … Ne moreš je prinesti v razred. Potem pa učencu
u
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razloži, kako jo držiš … Je popolnoma drugače, če otrok vidi glasbenika, kako igra
nanjo. Ni predmeta, kjer ne bi uporabljala interaktivne table.«
Preverili smo tudi, ali je pogostost uporabe interaktivne table povezana s tem, kako
težavno se učiteljem zdi delo z e-tablo.
Tabela 23: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate interaktivno
tablo? in Ali se vam zdi delo z interaktivno tablo preprosto?

S Pearsonovim χ2 preizkusom hipoteze neodvisnosti ugotovimo, da je pogostost
uporabe e-table odvisna od tega, kako težavno se zdi učiteljem delo z e-tablo (χ2 =
16,653, g = 5, P = 0,005). Izračunamo tudi faktor povezanosti oz. korelacijski koeficient
r = 0,385, ki prav tako potrdi, da sta spremenljivki povezani. Velika večina anketirancev
(88,6 %) meni, da je delo z e-tablami preprosto. S tem se strinjajo vsi učitelji (100,0 %),
ki e-tablo uporabljajo zelo pogosto, večina učiteljev, ki tablo uporablja pogosto
(95,8 %), občasno (88,9 %) in redko (81,3 %), približno dve tretjini učiteljev, ki tablo
uporablja nekajkrat mesečno (69,2 %), in polovica učiteljev, ki table ne uporablja skoraj
nikoli (50,0 %). Da delo z e-tablami ni preprosto, meni 4,2 % učiteljev, ki tablo
uporablja pogosto, 11,1 % učiteljev, ki tablo uporablja občasno, 18,7 % učiteljev, ki
tablo uporablja redko, 30,8 % učiteljev, ki tablo uporablja nekajkrat mesečno, in
polovica (50,0 %) učiteljev, ki table ne uporablja skoraj nikoli.
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Učitelji, ki pri poučevanju želijo uporabljati e-tablo in ostalo IKT, potrebujejo določeno
mero IKT-kompetenc. Raziskali smo tudi, ali učiteljeva samoocena kompetence za
delo z interaktivno tablo vpliva na mišljenje, da jih izboljša kot učitelje.
Tabela 24: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako bi ocenili svoje kompetence za
poučevanje z e-tablami? in Mnenje o tem, da e-tabla izboljša učiteljevo poučevanje (1 –
se ne strinjam, 5 – se popolnoma strinjam)
E-tabla je izboljšala moje poučevanje (1 – se ne strinjam, 5 –
popolnoma se strinjam)

slabe
Kako bi ocenili
svoje kompetence
za poučevanje z
interaktivnimi
tablami?

povprečne
dobre
zelo dobre
odlične

skupaj

število
%

število
%
število
%
število
%
število
%
število
%

se sploh
ne
strinjam

se ne
strinjam

se delno
strinjam

se
strinjam

se
popolnoma
strinjam

skupaj

0
0,0
3
12,0
3
7,9
0
0,0
0

1
50,0
3
12,0
1
2,6
1
3,3
0

1
50,0
5
20,0
8
21,1
5
16,7
1

0
0,0
6
24,0
15
39,5
15
50,0
1

0
0,0
8
32,0
11
28,9
9
30,0
8

2
100,0
25
100,0
38
100,0
30
100,0
10

0,0
6
5,7

0,0
6
5,7

10,0
20
19,0

10,0
37
35,3

80,0
36
34,3

100,0
105
100,0

S χ2 preizkusom hipoteze neodvisnosti smo izračunali, da so razlike v samooceni
kompetenc za delo z e-tablo in mišljenje učiteljev, da jih e-tabla naredi boljše učitelje,
statistično pomembne (χ2 = 28,908, g = 16, P = 0,025). Ugotovili smo, da tisti učitelji, ki
menijo, da so zelo dobro in odlično usposobljeni za delo z e-tablo, tudi menijo, da jih etabla izboljša kot učitelje. Da je e-tabla izboljšala njihovo poučevanje, se strinja oz. se
popolnoma strinja 90 % učiteljev, ki je svoje kompetence ocenilo z odlično, 80 %
učiteljev, ki je svoje kompetence ocenilo z zelo dobro, 68,4 % učiteljev, ki je svoje
kompetence ocenilo z dobro, 56,0 % učiteljev, ki je svoje kompetence ocenilo s
povprečno, ter nihče izmed tistih učiteljev, ki je svoje kompetence ocenil kot slabe (0,0
%). Z izjavo se sploh ni strinjalo oz. se ni strinjalo 0,0 % učiteljev, ki je svoje
kompetence ocenilo z odlično, 3,3 % učiteljev, ki je svoje kompetence ocenilo z zelo
dobro, 10,5 % učiteljev, ki je svoje kompetence ocenilo z dobro, 24,0 % učiteljev, ki je
svoje kompetence ocenilo s povprečno, ter 50,0 % učiteljev, ki je svoje kompetence
ocenilo kot slabe.
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Učiteljeva IKT pismenost je torej pomemben dejavnik, ki vpliva na uporabo e-table v
pedagoškem procesu. Učitelji, ki e-tablo veliko uporabljajo, v uporabi vidijo prednosti
tako zase kot tudi za svoje učence. Taki učitelji poudarjajo predvsem pestrost
poučevanja

–

vključujejo nove učne metode, vključujejo nove načine priprave

učenčevega učenja, lažje pridejo do bolj kakovostnih in raznolikih učnih sredstev
(Brečko in Vehovar, 2008).
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10.7 VPLIV INTERAKTIVNIH TABEL NA POUČEVANJE,
POU EVANJE, PEDAGOŠKO
PRAKSO IN PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV
U
VPRAŠANJE 5: Kakšen odnos do interaktivne table imajo učitelji; ali je povprečna
povpre
uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih,
u
ki na pozitivna vprašanja o odnosu učiteljev
u
do e-table odgovarjajo bolj pozitivno, kot pri tistih,
tistih ki odgovarjajo bolj negativno?
VPRAŠANJE 6: Ali je učiteljeva
čiteljeva uporaba interaktivne
interaktivne table pri pouku povezana z
učiteljevim
iteljevim pojmovanjem lastne vloge in z njegovim profesionalnim razvojem?
razvojem
Učiteljevo
iteljevo osebno razumevanje in njegov odnos do interaktivnosti učenca
čenca in e-table
e
v
razredu je hkrati tudi učiteljev
iteljev direkten odsev njegove pedagoške
pedagoške prakse in razumevanja
teorij poučevanja in učenja. Ena največjih
najve
sprememb, ki smo jo opazili pri opazovanju
učnih ur, ki jo ima tehnologija e-tabel
e
na poučevanje
evanje in vodenje razreda, ni odražala
nobene določene učne
ne teorije in ni bila popolnoma jasna.
jasn Učitelji
itelji so videli priložnost za
interaktivnost in učenca
enca v središču
središ učenja predvsem takrat, ko so učenca
enca poklicali pred
tablo in ko je učenec
enec imel fizično
fizi
interakcijo z vsebino table, največkrat
čkrat z vnaprej
določenimi rezultati.
Rezultati ankete kažejo, da uporaba interaktivne table spreminja pogled učiteljev
u
na
vključevanje e-table
table v razrede. Dobra četrtina učiteljev (28,6 %) uporablja interaktivno
tablo zelo pogosto, večino
ino svojih učnih
u
ur, 22,9 % učiteljev
iteljev uporablja e-tablo vsaj
enkrat na dan, 17,1 % učiteljev
iteljev pa e-tablo uporablja občasno.

Manj kot enkrat mesečno
čno

3,80%
12,40%

Nekajkrat mesečno
čno

15,20%

Redko (enkrat do dvakrat na teden)
Občasno (večino
ino dni)

17,10%
22,90%

Pogosto (vsaj enkrat na dan)

28,60%

Zelo pogosto (večino učnih
nih ur)

Graf 17: Učiteljeva
iteljeva pogostost uporabe e-table
e
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Več kot štiri petine učiteljev (88,6 %) meni, da je interaktivna tabla preprosta za
uporabo. Desetina učiteljev (11,4 %) meni, da je e-tabla težavna za uporabo. 30
učiteljev (28,6 %) je svoj odgovor še dodatno pojasnilo. Trije učitelji so poudarili, da je
njena uporaba preprosta, ko enkrat osvojiš osnove. Trije učitelji so se čutili premalo
usposobljenih za uporabo e-table. Večina mnenj anketiranih učiteljev o e-tablah je bila
pozitivnih. Učitelji so bili mnenja, da te e-tabla razumljivo vodi s pomočjo navodil; da
je e-tabla enostavna za uporabo, je pa treba brati znake; ko enkrat vidiš prednosti, ki ti
jih e-tabla ponuja, te kar potegne, da raziskuješ možnosti. Učiteljem je bila všeč
vsestranskost in nekompliciranost e-table. Negativne kritike so bile v povezavi s tehniko
(tehnične težave, zatikanje, ne tekoče delovanje) in usposabljanjem.
Zanimalo nas je, kakšen odnos imajo učitelji do e-table ter kako jo sprejemajo.
Anketirani učitelji so ocenili svoje strinjanje glede zastavljenih negativnih in pozitivnih
izjav o njihovem odnosu ter sprejemanju e-table.
Tabela 25: Pozitivne izjave: Procent učiteljev, ki so se z izjavo strinjali/popolnoma
strinjali

Pozitivne izjave o odnosih učiteljev do interaktivne table
Učencem dovolim interakcijo s tablo.
E-tabla ustvari učilnico bolj interaktivno.
Naklonjen sem temu, da učenci uporabljajo e-pisalo.
Učitelji bi morali svoje materiale in vire bolj deliti ter tako pomagati drug
drugemu.
E-tabla je izboljšala moje poučevanje.
Pri uporabi e-table se počutim samozavestnega.
Zaradi e-table v svoji učilnici uporabljam IKT bolj kot prej.
Vsi razredi bi morali imeti e- tablo.
E-tabla bolje skrbi za vse učne stile, kot navadna tabla.
Odkar uporabljam e-tablo, so se učenci neformalno naučili tehničnih
terminov, povezanih z računalniško literaturo, npr. pomakniti,
pomanjšati, shraniti ...
E-tabla je vredna svojega denarja.
E-tabla iz mene naredi učinkovitejšega učitelja.
Zaradi e-table se bolje pripravim na učne ure.
Če se e-tabla med učno uro pokvari, imam podporo na dlani.
Zaradi e-table učenci lažje berejo mojo pisavo.
Brez e-table bi se počutil izgubljenega.
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Zanimivo je, da je kar štiri petine učiteljev (81 %) označilo, da se strinja/popolnoma
strinja, da učencem dovoli interakcijo s tablo. V anketi, ki smo jo opravili z učenci, je
bila na drugem mestu ravno želja učencev po več interakcije z e-tablo. Učitelji se prav
tako strinjajo oz. popolnoma strinjajo, da e-tabla pomaga ustvariti učilnico bolj
interaktivno. Približno dve tretjini učiteljev (73,3 %) je zelo naklonjenih učenčevi
uporabi e-pisala. Večina učiteljev (70,5 %) meni, da bi morali učitelji med seboj deliti
svoje materiale in vire ter si tako pomagati. Odgovora z najmanjšo stopnjo strinjanja sta
bila, da bi se brez e-table v razredu učitelj počutil izgubljenega (22,9 %) ter da zaradi etable učenci lažje berejo učiteljevo pisavo (28,5 %).
Tabela 26: Negativne izjave: Procent učiteljev, ki so se z izjavo strinjali/popolnoma
strinjali

Negativne izjave o odnosih učiteljev do e-table
Obstaja potreba po boljšem usposabljanju o uporabi e-tabel.
Pred tablo preživim več časa kot prej.
Srečnejši bi bil, če bi se o lokaciji e-table v učilnici prej posvetovali z
mano.
Šola bi bolje porabila denar, če bi v vsako učilnico namestili navaden
projektor, kot pa da vlaga v e-table.
Ko uporabljam e-tablo, sem pod pritiskom, ker se bojim, da je ne bi
uporabljal pravilno.
Raje ne bi imela e-table v razredu.
E-tabla je le novotarija, in zanimanje zanjo bo kmalu splahnelo.

Se strinjam/
se popolnoma
strinjam (%)
45,7
32,4
22,9
13,4
11,5
6,7
5,8

Učitelji menijo, da bi se na področju usposabljanja o uporabi e-tabel dalo narediti še
korak naprej. Ravno z izjavo o potrebi po boljšem usposabljanju o uporabi e-tabel se je
strinjalo 45,7 % učiteljev. Prav tako imajo učitelji občutek, da pred tablo preživijo
nekoliko več časa kot prej (32,4 %). Učitelji imajo pozitiven odnos do e-tabel. Da so etable le novotarija, za katere bo zanimanje kmalu splahnelo, se je strinjalo le 5,8 %
anketiranih učiteljev, slaba desetina učiteljev (6,7 %) pa je označila, da raje ne bi imeli
e-table v razredu.
Raziskali smo, ali je povprečna uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na
pozitivna vprašanja o odnosu učiteljev do e-table odgovarjali bolj pozitivno.
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Tabela 27: Pogostost uporabe e-table – pozitivni razredi

Povprečje-

n

Povprečje

pozitivni

Standardni
odklon

razredi
Kako pogosto uporabljate

1

59

2.08

1.164

interaktivno tablo?

2

46

3.52

1.545

Tabela 28: Ali je povprečna uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na pozitivna
vprašanja o odnosu učiteljev do e-table odgovarjali bolj pozitivno (povprečje več kot
3,5), kot tisti, ki so odgovarjali bolj negativno (povprečje manj ali enako kot 3,5)

Levanov test za

t-test o enakosti povprečij

enakost varianc
F
Kako

Equal

pogosto

variances

uporabljate

assumed

interaktivn

Equal

o tablo?

variances not

7.152

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

.009

–5.436

103

.000

81.271

.000

–5.251

assumed

T-preizkus (t = -5,436) je pokazal statistično pomembne razlike med povprečno
uporabo e-table učiteljev, ki so na pozitivna vprašanja o odnosu do e-table
odgovarjali bolj pozitivno (povprečje več kot 3,5), in med tistimi, ki so odgovarjali
bolj negativno (povprečje manj ali enako kot 3,5). V skupini, kjer imajo učitelji
povprečje več kot 3,5, je bilo 59 anketiranih, v skupini z manjšim povprečjem pa 46
učiteljev. Če pogledamo povprečja (2,08 in 3,52), vidimo, da skupina, ki je odgovarjala
bolj pozitivno uporablja e-tablo v povprečju bolj pogosto kot tista, ki je na vprašanja
odgovarjala bolj negativno. Izračunali smo tudi Levanov test za enakost varianc, ki prav
tako potrdi, da povprečni uporabi e-table nista enaki, saj je f = 0,009.
Podobno smo testirali še negativna vprašanja. Zopet smo anketirance razdelili v dve
skupini. V prvi skupini so tisti, ki so na negativna vprašanja o odnosu do e-table
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odgovarjali manj negativno (povprečje manj kot 2,5), v drugi pa tisti, ki so odgovarjali
bolj negativno (povprečje več kot 2,5).
Tabela 29: Pogostost uporabe e-table – negativni razredi
Povprečje-

n

Povprečje

Standardni

negativni

odklon

razredi
Kako pogosto uporabljate

1

29

3,28

1,750

interaktivno tablo?

2

76

2,50

1,371

Tabela 30: Ali je povprečna uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na negativna
vprašanja o odnosu učiteljev do e-table odgovarjali manj negativno (povprečje manj kot
2,5), kot tisti, ki so odgovarjali bolj negativno (povprečje več kot 2,5)
Levanov test za

t- test o enakosti povprečij

enakost varianc
F
Kako

Equal

pogosto

variances

uporabljate

assumed

interaktivn

Equal

o tablo?

variances not

4.976

Sig.

t

.028

df

Sig. (2-tailed)

2.396

103

.018

2.149

41.791

.038

assumed

T-preizkus (t = 2,396) je pokazal statistično pomembne razlike med povprečno uporabo
e-table učiteljev, ki so na negativna vprašanja o odnosu učiteljev do e-table odgovarjali
manj negativno (povprečje manj kot 2,5) kot tisti, ki so odgovarjali bolj negativno
(povprečje več kot 2,5). Lahko torej potrdimo, da skupina, ki je odgovarjala manj
negativno, bolj pogosto uporablja e-tablo kot druga skupina. Prvo skupino je sestavljalo
29 učiteljev, drugo pa 76 učiteljev.
Ugotavljali smo tudi, ali je pogostost uporabe interaktivne table odvisna od tega, ali
učitelj meni, da interaktivna tabla izboljša njegovo poučevanje.
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Tabela 31: Primerjava odgovorov na vprašanji Kako pogosto uporabljate interaktivno
tablo? in Kako se strinjate s trditvijo, da e-tabla izboljša vaše poučevanje?
Ocenite strinjanje s trditvijo: Interaktivna tabla je izboljšala
moje poučevanje. (1 – se ne strinjam, 5 – popolnoma se

strinjam)
se sploh
ne
strinjam

se ne
strinjam

se delno
strinjam

se
strinjam

se
popolnoma
strinjam

skupaj

število

1

0

7

8

14

30

%

3,3

0,0

23,3

26,7

46,7

100,0

število

0

2

0

11

11

24

%

0,0

8,4

0,0

45,8

45,8

100,0

število

2

1

2

6

7

18

%

11,1

5,6

11,1

33,3

38,9

100,0

število

0

2

6

7

1

16

%

0,0

12,5

37,5

43,8

6,3

100,0

nekajkrat

število

1

0

4

5

3

13

mesečno

%

7,7

0,0

30,7

38,5

23,1

100,0

skoraj
nikoli

število

2

1

1

0

0

4

%

50,0

25,0

25,0

0,0

0,0

100,0

število

6

6

20

37

36

105

%

5,8

5,8

19,0

35,2

34,3

100,0

zelo pogosto

pogosto

Kako
pogosto
uporabljate
e-tablo?

skupaj

občasno

redko

Med učitelji, ki različno pogosto uporabljajo e-tablo, se pojavljajo statistično
pomembne razlike v njihovem mnenju glede izboljšave njihovega poučevanja (χ2 =
44,373, g = 20, P = 0,001). Dve tretjini vseh anketiranih učiteljev (69,5 %) se strinja oz.
se popolnoma strinja, da je e-tabla izboljšala njihovo poučevanje. Da je interaktivna
tabla izboljšala njihovo poučevanje, se je popolnoma strinjalo oz. se je strinjalo tri
četrtine (73,4 %) učiteljev, ki e-tablo uporabljajo zelo pogosto, 91,6 % učiteljev, ki etablo uporabljajo pogosto, 72,2 % učiteljev, ki e-tablo uporabljajo občasno, 50,1 %
učiteljev, ki e-tablo uporabljajo redko, ter 61,6 % učiteljev, ki e-tablo uporabljajo
nekajkrat mesečno. Polovica učiteljev, ki e-table ne uporabljajo skoraj nikoli (50,0 %),
ter desetina učiteljev, ki tablo uporabljajo nekajkrat mesečno (7,7 %), redko (12,5 %),
občasno (16,7 %), pogosto (8,4 %) in zelo pogosto (3,3 %), se sploh ni strinjalo oz. se ni
strinjalo, da bi e-tabla izboljšala njihovo poučevanje.
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V tabeli so predstavljeni odgovori učiteljev, ki so se nanašali na vprašanje o vplivu etable na njihovo poučevanje. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, smo ključne besede
odgovorov razdelili v štiri kategorije: poučevanje, učenci, učna ura, viri in materiali.
Tabela 32: Odgovori učiteljev na vprašanje o vplivu e-table na njihovo poučevanje
Bolj nazorna razlaga ob slikah, projekciji; posodobila pouk, nazornejši
Poučevanje
prikaz snovi, hitrejše risanje grafov; bolj razčlenjena razlaga, razširjene
teme, bolj sproščene ure, bolj plastično prikazovanje, lahko pokažem
zgradbo – sestavo postopkov in procedur; manj obremenjujoče za
poučevanje; povečalo se je število primerov, predvsem interaktivnih;
vpletanje igre v učenje; izboljšanje metod dela; nov stil poučevanja;
lažje mi je poučevati, lažje je utrjevanje; rešitve pisnih preverjanj
znanja skeniram in prikažem ter tako pospešim analizo preverjanja;
lažje prilagajanje poteka učne ure učencem s posebnimi potrebami
(težave z vidom, počasnost); sodelovalno delo; pestrejše, slikoviteje,
zanimivejše, učinkovitejše; spremenila sem komunikacijo v razredu;
lažja razlaga, podajanje informacij, večja individualizacija; olajša
sprotno delo, saj razmišljam bolj globalno, sestavljam ure
medpredmetno, se poslužujem sodelovalnega dela in ostalih
učinkovitejših metod; bolj dinamičen pouk; bolj frontalna oblika; lažje
utrjevanje snovi; popestritev ure; hitrejša razlaga, jedrnati in strjeni
povzetki, nazorni miselni vzorci, nazoren prikaz s slikami in poskusi;
večja možnost konkretizacije; večja fleksibilnost poučevanja; boljše
medpredmetno povezovanje.
Delajo vsi učenci, boljša motivacija, motivacijske interaktivne naloge,
Učenci
učenci si več zapomnijo, manj je disciplinskih težav, večja pozornost;
različni pristopi, različnim učencem; sodelovanje učencev; lažje in
bolje spremljam delo učencev in sem na voljo za individualno pomoč;
učenci niso osredotočeni le name; večja interaktivnost med učenci–
tablo–mano; učenci z različnimi učnimi stili, veliko so pridobili
predvsem vidni in kinestetični tipi učencev; pritegne tudi šibke učence
k sodelovanju; navajanje učencev na iskanje virov.
Lažje sledim rdeči niti, hitrejša, manj papirja (eko vidik),
Učna ura
kakovostnejša, zanimivejša, nazornejša, pregledna, pestra, dinamična,
boljše ponazoritve, na uro se moram bolj pripraviti; več časa,
potrebnega za priprave, vendar je delo pri uri učinkovitejše, zato je
trud upravičen; za pripravo porabim manj časa, kljub temu so ure
boljše in učinkovite; drugačen način priprave in vodenja ure.
Uporabim več slikovnega materiala, animacije, PPT; hitrejši dostop do
Viri in
podatkov, neomejena uporaba interneta, večja uporaba drugih
materiali
pripomočkov ne le table in grafoskopa; drugačen pristop do učnih
vsebin, ki so privlačnejše, lažje je utrjevanje; več iskanja virov in
ustreznih vsebin; odprtost za ideje drugih učiteljev, lažje delim
material z ostalimi; shranjevanje materiala za drugič; več didaktičnega
materiala; olajša mi dostop do informacij in vsebin; več slikovnega
materiala, več uporabe internetnih virov; ogromno sedenja in novega
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dela; urejenost, barvitost; hitrejša povezava med različnimi
razli
viri; lažje
in hitrejše iskanje podatkov.

Jewitt (2008) opredeli tri vrste interaktivnosti: tehnično
tehni no interaktivnost (fokus je na
interakciji s pripomočki
čki in opremo e-table),
e
fizična
na interaktivnost (fokus je na tem, da
oseba pride pred tablo in manipulira z elementi na e-tabli)
e tabli) in vsebinska-didaktična
vsebinska
interaktivnost (fokus je na interakciji, raziskovanju in konstruiranju konceptov in idej).
Kako je interaktivnost uporabljena,
uporabljena je odvisno tudi od pedagoške teorije učenja,
u
ki
podpira učiteljevo
iteljevo pedagoško prakso. Seveda je veliko odvisno tudi od zahtevnosti učne
u
snovi, zmožnosti učencev,
encev, časa in pripomočkov, ki jih imajo učitelji
itelji na voljo.
Uporaba e-table mi omogoča
omogo
kakovostnejše
zastavljanje nalog in vaj za učence.
Uporaba e-table mi je v pomoč
pomo pri preverjanju in
ocenjevanju znanja.
omogo
bolj diferenciran
Uporaba e-table mi omogoča
pristop k pouku.
Uporaba e-table mi omogoča,
omogo
da učencem
približam učne cilje.

69,90%
53,00%
51,80%
73,50%
81,90%

Uporaba e-table mi je pri pouku v pomoč.
Uporaba e-table mi omogoča
omogoč uporabo bolj odprtih
oblik pouka.

65,00%

Graf 18: Procent učiteljev,
iteljev, ki so se z izjavami o vplivu e-table na njihovo pedagoško
praksoo strinjali/popolnoma strinjali
Štiri petine učiteljev
iteljev (81,9 %) se je strinjala/popolnoma
polnoma strinjala, da jim je e-tabla
e
pri
pouku v pomoč,, ter jim omogoča,
omo
da z njeno pomočjo
jo lažje približajo učne
u
cilje
učencem (73,5 %). Dve tretjini učiteljev (69.9 %) se je strinjalo/popolnoma
/popolnoma strinjalo, da
jim e-tabla omogočaa kakovostnejše zastavljanje nalog in vaj za učence.
učence. Najmanj so se
strinjali
trinjali s trditvijo, da jim
ji e-tabla omogočaa bolj diferenciran pristop k pouku (51,8 %).
Približno polovica učiteljev
čiteljev (53 %) se je strinjala, da jim je tabla v pomoč
pomo pri
preverjanju in ocenjevanju znanja.
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Anketirance smo razdelili v dve skupini glede na odgovore o pedagoški praksi. V prvi
skupini so tisti, ki so v povprečju odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5), v
drugi pa tisti, ki imajo bolj pozitivno mnenje (povprečje nad 3,5).
Tabela 33: Pogostost uporabe e-table – pedagoški razredi
Povprečje –

n

Povprečje

pedagoški

Standardni
odklon

razredi
Kako pogosto uporabljate

1

34

3,29

1,426

interaktivno tablo?

2

71

2,44

1,490

Tabela 34: Ali je uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na vprašanja o vplivu
e-table na pedagoško prakso odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5) kot tisti, ki
so odgovarjali bolj pozitivno (povprečje nad 3,5)
Levanov test za

t- test o enakosti povprečij

enakost varianc

Kako

Equal

pogosto

variances

uporabljate

assumed

interaktivn

Equal

o tablo?

variances not

F

Sig.

.405

.526

t

df

Sig. (2-tailed)

2.797

103

.006

2.842

67.824

.006

assumed

T-preizkus (t = 2,797) je pokazal statistično pomembne razlike glede pogostosti uporabe
e-table med odgovori učiteljev, ki so na vprašanja o vplivu e-table na pedagoško prakso
odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5) kot tisti, ki so odgovarjali bolj pozitivno
(povprečje nad 3,5). V skupini, kjer imajo učitelji povprečje pod 3,5, je bilo 34
anketiranih, v skupini s povprečjem nad 3,5 pa 71 učiteljev.
Učitelj je tisti, ki mora biti pripravljen razvijati, sodelovati ter prevzeti odgovornost za
svoj profesionalni razvoj (Marentič Požarnik, 2000). Imeti bi moral priložnost in
podporo, da si zastavi vprašanja, zakaj bi sploh spreminjal svoje delo, kaj bi spremenil,
kako bi to naredil, s kom bi sodeloval in kako bi spremembe ovrednotil (Javornik
Krečič, 2008).
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Preverili smo, ali je uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na vprašanja o vplivu
e-table na profesionalni razvoj odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5), kot pri
tistih, ki so odgovarjali bolj pozitivno (povprečje nad 3,5).
Tabela 35: Pogostost uporabe e-table – profesionalni razvoj učiteljev

Povprečje –

n

Povprečje

profesionalni

Standardni
odklon

razvoj, razredi
Kako pogosto uporabljate

1

41

3.05

1.564

interaktivno tablo?

2

64

2.50

1.458

Tabela 36: Ali je uporaba e-table enaka pri tistih učiteljih, ki so na vprašanja o vplivu
e-table na profesionalni razvoj odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5), kot pri
tistih, ki so odgovarjali bolj pozitivno (povprečje nad 3,5)
Levanov test za

t- test o enakosti povprečij

enakost varianc

Kako

Equal

pogosto

variances

uporabljate

assumed

interaktivn

Equal

o tablo?

variances not

F

Sig.

.430

.513

t

df

Sig. (2-tailed)

1.828

103

.070

1.800

80.996

.076

assumed

T-preizkus (t = 1,828) je pokazal statistično nepomembne razlike med pogostostjo
uporabe e-table učiteljev, ki so na vprašanja o vplivu e-table na profesionalni razvoj
odgovarjali bolj negativno (povprečje pod 3,5) in med tistimi, ki so odgovarjali bolj
pozitivno (povprečje nad 3,5). V skupini, kjer so učitelji odgovarjali bolj negativno, je
bilo 41 učiteljev, v skupini, ki je odgovarjala bolj pozitivno, pa 64 učiteljev.
V grafu je predstavljeno strinjanje učiteljev z izjavami o vplivu e-table na njihov
profesionalni razvoj.
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Zaradi e-table večkrat
krat sodelujem z drugimi
učitelji.
Uporaba e-table
table mi omogoča
omogoč strokovno
izpopolnjevanje.
table uporabljam različne
razli
načine
Z uporabo e-table
preverjanja in ocenjevanja znanja.
Z uporabo e-table učinkoviteje
inkoviteje komuniciram z
učenci.
Z uporabo e-table uporabljam učinkovite
činkovite načine
na
spodbujanja motivacije.
Z uporabo e-table bolje načrtujem,
rtujem, izvajam in
vrednotim učni
ni proces.
Z uporabo e-table
table razvijam strategije
samostojnega učenja
enja pri učencih.
u

41%
62,70%
51,80%
48,20%
75,90%
50,60%
56,50%

Graf 19: Procent učiteljev,
iteljev, ki so se z izjavami o vplivu e-table
e table na njihov profesionalni
razvoj strinjali/popolnoma
jali/popolnoma strinjali
Tri četrtine učiteljev
iteljev (75,9 %) je odgovorilo, da z uporabo e-table
e table uporablja učinkovite
u
načine
ine spodbujanja motivacije. Približno dve tretjine (62,7 %) jih je mnenja, da se
zaradi e-table
table bolj strokovno izobražujejo, 56,5 % pa jih je mnenja, da se z uporabo etable tudi pri učencih
encih razvijajo strategije samostojnega učenja.
u
Kot ugotavljajo avtorji po svetu, je ravno interaktivnost tisto, kar dela
dela e-tablo
e
tako
posebno. Čeprav e-tabla
tabla nudi učitelju
u
fleksibilnost, učencem pa večjo
čjo možnost
možno za
interaktivnost, je njen potencial premalokrat dovolj izkoriščen
izkoriš en (Moss in sodelavci,
2007). Veliko učiteljev
iteljev je svojo pedagoško prakso zgolj preneslo na e-tablo,
e tablo, zato je v
mnogo razredih priložnost za kvalitetno
kvalitetno interaktivnost majhna (Moss in sodelavci,
2007). Beauchamp (2004) poudarja,
poudarja da mora učitelj
itelj za spremembo svoje pedagogike
resnično
no razumeti, sprejeti in izkoristiti potenciale e-table,
e table, šele takrat namreč
namre e-tabla
sploh ima vpliv na učenje učencev.
čencev. Slaba IT pedagoška praksa lahko vodi do težav pri
hitrosti učne
ne ure (prehitro, prepočasi)
prepo
in minimalne interaktivnosti (Moss in sodelavci,
2007).
Večina značilnosti učinkovitega
inkovitega poučevanja
pou
je podprta z e-tablo: jasne predstavitve,
primerno hitrost,, modeliranje veščin
veš
in znanj, interaktivno spraševanje, nemoten potek
aktivnosti, učinkovito upravljanje virov,
virov ocena povratne informacije in prilagajanje
učnih nalog potrebam učencev
čencev (Kennewell, 2004).
). Pri razvoju svojega pedagoškega
znanja učitelji
itelji priznavajo pomembnost sodelovanja s svojimi kolegi.
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Ravnateljica o spremembah pedagogike: »Seveda. Poučevanje danes je bistveno
drugačna, če jo primerjamo s časi, ko sem poučevala še sama. Brez uporabe sodobne
tehnologije pri pouku bi bil totalno mimo. Seveda pa je potrebno tehnologijo
uporabljati smiselno, ko veš, zakaj jo uporabljaš, uporabiti jo je potrebno v pravih
trenutkih, da približaš zadevo učencem, šele tako potem lahko obogati učni proces. S
smiselno uporabo otroci naredijo in dojamejo bistveno več v bistveno krajšem času.«
Učitelj 1 o spremembi lastne pedagogike in načina poučevanja razmišlja: »Ja, to se
malo avtomatsko spremeni. Ker ne moreš tako delovati, kot če ne bi imel table. Včasih
si narisal tabelno sliko ... No, tudi pri e-tabli imam raje, da sproti nekaj nastaja, kot da
je že vse ... Tudi zato, ker se v vsakem razredu malo drugače odvija. Tu imaš pa eno
gradivo, ki gre po vrsti, kakor je pripravljeno. Ne moraš pač nič spremeniti ... Od ure
do ure pač ...«
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10.8 ANALIZA UČNIH UR S POMOČJO IWBFQE MODELA
Tehnologija kot spodbujevalec kakovostnega izobraževanja (TFQE) je model, ki sta ga
razvila W.P. Callahan in T.J. Switzer iz univerze Northen Iowa. Model vključuje sedem
glavnih dimenzij: učenci v središču svojega učenja; načela dobrega učenja; vidiki
obdelave informacij; standardi iz vsebine strok; načela učinkovitega državljanstva v
demokratični družbi, učiteljevo znanje in vedenje in tehnologija. Sedem dimenzijski
model učiteljem zagotavlja pogled na integracijo s tehnologijo povezanih orodij v
izobraževalno okolje in s tem odgovor na vprašanja v zvezi s podporo za premik v naših
izobraževalnih dejavnostih do tehnologije. (Callahan in Switzer, 2004)

Slika 6: Model tehnologije kot spodbujevalca kakovostnega izobraževanja (TFQE) po
Callahan in Switzer (2004)

Za analizo učnih ur smo uporabili model, ki ga je s pomočjo TFQE modela razvila J.L.
Thornley (2009). V njenem modelu so upoštevane le prve tri dimenzije: učenci v
središču znanja, načela učenja in obdelava informacij. Thornleyeva je uporabila le dve
plasti v bližini jedra, načela učenja in obdelava podatkov. Svoj model je avtorica
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poimenovala kot E-tabla kot moderator kakovostnega izobraževanja (IWBFQE). Njen
model bomo uporabili pri analizi učnih ur za ugotavljanje učinkovite uporabe
tehnologije e-table in njenega vpliva na učinkovito učenje učencev.
10.8.1 Pregled opazovane učne ure z uporabo e-table- Primer 1
V nadaljevanju sledi analiza učne ure o mehkužcih- polži in školjke, ki je del teme
sistematika z evolucijo, pri predmetu biologija v osmem razredu osnovne šole. V analizi
je opisana struktura učne ure in ugotovitve, ki smo jih zbrali tekom opazovanja.
Opazovali smo tudi funkcionalnost e-table in skladnost vsebin učne ure z elementi,
določenimi za kakovostno izobraževanje, predstavljenimi v IWBFQE modelu (model
zgrajen po Thornley, 2009):
Učenci v središču učenja- usmerjeno razmišljanje, reševanje problemov, kritičen in
refleksiven način mišljenja.
Načela učinkovitega učenja- aktivno vključevanje, vzorci in povezave, neformalno
učenje in neposredne izkušnje, razmišljanje, prepričljive situacije in prijetne nastavitve,
pogostost povratnih informacij in refleksija.
Spretnost obdelave informacij- zanimanje za temo, raziskovanje in interpretacija,
komunikacija in vrednotenje.
Pomoč pri identifikaciji in analizi učinkovitega učenja so drugi učni teoretični okvirji:
Stopnja kognitivnega razvoja, prepoznavanje priložnosti, pomembnih za starost
opazovanih otrok: stopnja formalnih operacij (11-15 let), katere značilnosti so logično
mišljenje, abstraktno in neomejeno. Otrokovo mišljenje je podobno mišljenju odrasle
osebe. Otroci so zmožni globlje razmišljati o idejah in upoštevati vse razpoložljive
informacije. Razvije se abstraktno mišljenje (Labinowicz 1989, 80).
Prevladujoč učni stil, identifikacija učenčevega priljubljenega stila učenja; dejavnež
(raje ima problemsko učenje, nove izkušnje, sodelovanje z drugimi), mislec (rad gleda,
razmišlja, prednostni način učenja je zanje razmišljanje o tem, kar se je zgodilo),
teoretik (rad razmišlja o problemih, ki jih rešuje korak za korakom z uporabo modelov
107

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

in analogij), pragmatik (najbolje se uči z uporabo novih informacij v realni praksi)
(Honey in Mumford 2000, cit. po Mcomp, 2009).
Fizična, tehnična in vsebinsko-didaktična interaktivnost, prepoznavanje priložnosti za
učenčevo fizično dejavnost, gradnja konceptov in idej s tehnološko funkcionalnostjo in
konceptualnostjo (Mcomp po Jewitt in ostali, 2007).
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Analiza učne ure

Učna uro je učitelj zasnoval tako, da so bili učenci venomer dejavni. Učitelj je povezal
in uporabil material na e-tabli, živ material in delo s teksti ter ključi, vse to je podprl s
kvalitetno diskusijo ter tako učencem omogočil izgradnjo poglobljenega znanja o učni
temi. Učenci so imeli tako tudi priložnost žive izkušnje (stik z materialom). Sami so
morali poiskati ključne informacije, jih povezati z že obstoječim znanjem ter jih
posredovati učitelju. Manjkala je le fizična interaktivnost učencev z e-tablo, saj bi
dopolnitve slik na tabli ter ideje, ki so jih imeli, lahko zapisali sami.
V razredu je potekal stalen dialog med učiteljem in učenci. Učitelj je poskrbel, da so pri
pogovoru sodelovali vsi. Motivacija za delo je na sredini ure nekoliko upadla. Pozornost
in zainteresiranost učencev je učitelj takoj spet pridobil z novimi zanimivimi vprašanji,
slikami na e-tabli ter skrivnostnim živim materialom, ki ga je razdelil.
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10.8.2 Pregled opazovane učne ure z uporabo e- table- Primer 2
V nadaljevanju sledi analiza učne ure o počitnicah, ki je del teme utrjujemo znanje, pri
predmetu slovenskega jezika v prvem razredu osnovne šole. V analizi je opisana
struktura učne ure in ugotovitve, ki smo jih zbrali tekom opazovanja. Opazovali smo
tudi funkcionalnost e-table in skladnost vsebin učne ure z elementi, določenimi za
kakovostno izobraževanje, predstavljenimi v IWBFQE modelu (model zgrajen po
Mcomp, 2009):
Učenci v središču učenja- usmerjeno razmišljanje, reševanje problemov, kritičen in
refleksiven način mišljenja.
Načela učinkovitega učenja- aktivno vključevanje, vzorci in povezave, neformalno
učenje in neposredne izkušnje, razmišljanje, prepričljive situacije in prijetne nastavitve,
pogostost povratnih informacij in refleksija.
Spretnost obdelave informacij- zanimanje za temo, raziskovanje in interpretacija,
komunikacija in vrednotenje.
Pomoč pri identifikaciji in analizi učinkovitega učenja so drugi učni teoretični okvirji:
Stopnja kognitivnega razvoja, prepoznavanje priložnosti, pomembnih za starost
opazovanih otrok: konkretna operativna faza (7-11 let), ki opredeljuje pomembne
procese v tej fazi, razvrstitve in reverzibilnost dejanskih, konkretnih predmetov in ne
hipotetičnih nalog
( Woolfolk, 1998, cit. po Mcomp, 2009).
Prevladujoč učni stil, identifikacija učenčevega priljubljenega stila učenja: dejavnež
(raje ima problemsko učenje, nove izkušnje, sodelovanje z drugimi), mislec (rad gleda,
razmišlja, prednostni način učenja je zanje razmišljanje o tem, kar se je zgodilo),
teoretik (rad razmišlja o problemih, ki jih rešuje korak za korakom z uporabo modelov
in analogij), pragmatik (najbolje se uči z uporabo novih informacij v realni praksi) (
Honey in Mumford, 2000, cit. po Mcomp, 2009)
Fizična, tehnična in vsebinsko-didaktična interaktivnost, prepoznavanje priložnosti za
učenčevo fizično dejavnost, gradnja konceptov in idej s tehnološko funkcionalnostjo in
konceptualnostjo (Jewitt in sodelavci, 2007, cit. po Mcomp, 2009).
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Analiza učne ure
Eden ključnih dejavnikov pri pozitivni atmosferi v razredu je bil učni pristop učiteljice.
Način komunikacije, spodbude in dejanja, ki jih je uporabila, so ustvarile mirno,
sproščeno in spodbudno okolje za učinkovito učenje. Ob opazovanju učne ure smo
opazili jasne znake sodelovanja in motivacije učencev, kot so dvigovanje rok,
sodelovanje pri razpravi in nalogah, vse oči uprte v e-tablo in učiteljico. V sodelovanju
ni bilo zaznati nikakršnih razlik med spoloma. Med učno uro so imeli učenci možnosti,
da ustvarijo povezave in vzorce, ob pravočasnih povratnih informacijah, ki so jih
dobivali tako od učiteljice, kod od e-table prek njene funkcionalnosti.
Učenci so bili v središču svojega učenja, učna vsebina pa je bila rezultat interakcije med
učenci, učiteljico in e-tablo. Najbolj učinkovito interaktivno priložnost je imela skupina
učencev, ki so imeli možnost sami uporabljati e-tablo. Skupina je delovala
kolaborativno, bila je fizično v interakciji z e-tablo, kolektivno je reševala tehnične
probleme in težave pri učni snovi.
Prišlo je do nekaj tehničnih problemov. Učenci znajo sami popraviti in upravljati s
tablo, kadar pride do manjših tehničnih težav ali napak. Projicirana slika je bila nekoliko
meglena, zato je bila iz kota učilnice slabše vidna.
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11 SKLEP
Da bi dobili celovitejši vpogled na uporabo interaktivne table pri pouku, smo v
raziskavo vključili učitelje, učence predmetne in razredne stopnje, ravnateljico ter
analizirali učne ure anketiranih učiteljev. V sklepu bomo predstavili del ugotovitev.
Pogledi učencev na učenje in poučevanje z interaktivno tablo
Kazanje (ang. ostensiveness)
Učenci radi uporabljajo in manipulirajo z e-tablo in so motivirani za fizično interakcijo
z njo. Veliko učencev občuti, da sami nimajo dovolj možnosti za uporabo e-table.
Razlog je morda v tem, da so e-table v naših šolah še razmeroma nova tehnologija in
učitelji še nimajo dovolj izkušenj in znanja za njihovo učinkovito uporabo. Posebno
pozorni bi morali biti tudi pri namestitvi e-tabel v učilnicah razrednega pouka, saj
mlajši učenci ne dosežejo celotne površine table.
Igrivi elementi (ang. ludic elements)
Učenci imajo splošno pozitiven odnos do interaktivne table. Pouk z interaktivno tablo
jim je zabaven in zanimiv. Poudariti je potrebno, da za učinkovito učenje potrebujemo
aktivne učence, zato jih je potrebno čim bolj vključevati v sam pouk.
Vizualizacija
Učenci so odgovarjali, da učiteljeve slike in grafe lažje vidijo, kadar le-ta uporablja etablo. Všeč jim je uporaba barv, gledanje filmov in velikih slik. Opazovane učne ure so
pokazale, da lahko učitelju e-tabla pomaga uspešno pritegniti in vzdrževati pozornost
učencev.
Bricolage
Pri opazovanih učnih urah so bile priložnosti za neposredne izkušnje in neformalno
učenje nekoliko omejene, kar lahko povežemo z učnimi strategijami učitelja. Predvsem
učenci predmetne stopnje imajo pogosto občutek, da nimajo možnosti za uporabo etable, ker si jo je prisvojil učitelj. Učitelji še zmeraj ostajajo glavni posredovalci znanja,
saj učenci obravnavano vsebino še zmeraj premalo soustvarjajo. Ugotovili smo, da
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imajo mlajši učenci več fizičnega kontakta z interaktivno tablo ter, da so njihove ure
splošno bolj interaktivno naravnane. Razlog za to gre pripisati predvsem kvalitetno
usposobljeni ter angažirani učiteljici, ki poučuje vse predmete. Učenci predmetne
stopnje si želijo več fizične interakcije s tablo. Nimajo vsi razredi na šoli e-table, zato je
še bolj pomembno, da je interaktivna tabla postavljena v razredu učitelja, ki so jo
resnično želi uporabljati, je motiviran za nadaljnje usposabljanje in delo, ter odprt za
komunikacijo in sodelovanje s sodelavci.
Pogled učencev na učenje in poučevanje z interaktivno tablo
Učenci lažje razumejo obravnavano učno snov, ob učiteljevi uporabi interaktivne table
pa se naučijo več. Menijo, da interaktivna tabla učitelju olajša ponavljanje, razlago in
povzetke. Strinjajo se, da so učiteljeve učne ure bolje pripravljene in organizirane, ko
le-ta uporablja interaktivno tablo.
Učenci so poudarili, da se z interaktivne table veliko preveč prepisuje, da se tabla
pogosto kvari, ter da porabi veliko baterij in elektrike. Mnenje učencev nam kaže, da se
jih dosti pritožuje nad tehničnimi problemi, saj jim namreč ni všeč, če interaktivna tabla
ne deluje tako kot bi morala. Takšne probleme je mogoče rešiti s pravilno namestitvijo,
uporabo in umerjenostjo table. Učenci vidijo negativne učinke interaktivne table tudi pri
prehitrem poučevanju učiteljev, petina učencev pa se počuti neugodno ob uporabi
interaktivne table pred celotnim razredom.
Pogledi učiteljev na učenje in poučevanje z e-tablo
Pedagoška sprememba
Interaktivne table se enostavno integrirajo v delo v razredu, zelo malo je učiteljev, ki
imajo interaktivno tablo v razredu, a je sploh ne uporabljajo. Večina učiteljev jo
uporablja pogosto, vsak dan, veliko pa jo uporablja vsako učno uro.
Dve tretjini vseh anketiranih učiteljev se strinja, da je interaktivna tabla izboljšala
njihovo poučevanje. Štiri petine učiteljev (81,9 %) se je strinjala/popolnoma strinjala,
da jim je interaktivna tabla pri pouku v pomoč, ter jim omogoča, da z njeno pomočjo
lažje približajo učne cilje učencem (73,5 %). Dve tretjini učiteljev (69.9 %) se je
strinjalo/popolnoma strinjalo, da jim interaktivna tabla omogoča kakovostnejše
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zastavljanje nalog in vaj za učence. Najmanj so se strinjali s trditvijo, da jim
interaktivna tabla omogoča bolj diferenciran pristop k pouku (51,8 %). Približno
polovica učiteljev se je strinjala, da jim je tabla v pomoč pri preverjanju in ocenjevanju
znanja.
Rezultati raziskave so pokazali, da so glavne pomanjkljivosti oz. ovire pri učinkoviti
uporabi interaktivne table v razredu, pomanjkanje ustreznih virov ter vrzeli na področju
usposabljanja učiteljev. Učitelji bi morali bolj sodelovati ter deliti svoje materiale in
vire, saj bi s tem drug drugemu prihranili precej časa.
Starost učiteljev, njihov odnos ter uporaba interaktivne table
Ugotovili smo, da starost anketiranih učiteljev ni močno povezana z uporabo in
odnosom učiteljev do interaktivne table. Najpogosteje interaktivno tablo uporabljajo
učitelji med 41 in 50 letom, sledijo pa jim učitelji v starostni skupini 31-41 let. Učitelji
menijo, da je delo z interaktivno tablo preprosto. Na pogostost uporabe interaktivne
table v razredu vpliva, kako dolgo jo učitelj ima in uporablja v razredu. Negativen
odnos učiteljev do interaktivne table sprožajo predvsem različne tehnične težave,
neprimerno izobraževanje in čas, ki ga učitelji porabijo, da osvojijo določene veščine za
rokovanje ter poučevanje z interaktivno tablo in za pripravo učnih ur. To pa so
dejavniki, ki vplivajo na učitelja ne glede na njegova leta.
Usposabljanje in podpora za delo z interaktivno tablo
Učitelji so mnenja, da so za uporabo interaktivnih tabel dovolj usposobljeni, vendar se
je izkazalo, da bi se na področju usposabljanja o uporabi interaktivnih tabel dalo
narediti še korak naprej, saj se je z izjavo o potrebi po boljšem usposabljanju o uporabi
interaktivnih tabel strinjalo 45,7 % učiteljev. Največ učiteljev si je znanje za uporabo
interaktivne table pridobilo prek organiziranega tečaja uporabe interaktivnih tabel,
veliko se jih je uporabe naučilo samo oz. s pomočjo sodelavca. Raziskava je pokazala,
da je samoocena usposobljenosti dela z interaktivno tablo odvisna od kakovosti
dodatnega izobraževanja ter od tega kakšno podporo je učitelj prejel. Pogostost uporabe
e-table je odvisna tudi od tega, kako sposobnega se čuti učitelj za delo z interaktivno
tablo.
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Ugotovili smo, da vodstva slovenskih šol spodbujajo uporabo IKT pri pouku in
ponujajo dovolj možnosti za izobraževanje s področja uporabe interaktivnih tabel.
Menimo, da bi morali tako tehnično, kot pedagoško-didaktično usposabljanje za
učinkovito uporabo interaktivnih tabel obravnavati kot neprekinjen proces, saj je treba
spoznavanju posebnosti nove tehnologije nameniti precej časa. Usposabljanje in
profesionalni razvoj še vedno predstavljata izziv, vedno več učiteljev ima v svojih
razredih interaktivne table, toda slabe IKT spretnosti lahko še vedno ovirajo njeno
uspešno uporabo.
Prednosti in pomanjkljivosti interaktivnih tabel, ki jih vidijo učitelji
Učitelji vidijo najpomembnejšo prednost interaktivnih tabel v povečanju motivacije
učencev. Menijo tudi, da s pomočjo interaktivne table lažje zadovoljijo različne stile
učenja učencev. Prav tako so poudarili pomen zvečani pozornosti in osredotočenosti
učencev na nalogo. Ne zdi pa se jim, da bi uporaba interaktivne table izboljšala vedenje
njihovih učencev ali pomagala pri integraciji IKT v učni načrt.
Veliko učiteljev izpostavlja probleme bolj tehnične narave, kot so kratka življenjska
doba žarnic projektorja, omejene zmožnosti posameznih tipov interaktivnih tabel ter
težave z umerjanjem tabel. Pojavljajo se tudi težave z dostopnostjo interaktivnih tabel,
saj so jih šole kupile le nekaj in zato se morajo učitelji med seboj usklajevati kdaj jo bo
kdo uporabljal. Učitelji imajo občutek, da pred tablo preživijo več časa kot prej. Želijo
si enostavnejšo uporabo interaktivne table, enake programe za vse znamke tabel, da bi
po tabli lahko pisali s prsti ter še več funkcij.
Viri gradiv, gradiva ter funkcije interaktivnih tabel, ki jih uporabljajo učitelji
Ugotovili smo, da učitelji gradiva največkrat poiščejo na spletnih straneh, jih
pripravljajo sami ter uporabljajo programsko opremo interaktivnih tabel. Veliko
učiteljev se je pritožilo nad časom, ki ga potrebujejo, da pripravijo material, ki ga bodo
uporabili na e-tabli. Kvaliteta gradiva je odvisna od didaktične usposobljenosti učitelja,
od časa, ki ga učitelj porabi za pripravo gradiva, in od poznavanja programske opreme.
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Učitelji uporabljajo široko paleto funkcij interaktivne table. Najpogosteje uporabljajo
funkciji pisanja in brisanja, funkcijo orodne vrstice, knjižnico in galerijo, tehniko
skrivanja in odkrivanja, premikanje ter povezovanje. Največ učiteljev med večino
učnimi urami na interaktivni tabli uporablja barvanje, senčenje in poudarjanje ter
funkcijo dopisovanja in shranjevanja. Pogostost uporabe interaktivne table je odvisna od
tega, kako težavno se zdi učiteljem delo z interaktivno tablo. Učitelji, ki menijo, da so
zelo dobro in odlično usposobljeni za delo z interaktivno tablo tudi menijo, da jih
interaktivna tabla izboljša kot učitelje.
Vpliv interaktivne table na učenje učencev
Raziskava kaže, da učitelji, ki pogosteje uporabljajo interaktivno tablo, vidijo več
koristnih vplivov na razvoj učencev, kot tisti, ki jo uporabljajo redkeje. Po
pričakovanjih je največ učiteljev pri učencih opazilo in opisalo povečanje motivacije.
Nekoliko presenetljiv je odgovor desetine učiteljev, da uporaba interaktivne table pri
pouku nima nikakršnega vpliva na učenje njihovih učencev. Učitelji so opazili tudi, da
pri poučevanju z interaktivno tablo učence učna snov bolj zanima, izboljša se
sodelovanje, učenci pa so bolj samostojni. Učitelji prav tako menijo, da interaktivna
tabla vpliva na predstave, dojemanje in razumevanje postopkov in procesov.
Potrdili smo, da učinkovita uporaba interaktivne table med poukom lahko prispeva k
šestim načelom učinkovitega učenja: aktivno vključevanje, pogoste povratne
informacije, vzorci in povezave, refleksija, prepričljive situacije in prijetne nastavitve.

Predlogi za nadaljnje raziskave
Nadaljnje raziskave uporabe e-tabel bi bile mogoče na mnogih področjih:
a) Kako e-tabla vpliva na učne rezultate učencev? Raziskave bi lahko bile
usmerjene v učne rezultate, v razvoj učenčevih višjih miselnih sposobnosti, v
njihovo razumevanje konceptov, v ustvarjanje materialov, njihove sodelovalne
spretnosti ter reševanje problemov…Pomembno bi bilo izpeljati longitudinalno
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študijo, ki bi se osredotočila na merjenje doseganja znanj učencev pri
poučevanju z in brez tehnologije e-tabel.
b) Kakšna je vloga motivacije pri poučevanju z e-tablo in kakšen je njen vpliv na
pedagogiko? Motivacijo lahko učitelj razvije ali še dodatno okrepi z uporabo etable. Bolj natančno bi lahko raziskali dejavnike za povečano motivacijo pri
učencih. Veliko avtorjev raziskav se sklicuje, da je predvsem novost e-table
tisto, kar učence pritegne in motivira za delo z njo, zato bi bilo primerno izvesti
dlje časa trajajočo raziskavo, ki se bi osredotočila izključno na področje
motivacije pri poučevanju z e-tablo.
c) Kako bi s pomočjo e-table ustvarili bolj »dialoško učilnico«? Z uporabo e-table
imamo možnost za na učenca usmerjeno diskusijo, interakcije, za izmenjavo in
razvoj učenčevih idej z vrstniki ter učiteljem, tako znotraj kot zunaj učilnice in
šolskega okolja. Raziskali bi lahko, katere vrste programske opreme in katere
naloge olajšajo možnost učencev za sodelovanje v diskusijah in dajejo njihove
ideje v osrčje diskusij.
d) Kako e-tablo uporabiti pri delu po skupinah? Kakšna je vloga e-table pri
računalniško podprtem kolaborativnem učenju? Večina raziskav se osredotoča
na uporabo e-table pri frontalnem poučevanju, zato bi bilo smiselno temeljiteje
raziskati tudi drugačno uporabo.
e) Kako lahko znanje o uporabi e-table izboljša izobraževanje učiteljev?
Razumevanje, kako uporaba tehnologije vpliva na učenje, je zelo pomembno.
Raziskava bi se lahko osredotočila na bodoče učitelje in na poti, po katerih se jih
lahko najbolje pripravi za poučevanje v tehnološko bogatem okolju.
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12 ZAKLJUČEK
»Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem in znam.«
(Kitajski pregovor).
Interaktivna tabla je olajšala vključevanje IKT v vsakodnevno poučevanje učiteljev, saj
je bilo z enim računalnikom na učilnico to skorajda nemogoče. Interaktivna tabla v
učilnici učiteljem in učencem omogoča direkten dostop do elektronskega sveta in s tem
do neskončnega števila interaktivnih virov, slik, video posnetkov... Ključno vlogo ima
učitelj, saj je on tisti, ki načrtuje interaktivne učne ure. Učitelj dopušča direktno skupno
vizualizacijo teme, na katero je usmerjena pozornost učencev, pri čemer pa ima
možnost shraniti učne ure in materiale za nadaljnjo uporabo ali za njihovo razdelitev
učencem. Poleg frontalne uporabe se interaktivna tabla v učilnici lahko uporablja za
interaktivne/demonstrativne, sodelovalne, konstruktivne učne ure. Učitelj jo lahko torej
uporabi za preverjanje znanja, za inovativno predstavljanje projektov učencev, za
vodenje sodelovalnih aktivnosti.
Z uporabo interaktivne table pri pouku, učitelji skrbijo za vse učne stile učencev. Kadar
učitelji uporabljajo interaktivno tablo učinkovito, so učenci bolj motivirani ter
osredotočeni na učenje. Za učinkovito uporabo je pomembno primerno usposabljanje,
priporočljivo pa bi bilo tudi sodelovanje med učitelji, ki imajo več izkušenj s
poučevanjem z interaktivno tablo ter začetniki. Prav tako je pomembno zavedanje
učiteljev, da morajo sproti dopolnjevati svoje znanje in interaktivno naravnati učne ure,
drugače interaktivnih tabel ne izkoriščajo dovolj učinkovito, ampak jih uporabljajo le
kot projekcijsko platno.
Bistveno za uporabo interaktivne table pri pouku je razumevanje, kako poučevanje z njo
vpliva na učenje učencev. Razumevanje učenja učencev se odraža na učnih strategijah
učiteljev, ki učinkovito uporabljajo interaktivno tablo, kar pa posledično vodi v globljo
učno izkušnjo za učence. Danes večinoma še vedno vidimo učitelja kot edinega
strokovnjaka v razredu, vendar se njegova vloga spreminja, saj učitelj postaja so
oblikovalec vsebine skupaj s svojimi učenci - učence vodi in podpira pri njihovi poti do
znanja.
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Zaključujemo
ujemo z mislima dveh anketiranih učiteljic:
u
»Vse se začne in pade z učiteljem;
čiteljem;
iteljem; najprej mora biti dober retorik, šele potem vse
drugo, tehnika pa največkrat
krat odpove ravno takrat, ko bi jo najbolj potreboval.«
»Če je e-tabla
tabla samo nadomestek za klasično
no tablo, je zanjo škoda vsakega centa. EE
tabla je didaktični pripomoček
ček tako kot učbenik,
u benik, ravnilo ali pa link kocke… Učitelj
U
je
tisti, ki ga didaktično
no osmisli. Če
Če narediš oz. izbereš take aktivnosti, ki spodbujajo cilje,
ki jih želiš doseči, je e-tabla
abla odlična.«
odli
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14 PRILOGE
14.1 POGLED UČENCEV NA IT
Risbe otrok

Otroci veliko povedo prek risb. Risbe nosijo sporočila, v njih so skrite otrokove misli in
njegova čustva. S pomočjo papirja in barv nam otrok sporoča svoje občutke, želje in
strahove. Opazovani učenci razredne stopnje (prvi razred devetletke) so bili naprošeni,
da narišejo risbo na temo e-table in sicer, kako jim e-tabla pomaga pri učenju ali kaj jim
je pri pouku z e-tablo všeč. Sodelovalo je 17 učencev, 9 deklet in 8 fantov.
Otroci v prvem razredu so na simbolni stopnji risanja, ki je značilna za otroke od
tretjega do devetega leta. Za otroke med šestim in devetim letom je značilna predshematska stopnja, v kateri je otrok sposoben razlikovati sheme za različne osebe, živali
in predmete. Ker je otrokovo risanje vedno bolj odvisno od tega kar vidi, nekateri
psihologi kot sta Piaget in Inhelder, to stopnjo in del naslednje imenujejo vizualni
realizem (Labinowicz, 1989). Otrokove risbe so celovite, otroci upodabljajo dogajanja v
katere vključijo več prvin (ljudje, rastline, živali, hiše), te prvine so med seboj povezane
in dogajanje je prikazano v časovnem zaporedju (prvi stripi), nekatere posamezne figure
so že prikazane v gibanju (avto, ki vozi). Risba postaja vse bolj skladna s konceptom
evklidskega prostora, saj otrok prikazuje predmete z vidika koordinatnega sistema
(ravne črte, koti, vzporednice, upošteva sorazmernost in razdalje med prvinami)
(Marjanovič Umek, 2004).
Vsi učenci (100,0 %) so narisali uporabo e-table pri pouku matematike. Po kasnejšem
pogovoru smo izvedeli, da učenci pri matematiki velikokrat uporabljajo interaktivne
igre, ki jih imajo radi in jih zelo motivirajo za delo.
10 risb prikazuje učence, ki rešujejo matematično igro, 7 učencev pa je narisalo
reševanje računov na e-tablo. Nobeden od učencev ni pred ali poleg table narisal
učiteljice. Nobeden od učencev ni narisal celotnega razreda, vsi so narisali samo eno
osebo in e-tablo, ter dogajanje na njej. Deklice so narisale dekleta, ki uporabljajo e134
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tablo, fantje pa dečke.
ke. Ne moremo
morem trditi ali so učenci
enci risali sebe ali sošolce. 10 učencev
u
je osebo, ki uporablja e-tablo
e tablo narisalo od zadaj, 5 jih je narisalo osebo ki uporablja ee
tablo
lo od spredaj in 2 sta jo narisala od strani. Vse osebe na slikah, ki jih je mogoče
mogo
videti v obraz imajo narisane nasmehe, le en fant je na obraz narisal le nos in oči brez
ust. Iz literature smo ugotovili,
ugotovili, da otrok, ki ne nariše ust kaže svojo nepripravljenost
nepripravlj
komuniciranja.
58,8%

58,8%
41,2%
29,4%

11,8%

Spredaj
Zadaj
Od strani
Osebe, ki so jih risali učenci
u

Računanje
Matematične igre
Vsebina, ki so jo učenci
čenci narisali na
e-tablo
tablo

Graf 20: Vsebina in osebe, ki so jih učenci
u
narisali na e-tablo
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Analiza anket učencev predmetne stopnje

Uporaba e- table v razredu- pogled učencev

Pri anketi je sodelovalo 54 učencev sedmih in osmih razredov. Prva vprašanja so se
nanašala na predmete, pri katerih je e-tabla uporabljena. Učenci so imeli možnost
označiti učiteljevo uporabo table pri predmetih: biologija, slovenščina, matematika,
gospodinjstvo, fizika, geografija, zgodovina, angleščina, kemija, glasba, tehnika in
naravoslovje.
Tabela : Procent uporabe e-table posameznega učenca, 7. razred, n=22
Uporaba
Zgodovina
Geografija
Angleščina
Naravoslovje

Vsako
uro
63,6
68,2
0,0
4,5

Večino
ur
36,4
18,2
18,2
18,3

Nekatere
ure
0,0
9,1
4,5
31,8

Skoraj
nikoli
0,0
4,5
9,1
4,4

Nikoli

Skupaj

0,0
0,0
68,2
40,9

100,0
100,0
100,0
100,0

Večina učencev 7. razreda ( 63,6 in 68,2 %) je odgovorila, da se interaktivna tabla
najpogosteje uporablja pri predmetih zgodovine in geografije. Slabše je e-tabla
uporabljena pri predmetu naravoslovja, saj je 40.9 % učencev poroča, da je skoraj nikoli
ne uporabljajo. Pri predmetu angleščina je 18,2 % učencev navedlo, da tablo uporabljajo
večino ur. Potrebno je poudariti, da angleška učilnica e-table nima, zato učitelj občasno
poučuje v učilnici, kjer je e-tabla prisotna.
Tabela : Procent uporabe e- table posameznega učenca, 8.razred, n= 32
Uporaba
Biologija
Fizika
Zgodovina
Geografija
Angleščina
Kemija

Vsako
uro
100,0
50,0
84,3
62,5
0,0
100,0

Večino
ur
0,0
26,3
6,3
21,9
0,0
0,0

Nekatere
ure
0,0
17,4
6,3
3,1
15,6
0,0

Skoraj
nikoli
0,0
6,3
3,1
0,0
3,1
0,0

Nikoli

Skupaj

0,0
0,0
0,0
12,5
81,3
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Vsi učenci 8. razreda so odgovorili, da e-tablo najpogosteje uporabljajo pri predmetih
biologija (100 %) in kemija (100 %). Fiziko, kemijo in biologijo uči isti učitelj, z njim
138

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

je bil opravljen tudi intervju. Zelo pogosto je e-tabla uporabljena tudi pri zgodovini
(84,4 %), nekoliko manj pri fiziki (50,0 %). Najmanjši procent uporabe je pri predmetu
angleščina, saj učilnica e-table nima.
Tabela : Procent uporabe e-table posameznega učenca, skupni predmeti 7. in 8.razred, n= 54
Uporaba
Zgodovina
Geografija
Angleščina

Vsako
uro
75,9
64,8
0,0

Večino
ur
18,5
20,3
7,4

Nekatere
ure
3,7
5,6
11,1

Skoraj
nikoli
1,9
1,9
5,6

Nikoli

Skupaj

0,0
7,4
75,9

100,0
100,0
100,0

Tabela : Število učencev v interakciji z e-tablo, 7. razred, n= 22
Interakcija
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje

Da
27,3
63,6
59,1

Ne
72,7
36,4
40,9

Skupaj
100,0
100,0
100,0

Tabela : Število učencev v interakciji z e-tablo, 8. razred, n= 32
Interakcija
Geografija
Zgodovina
Biologija
Fizika
Kemija

Da
9,4
31,3
15,6
28,1
31,3

Ne
90,6
68,7
84,4
71,9
68,7

Skupaj
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tabela : Število učencev v interakciji z e-tablo, 7. in 8. razred, skupna predmeta, n= 54
Interakcija
Geografija
Zgodovina

Da
18.5
44.4

Ne
81.5
55.6

Skupaj
100,0
100,0
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Razmerje med učenci,
enci, ki so že uporabljali ee tablo in med
učenci, ki e- table še niso uporabljali.

Učenci, ki so e-tablo že
uporabljali

47,30%
52,70%

Učenci, ki e-table še
niso uporabljali

Način
in uporabe ee- table, fantje 7. in 8.razred
7,70%

Je še nisem uporabljal

3,80%

Reševanje nalog

15,40%

Pisanje
Vaje

3,80%

Risanje

3,80%

Enačbe
be in formule pri kemiji

7,70%
42,40%

Predstavitve
15,40%

Pisanje in računanje računov
unov pri fiziki

Način
in uporabe ee table, 7. in 8. razred, dekleta
Pisanje po nareku

7,70%

Skiciranje

7,70%

Risanje sil

7,70%
15,40%

Pisanje in reševanje enačb
Reševanje nalog

7,70%
53,80%

Predstavitev
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14.2 ANKETE, INTERVJUJI
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE (www.mojaanketa.si)
Sem Tina Ušeničnik in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer biologijagospodinjstvo. Za potrebe diplomskega dela z naslovom Vpliv interaktivnih tabel na
poučevanje in učenje sem sestavila vprašalnik. Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj časa
in rešite sledečo anketo. Podatki bodo ostali anonimni in bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne
namene. Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem.
I. Splošni podatki
1.

Starost: _______ let

2.

Spol:

3.

Koliko časa že poučujete?

Moški

Ženska

a) 0–5

d) 15-20

b) 5-10

e) Več kot 20

c) 10-15
4. Na kateri stopnji poučujete?
Če poučujete predmetno stopnjo, napišite predmete, ki jih poučujete.

6. Kako bi ocenili svoje kompetence za poučevanje z interaktivnimi tablami?
Kompetence:

Slabe

Povprečne

Dobre

Zelo dobre

Odlične

7. Kako dolgo imate v razredu interaktivno tablo?
a) 1-4 mesece

d) 1-2 leti

b) 4-8 mesecev

e) Več kot 2 leti

c) 8-12 mesecev

f) Interaktivne table ni v mojem razredu, uporabljam jo
_________let
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8. Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?
Uporaba
e- table:

Zelo pogosto
(večino učnih ur)

Pogosto (vsaj
enkrat na dan)

Občasno
(večino dni)

Redko (enkrat
do dvakrat na
teden)

Nekajkrat
mesečno

9.) Se vam zdi interaktivna tabla preprosta za uporabo?
Da
Ne

Prosim obrazložite svoj označeni odgovor.

10. Kakšna je bila vaša reakcija, ko ste izvedeli, da boste v učilnico prejeli e- tablo?
11. Kako ste se naučili uporabljati interaktivno tablo?
S pomočjo podjetja, ki je tablo dobavilo.

S pomočjo sodelavca .

Organiziran tečaj uporabe e-table.

Naučil sem se sam.

Drugo:
12. Ocenite strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na vodstvo šole.
1-se sploh
ne strinjam

2- se ne
strinjam

Vodstvo na šoli spodbuja
uporabo IKT.
Vodstvo na šoli ponuja dovolj
možnosti za izobraževanje s
področja uporabe IKT.
Vodstvo šole dodatno delo z etablo nagradi.
Vodstvo šole poskrbi, da je na
šoli organizirano izobraževanje
o e- tablah.
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5- se
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Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________
13. Kako bi opisali dodatno usposabljanje z e- tablami in podporo, ki ste jo prejeli?
Odlično

Zelo uporabno

Uporabno

Povprečno

Slabo

Zelo slabo

Izobraževanje
Podpora

13. Menite, da ste ustrezno usposobljeni za uporabo e- tabel?

Da
Ne

Prosim, obrazložite svoj odgovor:

II. Uporaba interaktivnih tabel
1. Kaj je vaš vir večine materialov, ki jih uporabljate pri poučevanju z interaktivnimi tablami?
(možno je označiti več odgovorov)
Viri:

Internet.

Interaktivni CD.

Programska
oprema etabel.

Ostalo:
2. Za katero obliko dela je interaktivna tabla najprimernejša?
Delo po skupinah.

Frontalno.

Individualno.

3. Kje sedijo učenci medtem, ko vi uporabljate interaktivno tablo?
Pred tablo.

Pri svojih klopeh.

Oboje.

Drugo:

143

Materiali, ki so
jih ustvarili
učitelji.
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4. Kje v učilnici se interaktivna tabla nahaja?
Na steni za učiteljevo
mizo.

Na steni ob
učiteljevi mizi.

Na drugi steni.

Drugo.

Če ste označili Drugo, prosim napišite kje se e- tabla nahaja pri vas:

4.

Za kakšne namene uporabljate interaktivno tablo?

5.

Kako pogosto uporabljate opisane funkcije e-table?
Zelo pogosto
(večino
učnih ur)

Pogosto (vsaj
enkrat na dan)

Občasno
(večino dni)

Ponovna
uporaba-priklic
materiala
Pisanje, risanje
Uporaba zvoka
Barvanje,
senčenje,
poudarjanje
Dodajanje
opomb
Dopisovanje,
shranjevanje
vsebine
Funkcija orodne
vrstice
Animacija
Združevanje in
razdruževanje
predmetov
Snemanje
Izdelava gradiv
za dolčena
predmetna
področja
Vnos fotografij,
glasbe
Povezava z
internetom
Tehnika
odkrivanja,
premikanje,
povezovanje
Uporaba
knjižnice,
galerije,
beležnice
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6. Obstaja kakšen predmet ali tema, pri kateri uporabljate e-tablo bolj kot pri drugih?
Da.
Ne.

Obrazložite:

7. Če bi bilo možno, kaj bi spremenili pri interaktivni tabli?
III. Prednosti in pomanjkljivosti interaktivnih tabel
1. Prosim, po problematičnosti od 1 do 10, razvrstite probleme z interaktivnimi tablami, pri čemer
je 1 najbolj problematično, 10 najmanj problematično.
Razvrstite jih po problematičnosti
(1 najbolj problematično, 10 najmanj
problematično)
Potreba po rednem umerjanju e- table.
Senca projektorja.
Pomanjkanje pomoči, če gre kaj narobe.
Pomanjkanje usposabljanja za delo z e- tablami.
Problemi povezani s projektorjem.
Problemi s pridobivanjem virov.
Več časa potrebnega za priprave.
Pomanjkanje znanja učiteljev o tem, kako e- table
uporabljati učinkovito.
Zaradi svetlobe, ki prihaja od oken ali žarnic, je
vsebina na e-tablah otrokom težko vidna.
Hitra poraba baterij v pisalu.
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2. Prosim razvrstite prednosti uporabe e-tabel glede na pomembnost, pri čemer je 1
najpomembnejše, 10 najmanj pomembno.
Večja prilagodljivost različnim stilom učenja.
Povečanje hitrosti učne ure.
Tudi naslednji dan lahko do učnih ur dostopamo
povsem preprosto.
Učiteljem dovoljuje da delijo in ponovno uporabijo
materiale, s čemer se zmanjša učiteljeva
obremenitev.
Pomaga pri integraciji IKT v kurikulum.
Povečanje motivacije učencev.
Omogoča visok nivo interakcije.
Izboljša vedenje učencev.
Zelo pomaga pri kolaborativnem učenju.
Zveča pozornost in osredotočenost otrok na nalogo.
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IV. V tabeli so napisane izjave o odnosih učiteljev do interaktivne table. Prosim označite en
odgovor v vsaki vrstici, pri čemer 1 pomeni, da se z izjavo nikakor ne strinjate, 5 pa da se z izjavo
popolnoma strinjate.
1-se sploh
ne
strinjam

2- se ne
strinjam

Vsi razredi bi morali imeti e-tablo.
Raje ne bi imel e-table v razredu.
Ko jo uporabljam sem pod
pritiskom, ker se bojim, da je ne bi
uporabljal pravilno.
Učitelji bi morali bolj deliti svoje
materiale in vire, ter tako pomagati
drug drugemu.
E-tabla je izboljšal moje
poučevanje.
Naklonjen sem k temu da učenci
uporabljajo e-pisalo.
Zaradi e-table učenci lažje berejo
mojo pisavo.
Pri uporabi e-table se počutim
samozavestnega.
Pred tablo preživim več časa kot
prej.
Srečnejši bi bil, če bi se o lokaciji
e- table v učilnici prej posvetovali
z mano.
Šola bi bolje porabila denar, če bi v
vsako učilnico namestili navaden
projektor, kot pa da vlaga v e-table.
Obstaja potreba po boljšem
usposabljanju o uporabi e-tabel.
Zaradi e-tabel se bolje pripravim na
učne ure.
Zaradi e- tabel v svoji učilnici,
uporabljam IKT bolj kot prej.
E-tabla iz mene naredi
učinkovitejšega učitelja.
E-tabla je le novotarija in
zanimanje zanjo bo kmalu
splahnelo.
E-tabla bolje skrbi za vse učne
stile, kot navadna tabla.
E-tabla ustvari učilnico bolj
interaktivno.
Učencem dovolim interakcijo s
tablo.
Če se med učno uro e-tabla
pokvari, imam podporo na dlani.
Brez e-table bi se počutil
izgubljenega.
E-tabla je vredna svojega denarja.
Odkar uporabljam e-tablo, so se
učenci neformalno naučili
tehničnih terminov povezanih z
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računalniško literaturo,
npr.pomakniti, pomanjšati,
shraniti...
1.

Napišite prosim, na kakšne načine je e- tabla spremenila vaše poučevanje.

3. Ocenite strinjanje s trditvami o vplivu e- table na vašo pedagoško prakso.
1-se sploh ne
strinjam

2- se ne
strinjam

3- se delno
strinjam

4- se
strinjam

5-se
popolnoma
strinjam

Uporaba e-table mi
omogoča uporabo bolj
odprtih oblik pouka.
Uporaba e-table mi je pri
pouku v pomoč.
Vodstvo šole dodatno delo
z e- tablo nagradi.
Uporaba e-table mi
omogoča bolj diferenciran
pristop k pouku.
Uporaba e-table mi je v
pomoč pri preverjanju in
ocenjevanju znanja.
Uporaba e-table mi
omogoča kakovostnejše
zastavljanje nalog in vaj za
učence.
4. S pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri držijo naslednje trditve o vplivu e- table na vaš
profesionalni razvoj.
1- se
sploh ne
strinjam

2- se ne
strinjam

Z uporabo e-table razvijam
strategije samostojnega učenja
pri učencih.
Z uporabo e-table bolje
načrtujem, izvajam in
vrednotim učni proces.
Z uporabo e-table uporabljam
učinkovite načine spodbujanja
motivacije.
Z uporabo e-table
učinkoviteje komuniciram z
učenci.
Z uporabo e-table uporabljam
različne načine preverjanja in
ocenjevanja znanja.
Uporaba e-table mi omogoča
strokovno izpopolnjevanje.
Zaradi e-table večkrat
sodelujem z drugimi učitelji.
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5. V tabeli so opisani efekti, ki jih ima interaktivna tabla na učenje učencev. Prosim označite en
odgovor v vsaki vrstici, pri čemer 1 pomeni, da se z izjavo nikakor ne strinjate, 5 pa da se z izjavo
popolnoma strinjate.
1-se sploh ne
strinjam

2- se ne
strinjam

3- se delno
strinjam

4- se
strinjam

5-se
popolnoma
strinjam

Z uporabo e table se je
učenje mojih učencev
izboljšalo.
Učenci so navdušeni nad
uporabo e-table.
E- tabla bolj zanima fante
kot dekleta.
Učenje z e-tablo je učencem
zabavno.
Zaradi e-table so učenci bolj
pozorni.
Standard dela se je izboljšal.
Z uporabo e-table pri pouku
so učenci bolj aktivni.
Z uporabo e-table pri pouku
so učenci bolj ustvarjalni.
Z uporabo e-table pri pouku
so učenci bolj samostojni.
Z uporabo e-table učenci
izboljšujejo spretnosti
uporabe IKT.
Z uporabo e-table učenci
pridobivajo na celostnem
razumevanju določene
situacije.

6.

Kako je interaktivna tabla spremenila način učenja učencev?

7.

»Ni pripomoček tisto, kar povzroči učenje. Učitelj je tisti.«. Se strinjate s trditvijo? Zakaj?

8.

Prosim, da le v enem stavku ocenite interaktivno tablo

9.

Če želite lahko napišete še kak komentar

S svojim sodelovanjem in odgovori ste mi zelo pomagali pri izdelavi diplomske naloge, zato se Vam še
enkrat najlepše zahvaljujem!
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ANKETA UČENCEV
Sem Tina Ušeničnik in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ta vprašalnik je
del moje diplomske naloge o interaktivnih tablah. Tvoji odgovori mi bodo pomagali k
spoznanju, kako jih lahko najbolje uporabimo za poučevanje in učenje. Odgovori bodo ostali
popolnoma anonimni.
1.) Spol (obkroži): Moški

Ženski

2.) Razred:
3.) Kolikokrat na teden učitelj uporablja interaktivno tablo (e- tabla). Prosim označi
en ogovor v vsaki vrsti.
Vsako uro

Večino ur

Nekatere ure

Skoraj nikoli

Nikoli

Biologija
Slovenščina
Matematika
Gospodinjstvo
Fizika
Geografija
Zgodovina
Angleščina
Kemija
Glasba
Tehnika
Naravoslovje

4.) Če pri navedenih predmetih uporabljate interaktivno tablo, ali med učno uro kak
učenec pride pred tablo, da bi jo uporabil? Prosim označi odgovor.
Da

Ne

Biologija
Matematika
Slovenščina
Gospodinjstvo
Fizika
Geografija
Zgodovina
Angleščina
Kemija
Glasba
Tehnika
Naravoslovje

Napiši prosim kako si interaktivno tablo uporabljal pri predmetu, ki si ga označil
z Da? (npr.: za pisanje računov, označevanje risbe, risanje, predstavitve...)
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5.) Kako se strinjaš z navedbami? Prosim označi le en odgovor v vsaki vrsti.
e- tabla= interaktivna tabla
Se
popolnoma
strinjam

Se strinjam

Ko učitelj uporablja e-tablo, se
naučim več.
Ni mi všeč če moram iti pred razred
in uporabljati e-tablo.
Lažje razumem snov, če učitelj
uporablja e-tablo.
E- tabla učenje dela bolj zabavno in
zanimivo.
Mislim, da učitelj prehitro razlaga ko
uporablja e-tablo.
Menim da se učenci lepše obnašajo
pri učnih urah z e-tablo.
Učiteljeve slike in grafe lažje vidim,
če učitelj uporablja e-tablo.
Učitelji učijo enako z ali brez
uporabe e- table.
Raje imam učne ure pri katerih je
uporabljena e-tabla.
E-tabla učitelju olajša ponavljanje,
razlago in povzetke.
Bolj bi se trudil, če bi učitelj
uporabljal e- tablo pogosteje.
E-tabla se veliko kvari in to je
potrata časa.
Mislim, da so učiteljeve učne ure
bolje pripravljene in organizirane
kadar uporablja e-tablo.
Mislim da so e-table težavne za
uporabo.
Bolj uživamo v urah ko učitelj
uporablja e-tablo.
Bolje se koncentriram v razredu ko
uporabljamo e-tablo.
Bolj sodelujem pri uri, kadar učitelj
uporablja e-tablo.
Kadar učitelj uporabi e-tablo snov
bolje razumem.

6.) Kaj ti je pri pouku z interaktivno tablo všeč?
7.) Kaj ti pri pouku z interaktivno tablo ni všeč?
Hvala za tvojo pomoč! ☺
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PREPIS INTERVJUJA Z RAVNATELJICO ŠOLE
Pričetek intervjuja 13ହ .
Najprej bi se vam zahvalila za vaše sodelovanje pri intervjuju.
Koliko interaktivnih tabel imate na vaši šoli?
Pet tabel že imamo, pet pa jih dobimo v letošnjem šolskem letu.
V katerih učilnicah se interaktivne table nahajajo?
V učilnici prvega razreda. V učilnici naravoslovja. Ena je v učilnici, ki si jo delita
predmeta slovenščina in nemščina, ena v zgodovinski učilnici, ter ena v učilnici, ki si jo
delita geografija in likovna vzgoja.
Kako ste izbrali učilnice, predmete in učitelje, ki so dobili interaktivno tablo?
Glede na interes učitelja, glede na njegovo znanje, želje...
Kje ste se vi osebno prvič srečali z interaktivno tablo?
V Portorožu sem gledala predstavitev. Sicer pa redno spremljam razpise Ministrstva in
se vsako leto nanje tudi prijavljamo. Pri tem nas podpira tudi občina.
Ste se poleg interaktivnih tabel odločili za nakup kakšne dodatne opreme (tablice,
volilne naprave)?
Za enkrat imamo na šoli le komplete, ki jih je razpisalo ministrstvo. Pogovarjali smo se,
da bomo v prihodnje, kolikor bo to seveda predmet razpisa, opremo tudi dopolnili.
Kako je vaša šola opremljena z IKT ?
Na šoli imamo 98 računalnikov. Računalniško učilnico smo pred dvema letoma
popolnoma obnovili in jo sodobno opremili s 15 računalniki. Računalnike, ki so bili prej
v učilnici, smo za delo razdelili učiteljem in učencem. Vsi učitelji imajo v svojih
učilnicah računalnike, nekateri jih imajo tudi v kabinetu. Računalnik imamo tudi v
zbornici. V knjižnici je poleg računalnika za delo knjižničarke tudi računalnik za delo
učencev. Učenci tako lahko po pouku, med odmori, v času prostih ur dostopajo do
računalnika in opravijo svoje individualno delo. Učenci lahko uporabljajo tudi
računalnike v računalniški učilnici, kadar je ta prosta. Vsi ostali strokovni delavci
imajo svoje računalnike. Letošnje leto smo v vse učilnice na šoli namestili digitalne
projektorje.
Imate občutek, da je osebje na šoli dobilo dovolj usposabljanja za efektivno
uporabo tabel? Kakšno usposabljanje so imeli učitelji do sedaj?
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Učitelji so imeli usposabljanje za e-table. Niso pa preveč zadovoljni z izborom table, ki
jo imamo. Niti niso zadovoljni z izobraževanjem o e-tablah, ki so ga prejeli. Po mojem
mnenju so odstopanja v znanju uporabe e-tabel. Nekateri učitelji so se bolje potrudili,
pridobili več znanja, drugi manj in jo verjetno nekateri tudi uporabljajo več kot drugi.
Sicer pa mi teh znanj zelo veliko pridobivamo. Vsi smo bili letos deležni tridnevnega
izobraževanja Spletne učilnice. Imamo E-zbornico. Cel letni delovni načrt,
organizacija, poročila, analize, oddajo raznih nalog, vse poteka preko Spletne učilnice.
Hkrati pa učitelji uporabljajo pridobljena znanja pri rednem pouku.
Sodelujete še pri kakšnem posebnem projektu?
Ja pri E-šolstvu. Poleg tega na šoli letos poteka projekt samoevalvacije, ki je triletni
projekt v povezavi s šolo za ravnatelje. Že tretje leto delamo na postavitvi učnega
načrta uporabe IKT od prvega do devetega razreda, pri katerem imamo sedaj v vsakem
razredu zapisane standarde, ki jih mora otrok poznati. To se spremlja tudi večkrat na
leto, ob koncu leta pa se oddajo poročila koliko otroci dosegajo in usmeritve za
prihodnost. Na eni strani tako spremljamo znanje učencev, na drugi strani povprašamo
tudi starše. Tudi letošnje hospitacije so bile namenjene spremljanju napredka učencev
in uporabe IKT tehnologije. Ugotovili smo da ima preko 90% otrok doma računalnike,
redki pa so otroci, ki doma nimajo interneta. Za otroke, ki doma nimajo računalnikov
ali interneta in zato morda niso osvojili standardov znanja, smo imeli poseben krožek,
se pravi dodatne ure. Na koncu so vsi otroci osvojili standarde znanja iz IKT. V
Portorožu smo imeli tudi predstavitev dobre prakse, na predstavitvi samoevalvacije.
Se vam zdijo učitelji, ki delajo z e-tablo bolj pod stresom?
Ne.
Se vam zdi, da bi bili učitelji pod pritiskom, če bi v vse učilnice namestili e-table,
brez predhodnega posvetovanja z njimi?
Mislim, da ne. Kaj takega sploh ne bi naredila. Dokler interesa ne bi začutila pri vseh
učiteljih, tudi slučajno ne bi šla to počet. Vsi v kolektivu pa so izrazili željo, da bi v
učilnicah imeli projektorje. Za izpolnitev tega, smo zagotovili lastna sredstva, sredstva
sponzorjev, občine in pa tudi starši so zbirali denar 2 leti.
Opažate kakšne spremembe pri pedagogiki učiteljev, ki poučujejo z e-tablo?
Seveda. Poučevanje danes je bistveno drugačna, če jo primerjamo s časi ko sem
poučevala še sama. Brez uporabe sodobne tehnologije pri pouku, bi bil totalno mimo.
Seveda pa je potrebno tehnologijo uporabljati smiselno, ko veš zakaj jo uporabljaš,
uporabiti jo je potrebno v pravih trenutkih, da približaš zadevo učencem, šele tako
potem lahko obogati učni proces. S smiselno uporabo otroci naredijo in dojamejo
bistveno več v bistveno krajšem času.
153

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

Kako so otroci sprejeli e-tablo?
Večkrat sem hospitirala v prvem razredu, kjer smo prvo tudi začeli z uporabo e-table.
Otroci so navdušeni. Tabla jim ne predstavlja nobenega stresa in nobenih ovir. Oni
vzamejo v roke svinčnik in pišejo po tabli. Znajo tudi upravljati s tablo. Začetek tega, da
otroci sami uporabljajo e-tablo, pa je bil pri dodatnem pouku. Ko smo videli, da v
interakciji s tablo uživajo vsi, se je e-tabla začela uporabljat vse več tudi pri rednem
pouku.
Kakšen vpliv ima e-tabla na učenje otrok? Zakaj bi sploh dali e-tablo v razred?
Mislim, da so stvari zelo dodelane. Aktivna so vsa čutila. Je tridimenzionalno. Je
nazorno, prepričljivo. Edino kar me včasih zmoti je, da je ves čas prižgan projektor.
Vendar se je tudi to popravilo. Saj učitelji sedaj stvari obvladajo in je tako projektor
bolj smiselno vklopljen. Je vizualno, je slušno- otroke to pritegne. Slišijo zvoke. Vse to
se pozna na motivaciji in prepričljivosti. Je pa v zadnjem času nastalo kar precej
gradiva, ki je relativno enostaven za uporabo učitelja. Seveda učitelji porabijo kar
nekaj časa da poiščejo in pripravijo gradivo, je pa zato enostavno za uporabo pri pouku
v šoli.
Menite, da e-tabla vpliva tudi na dosežke učencev?
Težko bi rekla, da e-tabla vpliva na učne dosežke. Bilo bi pa zelo dobro če bi. Je pa res,
da imamo različne tipe otrok, in nekaterim bi bila lahko e-tabla zelo v prid. Nikomur pa
ne bi rekla, da e-tabla škodi. Je pa kakšni skupini otrok res v prid.
Se vam zdi, da se bo začetno navdušenje otrok in učiteljev v prihodnosti
zmanjšalo?
Otroci, predvsem mlajši, se navadijo na en način dela. Otrok postaja starejši in se lažje
prilagaja novim metodam in oblikam dela. Dejstvo pa je, da je toliko načinov dela, kot
je učiteljev. S projektorji, ki jih imamo bi gotovo zadovoljevali in popestrili pouk pri
nekaterih predmetih. Čisto pri vseh pa jaz tega še ne vidim. Veliko je odvisno od
učitelja.
Ni pripomoček tisto, kar povzroči učenje. Učitelj je tisti. Lahko komentirate
izjavo?
S tem se nadvse strinjam.
Lahko v enem stavku opišete interaktivno tablo?
Povezava z različnimi mediji, interdisciplinarnost, povratna informacija, nazoren
pouk...
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PREPIS INTERVJUJA Z UČITELJEM 1
Začetek intervjuja: 12ଷ Konec: 13
Katere predmete poučujete?
Fizika, kemija, biologija, naravoslovje.
Koliko časa že poučujete?
Poučujem že 25 let. Učil sem na gimnaziji, v različnih osnovnih šolah, na agroživilski...
Ja na sedanji šoli sem bil tudi kar nekaj časa.
Koliko časa imate v razredu interaktivno tablo?
Kemijo, biologijo in naravoslovje učim v biološki učilnici, kjer imam interaktivno tablo
leto in pol. Fiziko poučujem v drugi učilnici kjer ni interaktivne table, ampak imamo
projektor in računalnik.
Se je vodstvo pred namestitvijo table posvetovalo z vami? Ste bili morda vi tisti, ki
je predlagal, da bi v svoji učilnici imel interaktivno tablo? Zakaj so za namestitev
e-table izbrali ravno biološko učilnico?
Veliko stvari poteka tukaj. Res je, da sem se tudi jaz na splošno veliko ukvarjal z IKT,
tako da je zadeva potem pripadla naravoslovju. No, pa saj ni edina tabla, jih je na šoli
še kar nekaj, pa še pridejo. Jah, je pa pri naravoslovju tud veliko stvari tako za pokazat.
Veliko stvari je lažje razumeti, če še slike zraven malo pokažeš, pa tako. To je verjetno
eden od razlogov.
Kaj pa glede usposabljanja in izobraževanja. Ko so prišli montirat vam je tablo
kdo predstavil, ali ste se mogli sami naučiti kako zadevo uporabljati?
Imeli smo predstavitve. Najprej za samo tablo, nato pa še eno izobraževanje preko
eŠolstva. Ja potem moraš pa še sam malo, a ne.
Pa ste bili zadovoljni s tem kar ste dobili na izobraževanju ali bi morda želel še več,
ali pa mogoče drugače... Ali so vas pripravili poleg tega, da ste mogli veliko
naredit sami, da tablo znate učinkovito uporabljati?
Mislim da dovolj. Je pa itak tega nikol ne morš do konca, ne. Programi se spreminjajo,
nadgrajujejo...Če bi vsakič imeli izobraževanje za vse to...Nemogoče...To moraš tako
kot ostale stvari, pač spremljat malo kaj se dogaja. Je pa tu veliko dela.
Kaj pa, ko načrtujete učno uro z e-tablo, porabite za priprave več časa? Kakšne
vire uporabljate? (programe, CD)
Ja časa gre pa res mnogo več. Čeprav, kot poenostavitev potlej v resnici to ni nobena
poenostavitev. Nekatera gradiva se pripravljajo čez eŠolstvo. Z gradivi, ki jih dobiš si
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lahko pomagaš, a moraš večinoma skoraj vsakega prilagoditi, vsaj malo. Ko pa začneš
podirat se začne kriza... To je res ogromno dela. In če bi hotel to imet vsako uro in za
vsako uro vse pripravit...je skoraj nemogoče.
Vidim, da imate poleg e-table tudi klasično tablo. Če morate nekaj napisati na
tablo, na katero pišete- na e-tablo ali na navadno tablo?
Na to sem se pa navadil. Pišem na interaktivno ves čas. Tudi učenci včasih. Učencem
dam na primer pri kemiji, kjer je veliko za pisat, raje navadno. Zato ker se zapletajo na
interaktivni, ker je niso tako navajeni... In potem iščejo, pa je treba kaj pobrisati, pa je
prevelika radirka in zato potem tri četrt časa izgubimo na tem, da se zapletajo s tablo,
namesto, da bi naredili tisto, kar je za narediti. Časa pa ni toliko, da bi lahko...
Menite, da se bo to izboljšalo? Bila sem v prvem razredu in učenci aktivno
uporabljajo e-tablo. Menite, da se bo to tekom generacij izboljšalo?
Oh ja verjetno ja. Če bo to šlo tako naprej. Saj je bil tudi računalnik včasih problem,
sedaj pa v glavnem ne več... No ja, ni čisto res, ampak sigurno je pa bolje kot je bilo
prej.
Če se vrneva nazaj na materiale. Si učitelji med seboj pomagate z viri in materiali?
Ja si izmenjujemo. Preko e-Šolstva imamo spletne učilnice študijskih skupin in tam notri
se zbirajo materiali. Nekateri so občutljivi na deljenje svojega materiala. Jaz ne. Je pa
res da je veliko dela. Biologi smo bolj tako, kemiki že malo lažje delijo, fiziki pa med
seboj delijo vse... To je malo... ne vem s čim pogojeno, ampak tako pač je.
Ali uporaba e-table vpliva na hitrost učne ure? Prej ste omenili, da če morajo
učenci kaj pisati se ponavadi učna ura ustavi in zgubite nekaj časa...
Jaz mislim da ne.
Na kakšne načine uporabljate interaktivno tablo?
Velikokrat samo pišem. Včasih je samo kot platno, kaj projiciram...Včasih uporabim
Power point in zraven kaj podčrtam, dorišem, napišem...Včasih je ta pravo gradivo, pa
se še kaj suče... Različno...
Če bi na tabli lahko kaj spremenili kaj bi to bilo? Kaj vas moti?
Hja, moti me tabla... Saj je vredu, ni pa to, to... Mislim, da je vse to prevelik cirkus.
Generalno gledano. Vse more nekaj migat, skakat... Tudi učenci se izgubljajo v tem kaj
se dogaja, namesto, da bi se posvetil vsebini. Gledajo sliko in ugibajo, kaj je spodaj, s
kakšno barvo je kaj napisano, zakaj ni napisano z drugo barvo... Namesto, da bi se
ukvarjali z npr. polži. Veliko pomembnejši se mi zdi material, ki jim ga dam v roke (živ
material).
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Povedal ste že nekaj vplivov, ki jih vidite na učence. Se vam zdi, da z e-tablo lahko
bolj motivirate učence?
Dvomim, da so učenci zaradi uporabe e-table kaj bolj motivirani. Motivacija je bolj
tako, eno polžjo lupino daš, pa je to tudi motivacija. Ali pa, pred e-tablo smo imeli samo
projektor in platno, pa je bilo ravno tako, 2 slike, no nisi mogel ravno packat nič gor,
ampak je bila ravno tako motivacija... Še pred tem pa smo imeli samo posterje, pa si
poster prinesel in je bilo vau, pa je bila ravno tako motivacija, tako da... ne vem, jaz
mislim da...
Ena od ravnateljic z Nove Zelandije je rekla, da se ji zdi bolj smiselno da bi
namesto kupovanja e-tabel denar raje porabili tako, da v vse razrede namestijo
projektorje. Lahko komentirate njeno izjavo?
Ja sigurno je to bolj pomembno. Večkrat rabiš projektor in računalnik, kot pa e-tablo.
Ni pripomoček tisto, kar povzroči učenje. Učitelj je tisti. Se strinjate?
Seveda se strinjam, saj zaradi table se nihče ne uči. Ali je kaj na tabli, ali pa ni. To
nima nobene veze.
V enem stavku ocenite interaktivno tablo. Kaj je prvo kar vam pride na misel ob
omembi e-table?
Prvo na kar pomislim je- oh še ena igračka.
Pa po toliko letih poučevanja te novitete v vas vzpodbudijo kako novo zanimanje,
se radi igrate s temi »igračkami« ali to za vas predstavlja le še novo delo, imate že
vsega dovolj...
Hmmm. Ne vem. Pač igraš se tako kot z vsem. Poskusiš narediti nekaj. Včasih te potem
potegne, pa narediš še malo, pa še kaj, pa še kaj... Ampak, generalno gledano, je pa to
samo še ena dodatna... Igračka no... Res je, vse gre s tem naprej... Tako kot je bil
računalnik pred časom le igračka... Ampak jaz mislim, da to ni napredek v kakem
pravem smislu.
Sta se vaša pedagogika, vaš način poučevanja kaj spremenila?
Ja to se malo avtomatsko spremeni. Ker ne moreš tako delovati, kot če ne bi imel table.
Včasih si narisal tabelno sliko... No tudi pri e-tabli imam raje, da sproti nekaj nastaja,
kot da je že vse... Tudi zato ker se v vsakem razredu malo drugače odvija. Tu imaš pa
eno gradivo, ki gre po vrsti, kakor je pripravljeno. Ne moraš pač nič spremeniti... Od
ure do ure pač...
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Ali za ponovno uporabo shranjujete učne ure posameznega razreda?
Ja, včasih ja. Kakšne ja. Tiste s katerimi je več dela. Tiste, ki so malo dopisane ali
popisane ne. Včasih, če je potrebno nadaljevat kakšno stvar, ki je pomembna, da potem
lahko pelješ naprej, da ne ostaneš tam... Ali pa pri nekaterih stvareh, ki morajo biti
točno tako... Sploh kakšna kemija... Tam se nekaj s formulami dogaja in da nimaš potem
v dveh razredih malo drugače, pač v enem stvar steče, po tem pa tisto shranim in
porabim naslednjič. Se pa jasno, vedno kaj spremeni. Ni pa nikoli skoraj tako, da bi bila
potem čisto ista...
Uporabljate e-tablo kdaj pri ponavljanju, preverjanju znanja?
Ja to pa res ni problem. Učenec dobi sliko, pa potem po svoje napiše in označi, potem
pa pokaže... Nato preverimo, tako da recimo odkrijemo... naslednja slika spodaj je pa
recimo že urejena. Potem pa ugotovimo kaj je bilo res in kaj ni bilo res. Včasih ja,
zmeraj pa ne.
Lahko opišete negativen dogodek s tablo?
Vse kar je, se kvari in to me ne vznemirja pretirano. Potem vzameš v roke kredo ali pa
plakat in greš naprej.
Če gre pri uri z e-tablo kaj narobe, kdo vam napako popravi?
Če je samo računalniško ponavadi rešim sam. Če je kaj hujšega, najprej pokličeš
računalničarja, če mu kaj uspe... Drugače pa kličeš servis. Table ne smeš odpirat. Če je
kaj s programom se mogoče še da, če je v tabli, ne moraš nič rešiti. Hja. Šibka točka je
v bistvu računalnik. Sedaj ko imaš vse to naloženo gor, cel kup stvari, pa še program za
e-tablo, se zgodi da včasih računalnik »počepne«. Kadar hočeš kaj na hitro, ali pa kak
film za zraven, pa še internet potrebuješ tisti trenutek, se zna zgoditi, da tabla nič ne
pomaga- ker če bi na tablo čakal, bi vsaj 5 min čakal kaj se bo zgodilo. Je potrebno
rešiti vmes. Takrat pa pride prav navadna tabla, učbenik, ali pa nekaj... Ja nekaj moraš
rešiti.
Kako so učenci odreagirali na e-tablo ko so jo prvič videli?
Ja učence je seveda takoj zanimalo. Potem smo tablo vklopili, tiste packarije, da so
malo brisali, risali kar tako. Samo potem… Hja dokler je samo igračka je luštno. Ko pa
je potem treba zares kaj narediti, pa ni več tako zelo luštno. So pa sprejeli zelo
pozitivno. Čim je nekaj novega so čisto navdušeni. No ja, vsaj na začetku.
Mislite da bo čez čas navdušenje učencev, učiteljev, stroke, splahnelo?
Ne, s časoma se bo zgodilo zopet nekaj naprej. To kar je danes novo bo postalo nekaj
normalnega. Klasika. E-tabla pa po moje ne bo mogel nadomestiti te klasične table. Slej
kot prej bo potrebno pogledati še kako drugo stvar. Recimo, eko-šola. Imeli smo projekt
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varčevanja z energijo. V tistem letu smo dobili tudi interaktivne table in projektorje v
vse učilnice, pa računalnike v vse učilnice... No sedaj naj pa kdo razloži, kje je tu
varčevanje z energijo. Cel dan gori- vse. Vsako uro računalnika ne moreš ugasniti... Če
te eno uro vmes ni-kaj boš vse pogasnil? Saj potrebuješ potem spet cel zagon. Cel dan
vse gori. Tri leta nazaj ni bilo računalnika povsod, je bilo tehnologije bistveno manj.
Nato smo imeli računalnike in tudi projektor že marsikje. In se je videlo- smo delali
ravno energetsko potratnost in smo merili eno leto to. In ravno nameščanje opreme je
bilo vmes. Kar naenkrat so pričele vrednosti rasti. Se je res prav konkretno videlo. In to
ne gre tako...
Kateri učenci največ pridobijo z e-tablo?
Ja predvsem slušni in vidni imajo več od e-table. Samo izgubljajo pa na drugih
področjih. Pisati ne zna nihče. Zapiski so katastrofalni. Če morajo pa sami kaj napisati,
potem... Potem je pa dvojna katastrofa. Počasi zgleda, da bodo generacije nepismenih...
Z vsemi gradivi na računalnikih... Če bi naredili enkrat resnično anketo, koliko učencev
uporabi učbenik, mislim, da bi bili rezultati hudo slabi... Sedaj imajo pa poleg učbenika
še spletno učilnico. Pa poleg učbenika, bo sedaj še tam vse gradivo. Plus še dodatno
gradivo. Plus delovni listi. Sedaj pa naj kdo pove, kateri od učencev bo vsa ta gradiva
pregledal. Pri meni v zvezek učenci zapišejo samo naslov tega kar tisto uro počnemo in
nekaj malega po točkah. Ravno toliko, da ko odpre zvezek, se spomni kaj smo počeli.
Ostalo piše v učbeniku. Saj zato ga imamo. Vseh 200 strani. Z vsemi slikami, z vsem.
Torej, pogledaš v zvezek, kaj si danes počel. Če potrebuješ dodatne informacije za
učenje, odpreš učbenik in si prebereš. Pa sliko pogledaš zraven. In če ti še to ni dovolj,
v današnjem času, imaš pa na voljo še spletno učilnico... Tudi če učilnice ne bi imel, če
je pa danes problem najti na spletu podatek za eno stvar, ki si jo v učbeniku srečal... Pa
ne rabiš za to spletne učilnice. Potrebuješ le brskalnik. Najdeš sliko, film, kar želiš...
Mislim, da je to na nek način le potuha, ampak tudi od te potuhe ni veliko. Si
predstavljate, da ima vsak predmet spletno učilnico? Saj jo ima, a ne... Sedaj pa otrok
pride domov... Danes so imeli učenci na primer 6 predmetov, kaj bodo popoldan? Šli v
vseh 6 spletnih učilnic naredit delovne liste, prebrat kaj piše v spletni učilnici in kaj piše
v učbeniku... Ja koliko časa pa še potrebujejo potem? Še 12 ur... Tako vse zgleda fino,
če pogledaš- uau spletna učilnica... Če se pa vprašaš kdo to sploh gleda... Časovno
gledano pa res ne vem kdo to zmore... Jaz sigurno ne... Učenci pridejo na pred uro ob
7.10 min, imajo še izbirne predmete do 14.30, potem gredo še na kako odbojko in je ura
17, potem gredo pa domov. In sedaj? Sedaj naj pa še ne vem koliko ur dela v spletni
učilnici. No ja, verjamem, da kakšna izjema je. Ampak to so res izjeme... Po drugi strani
povsod lahko bereš, kako so otroci gibalno neaktivni, pa da si kvarijo vid ker se ne
znajo nikamor drugam ozret kot v ekran in se lahko fokusirajo le še na eno točko... Po
drugi strani, pa je vse usmerjeno v to. In to res ne gre skupaj. Dve različni zadevi. Po
eni strani bi radi da bi se otroci super gibali in bili motorično sposobni, zdravi... Po
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drugi strani jih pa silimo, ko že vso dopoldne sedijo, da naj po prihodu domov sedijo še
nadaljnjih ne vem koliko ur...

Ko omenjate zdravje. Kako pa se vam zdi, da e-tabla, računalniki vplivajo na
zdravje?
Hja, saj tega pa nihče ne ve. Gledaš prispevke. Vsak drugače govori... Eni sevajo, eni
ne sevajo... Eni bolj, eni manj... Resnico bomo videli čez 20 let. Bolj zdravo sigurno ni.
Cel dan ropota, brni, cel dan nekaj seva- ali ekran, ali tabla, ali računalnik... Bolje
sigurno ni...

PREPIS INTERVJUJA Z UČITELJICO 2
Koliko časa poučujete?
Kot učiteljica razrednega pouka delam že 21 let. Začela sem na podružnični šoli, ki je
kasneje postala centralna šola.
Katere razrede ste učili?
Na začetku sem učila kombinacijo drugega do četrtega razreda, večinoma osemletke v
prvem in drugem razredu. Z devetletko sem šla 1.,2.,3. Sedaj pa zopet prvi in drugi
razred.
Kje ste se prvič srečali z interaktivno tablo?
Prvič sem se z njo srečala na predstavitvi pred 6 leti na šoli v Prekmurju, ko sem bila
multiplikator za računalništvo. Tisti, ki nam je predstavljal, table ni imel v fizičnem
stanju, ampak smo gledali le posnetke. Trend pa je šel tako naprej, da so jih dali tudi na
različne šole. Takrat nisem prišla zraven, ker je bila ena od opcij tudi, če se prijaviš v
projekt, da ti tudi tablo omogočijo in poskusiš kako gre. No, roko na srce, da imamo
tako dobro ravnateljico, da je prišlo kmalu do tega, da smo se tudi kot šola opremili z
interaktivnimi tablami. Dobili smo jih 5 in ena je prišla na razredno stopnjo in to eno
sem dobila jaz. Tako imam že drugo leto interaktivno tablo tudi v razredu.
Kako ste na začetku sprejemali in dojemali tablo?
Takoj mi je bilo super- super stvar. In že na sami predstavitvi si niti predstavljati nisi
mogel, da nekoč pa to bo… Meni se je zdela to takoj res super stvar. V njej vidim res
veliko prednosti. Ko je ravnateljica rekla, da jo bodo namestili v moj razred, mi je bilo
zelo, zelo dobro. Sem zelo vedoželjna in želim videti in sprobati različne stvari. Preden
sem šla na seminar o interaktivnih tablah sem že dosti stvari ugotovila sama, sama sem
jih naštudirala. Je pa dejansko fino, če ti praktik pokaže kaj bi delal na njej. Sama sem
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se res veliko stvari naučila in jaz sem tista, ki kolegicam pokažem, kaj naj bi znali. Ker
na samem seminarju, ki sem se ga udeležila, imaš tri srečanja, ostalo pa delaš preko
elektronske pošte. In kako sestaviti nek program, ki dejansko funkcionira, ko ga
odpreš…Dejansko pa človek, ki dela s tablo potrebuje tudi povsem tehnične napotke,
kje se prižge, kje to uporabiš, kje je kako orodje, to so stvari, ki jih moraš res poznati.
Pri nas s kredo ne pišemo po tabli že 2 leti. Vse pišemo na interaktivno tablo.
Kje ste začeli uporabljati e-tablo- v razredu ali pri dodatnem pouku…
Vedno v razredu. Konec šolskega leta, ob pričetku počitnic, so table namontirali in jo
dejansko res imam v razredu polni dve šolski leti.
Povedali ste, da ste se veliko stvari morali naučiti sami. Kako pa bi ocenili dodatna
izobraževanja, ki ste jih imeli? Koliko so vam dejansko pripomogla k efektivni
uporabi tabel?
Če bi ocenjevala z lestvico od 0-10 bi rekla 8. Ker nekdo, ki se je hotel udeležiti
seminarja, je moral imeti neko predznanje, če ne je tole zelo težko naredil. Še posebej
nalogo, ki smo jo dobili, je zelo težko naredil. Mislim, da ni bil problem, da
multiplikatorji niso bili usposobljeni za to, ampak že naloga ni bila zastavljena
pravilno. Uvodna ura bi morala biti povsem drugačna. Ali pa bi morali že prej
povedati, osnovno izobraževanje je spoznavanje table, ker so v bistvu tehnične stvari, ki
jih moraš znati. Da znaš orodje uporabljat, da znaš prižgat to, da znaš tretje…
Kako pogosto uporabljate interaktivno tablo?
Ja uporabljam jo čisto vsak dan. Čisto vsak dan. V bistvu je tako… kar bi prej pokazala
skozi aplikacije sedaj pokažem na interaktivni tabli, kar bi prej pisala na tablo, sedaj
pišem na interaktivno tablo. Kar bi morali prej otroci narediti v računalniškem kotičku,
naredimo sedaj vse te igrice na interaktivni tabli. Kar seveda ne pomeni da mi ne
hodimo v računalniški kotiček, to ne pomeni da mi ne gremo v računalniško učilnico,
ampak to pomeni, da se večkrat lahko gremo te stvari.
Kaj pa materiali, ki si jih pripravite? Jih delate sami? Imate kakšne CDje, se
povezujete s kolegi?
V bistvu ogromno stvari je že narejenih, samo poiskati jih moraš znati. Od E-prosojnic
v Power Pointu, do tega ko si jih narediš lahko doma…Ne vem, sedaj smo imeli živali in
mladiče. Najenostavneje je, da greš na Google in poiščeš sliko krave in telička, imaš
takoj PP. Kje bodo učenci dobil drugače tako ogromno sliko? Vsi jo bodo gledali, vse
bo zanimalo, ker je barvasta, kot če mu v knjigi kažeš neko malo sličico, ali pa se sploh
le pogovarjaš o tem. Veliko večja motivacija je če mu na tak način prikažeš. Ogromno
gradiva je pripravljenega in že narejenega, nenazadnje ga je enostavno tudi narediti…
Od CDjev, ki obstajajo, do spletnih strani kjer si lahko stvari poiščeš. Sedaj tega res ni
težko dobiti, samo malo moraš biti odprt za take stvari pa najdeš…
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Si učitelji med seboj pomagate z viri in materiali?
Pri nas so se letos vse učilnice opremile tudi s projektorji. Tudi če v razredu ni
interaktivne table, imajo vse učilnice projektorje. Tudi podružnice so enako opremljene.
Pri nas se enkrat tedensko srečujemo na strokovnem aktivu. Vsak četrtek se dobimo vse,
ki učimo v prvem ali drugem razredu. Skupaj načrtujemo delo za prihodnji teden. Od
vsebin, ki jih bomo delale, do preverjan, ocenjevanje, dneve dejavnosti in že v samem
tematskem zapišemo, kje so kake povezave pametne. Ponavadi se jaz usedem in
raziščem kje se kaj dobi in vse povezave za tisto temo že v tematskem napišem kje so.
Tudi projekcije večinoma če se že najdejo, jih že naprej zraven dam. Vsaka sodelavka,
ki dobi, lahko samo dela naprej. Me si ogromno pomagamo med seboj. Predvsem
skupaj delamo. Nobeno individualno delo ne odtehta dela v teamu.
So se priprave na učno uro z uporabo interaktivne table kaj spremenile?
Ne, sploh ne. Daleč od tega. Za vsako uro se je potrebno pripraviti. Še vedno trdim, da
je dobra priprava na pouk tudi dobra ura. To ne pomeni, da se priprave držiš kot
pijanec plota, ampak da si tudi fleksibilen, da vidiš sedajle pa tole ne gre…Ampak če
imaš ti dobro načrtovan pouk že v sami pripravi, in prakso, ki ti ogromno prinese…
Ampak sama vidim prednost ker imam to tablo, kako več lahko otrokom nudim in mi ni
žal niti minute ko sedim pri pripravah. Sama si po tematskem ko imam okvirno že tako
postavljeno, naš tematski je že tako narejen, da je že skoraj dnevna priprava, ker imamo
notri napisane cilje, dejavnosti, pripomočke…Ampak jaz si še vse podrobno napišem,
tako da…Še zmeraj delam tudi po 5 ur priprave in to po 21 letih…Priprave ne vzamem
od lanskega leta. Vzamem le koščke, pregledam kaj je bilo v redu, recimo tale igrica,
sedaj pa bomo tole drugače speljali, pa tako… Tudi tiste, ki pridejo k meni na prakso so
ponavadi zelo zadovoljne, ker res ogromno odnesejo. Na pouk moraš biti res
pripravljen. Ne nazadnje si strokovni delavec in vsega ne smeš prepustiti naključju. Je
pa prav, da si fleksibilen, dovzeten za drugačnost, da ko vidiš da ne gre tisto spremeniš,
se prilagodiš, se greš nekaj drugega naprej…Tako…
Se vam zdi, da učna ura teče hitreje ko uporabite e-tablo?
Ne.
Ali pri preverjanju in ocenjevanju znanja uporabljate e-tablo?
Ja tudi. Uporabljamo spletno stran, kjer otroci rešujejo naloge, rezultati pa se sproti
beležijo. Imamo določene kvize, delamo po skupinah in skupina proti skupini tudi
tekmuje. To učenci res radi počnejo. Tudi pri planinskem imam en kviz, kjer otroke
razdelim v dve skupini in potem skupini preverita svoje znanje in ugotavljata katera več
ve… To delajo res radi. Vsi.
Za kakšne namene uporabljate interaktivno tablo? V čem vidite njene prednosti?
Kaj e-tabla nudi učencem, kaj olajša vam?
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Otroku z njeno pomočjo res lahko odpreš oči…Koliko stvari lahko otrok prvič vidi, ki
jih nikoli prej še ni videl. E-table ne moreš niti primerjati s tem, da samo govoriš…
Nenazadnje zadovoljiš vsem stilom otroka. Tudi kinetičnemu, ki mu je morda včasih pri
kaki stvari težje. Res čisto vsem, vizualnem, slušnem, kinetičnem…Vsem tipom. Še
posebej tistim, ki smo mešani. Bolj jim res ne moreš prikazat stvari. Nekaj se venomer
dogaja. Da ne razmišljam o tem koliko je lahko neka igrica motivacijska… Otroci
obožujejo igrice, npr. gosenico… Lahko bi mu natisnili učni list in mu rekli, da števila
uredi po velikosti… Toda čisto drugače je če otrok listke prestavlja na vejo in gosenica
poje listke, se spremeni v bubo in nato v metulja… ne moreš imeti boljše stvari, ne. Ker
se dogaja 1000 stvari. Zvok je zraven… Pri vseh igricah… Že to je nekaj kar ga
spodbuja, da želi tudi on to naredit. Opazila sem tudi da je to še veliko boljša stvar,
kakor, da jih peljem v računalniško učilnico in delata po en ali po dva na računalniku,
ker so te igrice narejene tako, da ima zraven tudi pomoč. Če so sami pri računalniku
samo klikajo in klikajo in enkrat že pridejo do rešitve. Ko pa pride učenec k tabli, mora
on narediti tisto stvar na tabli. Je veliko večja kontrola, a res dela… Vsi želijo priti na
tablo, saj vse miga pred njem in tako veliko je, vsak ima interes. Ko v našem razredu
začnemo delat igrice, vsak učenec hoče pred tablo, se celo prepirajo, tako da je
potrebno narediti red- tu bomo začeli, vsi pridete na vrsto, potem je pa vredu. Vsi
učenci sodelujejo. Vsi si res želijo delati na tabli. Vsi si upajo vse naredit na tabli. Pri
nas je e-tabla učni pripomoček, ki je vsestranski in ga tudi uporabljamo.
Kaj vse delate s tablo? Kakšne igrice, pri katerih predmetih jo uporabljate?
Pri vseh. Tudi pri športni vzgoji. Imam kolegico, ki je delala diplomsko nalogo iz
gimnastike, določene igre ima posnete, preval, stojo… Stvar si prej pogledamo, nato
gremo v telovadnico in to izvajamo. Pri glasbi imamo ljudske plese posnete. Imamo
spletno stran, ki je narejena prav za glasbo- Glasbeni videofon, za prvi, drugi in tretji
razred. Gor imamo vse vsebine in posnetke, vsa glasba je gor… Mi se lahko
pogovarjamo o harmoniki, pogledamo sliko in poslušamo zvočni posnetek, pogledamo
koga ki harmoniko igra… Otrok potem celo stvar dojema popolnoma drugače…. Vidi
kako se harmonika razteza…Ali pa na primer kako nenavadno glasbilo kot je harfa…
Ne moreš je prinesti v razred. Potem pa učencu razloži kako jo držiš… Je popolnoma
drugače, če otrok vidi glasbenika kako igra nanjo. Ni predmeta kjer ne bi uporabljala
interaktivne table.
Imate kakšne predsodke o tem, da bi otroci uporabljali tablo? Npr. da jo bodo
pokvarili…
Ne, niti slučajno ne. Svinčnik so se navadili uporabljati prav vsi. Hitacijeva tabla, ki jo
uporabljamo, mi je veliko bolj všeč kot tista na dotik, ker mora otrok držati svinčnik v
roki in je pozicija podobna tisti s katero otrok drži svinčnik in piše v zvezek. Pri otrocih
v prvem in drugem razredu delaš ogromno na opismenjevanju in na sami drži pisala. E163
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tabla zadovolji tudi to. Če imaš tablo na dotik tega ni. Otrok potrebuje svinčnik,
potrebuje pisalo. Rabi pisati.
Je na tabli kaj takega, kar bi želela spremeniti, popraviti?
Edina stvar, ki bi jo spremenila je, da bi jo montirali tako, da bi se dala spuščat višje in
nižje. Ker so prvošolčki še tako majhni, da velikokrat kdo ne doseže vrha table. Tako da
smo včasih postavili tudi pručko, da je kak učenec dosegel kakšno stvar. Igrice niso
narejene tako, da bi se dalo s kazalcem gor in dol… Samo tablo pa lahko prestavljaš
gor in dol in otroci to tudi znajo, ampak igrice pa niso. Ne moreš je premikati. Če bi
imela možnost, bi tablo montirala na neka vodila, da bi se lahko tabla spustila nižje pri
prvošolčku, pri drugošolcu gre lahko že višje, ko bi pisala jaz bi jo zopet lahko
premaknila na svojo višino…
Lahko opišete kako res pozitivno izkušnjo z interaktivno tablo?
Nad tablo sem tako navdušena, da mi je vsaka stvar fina. Tudi če boste vprašali otroke
vam bodo povedali, da je vsem fino. Tudi razredi, ki so bili dve leti pri meni in so sedaj
v tretjem razredu, povejo da jim je lušno v razredu, samo nimajo table… No sedaj so
jim montirali vsaj projektorje. In tudi to je nekaj posebnega. Drugače pa naredimo tudi
tako, da ko grem jaz z razredom na športno vzgojo v telovadnico, učiteljicam pripravim
gradivo za na tablo in so prišle v moj razred in so tako tudi one izvajale pouk tisto uro
na tabli. To ne pomeni, da samo jaz uporabljam tablo, ampak se vedno dogovorimo.
Sploh tretji razred ima SPO, tako da ima vse prosojnice že narejene pri Modrijanu in je
velika škoda da tega ne bi izkoristili. Sodelavka me vpraša če imam telovadbo, rečem
da, tretjo uro. Dogovoriva se kaj bi ona počela tisto uro na e-tablo, jaz pa ji zadevo
pripravim. Tako, da so prišle in delale na tablo vse tisto, kar bi delala tudi jaz. Sedaj
imajo pa itak tudi projektorje in to lahko tudi same izvajajo. Tudi s podružnic so
prihajali, če se je dalo, za kako uro k meni v razred, da so tudi oni imeli možnost delati
na e-tablo.
Ena od ravnateljic je predlagala, da naj namesto nakupa interaktivne table, šole
raje namestijo digitalne projektorje v učilnice. Se strinjate?
Jaz sem zadovoljna s tablo in mi je všeč, da sem jo dobila. Mi je pa super, da so vsi
kolegi na šoli dobili projektorje, ker s tem dejansko tako obogatiš pouk, da ga bolj ne
moreš obogatiti. Mi je pa fino da imam jaz tablo. Ker gre učenec dejansko pred tablo,
prime svinčnik in on naredi to. Pri projektorju pa gre morda le za kateder in z miško
nekaj dela. Pri tako majhnih kot so moji, je fino da se ne naučijo delat le z miško,
ampak zna uporabljat tudi pisalo. Ali pa ko bomo začeli jemati črke, pravilen izpis črk.
Učenec bo šel pred tablo in črko na veliko napisal. Ne le v zvezek ali pa na risalni list,
ampak jih bo imel možnost napisat čez celo tablo. Če otrok piše na staro tablo, s kredo,
mora zadevo tudi pobrisat z umazano gobo, tu ni potrebno nič brisat, samo dvigneš…
Ali pa prejšnji dan nekaj naredimo, pa zadevo shranimo in uporabimo naslednji dan.
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Lahko se vrneš gor, lahko se vrneš dol. Res, prednosti je toliko, da se jih sploh ne moreš
predstavljati. Barve, pisala…Nazornost je res toliko bolj kvalitetna…Mislim, da se vse
pozna tudi na dosežkih otrok. Otroci so veliko bolj razgledani in dovzetni za določene
stvari… nenazadnje tudi estetski vidik…Koliko lahko vplivaš s tem ko jih navajaš na
uporabo različnih barv, in urejenosti na tabli. Vsi otroci znajo uporabiti radirko.
Normalno je, da se ljudje zmotimo in ne gledamo radi svojih napak. Enako učenci
naredijo na tabli.
Ste opazili kake tehnične težave?
Bom kar potrkala…Zaenkrat je vse tako kot mora biti. Edina stvar, ki je, je, da se včasih
poderejo kake orodne vrstice, ker kdo ko mene ni dela na njej in lahko se hitro kaj
zgodi, ker table niso tako vešči… Drugače pa nimam z njo nobenih težav. Če bi prišlo
do kakih problemov, se vedno lahko obrnem na našo računalničarko. So se pa tudi
otroci naučili kalibrerat tablo. Tudi kadar začne svinčnik pisati z zamikom, otroci vejo
da pišejo postrani in popravim vse pred njimi, da se vsega naučijo tudi oni. Ne urejam
in popravljam kadar jih ni, vse počnem z njimi, pred njimi…
Razlike vidite torej tudi v sodelovanju ?
Otroke veliko bolj pritegne neka stvar, ki je nekaj animiranega, nekaj barvastega, kjer
nekaj govori… Prej sem lahko narisala s kredo še tako risbo, pa to ni bilo to… Veliko
bolj jih pritegne. Pa skoz so motivirani. Neka stvar, ki jo vizualno pokažeš, določenim
hitro pade koncentracija… tukaj pa lahko motivacijo ohranjaš, saj se kar naprej nekaj
spreminja, giba, govori… Učenec je skoz motiviran, da nekaj naredi…
Menite, da bo po določenem obdobju motivacija padla?
Ne, jaz mislim da ne. Sploh ne. Ker res pa je, da mi ne delamo samo na tabli. Še zmeraj
delamo ogromno konkretnega. Veliko se igramo, ampak se igramo usmerjeno, z nekim
namenom. In če vprašate učence kaj so počeli, vam bodo odgovorili, da so se igrali. Ja
ampak so se igrali z določenim namenom. E-tabla je le pripomoček in ne nadomestilo
za ves drug pouk. Prvošolci in drugošolci potrebujejo ogromno gibanja. Potrebno je
imeti tudi veliko tišine, da se otroci naučijo poslušati. Imamo ogromno branja,
poslušanja in tega… Ampak ker me sprašujete o tabli, pač več govorim o tabli.
Ni učni pripomoček tisto, kar povzroči učenje. Učitelj je tisti. Se strinjate?
Ja sigurno. Absolutno. Učitelj je tisti. Učitelj je animator v razredu. Učitelj ni v takem
pomenu kot je bil včasih, ko je sedel za katedrom in razlagal… Učitelj je vse… Igralec,
animator in učitelj… On kreira kaj in kako se kaj dogaja v razredu… Kako se ne
nazadnje obnašajo otroci… Učitelj je tisti, ki vse to naredi…Če ti umirjeno govoriš, če
ti z navdušenjem, če ti… Te oni posnemajo. Ti si jim vzor. In ko ti je enkrat to jasno,
točno veš, da res vse funkcionira tako. In ko jim zjutraj rečeš: »Joj, veste kaj bomo pa
danes počeli…« so vsi v pričakovanju in navdušeni, čeprav ni morda nič posebnega,
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ampak so vsi zadovoljni. In tako se včasih v jutranjem krogu zgodi, da ko jim povem
vsebine, kak učenec veselo vzklikne »Joj, kako bo danes dober dan!«. Ja, ampak to smo
ga naučili, naučili smo ga izrazi to kar čuti. Saj je v šoli super, fino se imamo, zakaj ne
bi tega povedali na glas…Otroci radi hodijo v šolo. In tako mora biti. Sploh v prvih in
drugih razredih, ko imajo otroci pred seboj še mnogo let šolanja, ne more in ne sme se
mu že v prvih razredih zamerit šola. Zato mora biti čim več različnih ponazoritev,
različnih možnosti, da se preizkusi, preveri, da otroci prek sebe lahko poizkusijo res
različne stvari… Enemu leži nekaj čisto drugega kot drugemu. Ne moreš na osnovi
nečesa učenca zatret in mu ne dat možnosti, da bi se izgradil in izoblikoval…
Prosim, da v enem stavku ocenite interaktivno tablo. Na kaj prvo pomislite, če vam
nekdo reče interaktivna tabla…
Čudovit sodelavec v razredu. Jaz tablo res izkoristim v polni meri. Otroci so table
navajeni in znajo z njo delati.

PREPIS INTERVJUJA Z UČITELJICO 3
Koliko časa poučujete?
Teče šestnajsto leto. Poučujem razredni pouk, eno leto sem bila v podaljšanem bivanju.
V osemletki sem učila tretji in četrti razred, v devetletki pa učim peti razred.
Se je vodstvo pred namestitvijo table posvetovalo z vami?
Vprašala sta me ravnateljica in računalničar. Najprej sem dvomila o interaktivni tabli,
ker mi ni bila blizu, pa še nova stvar je. Imela sem strah pred računalnikom. Po
premisleku sem si rekla, če je možnost, zakaj pa ne. Razvoj gre naprej, prej ali slej se
bom morala rokovati tudi s tem.
Kakšni pa so bili vaši prvi občutki, ko ste prejeli interaktivno tablo?
Bila sem zadovoljna. Tista želja, se je prebudila. Želela sem znati delat z njo, jo znati
uporabljati.
Ali vodstvo šole spodbuja in nagrajuje uporabo interaktivnih tabel?
Ne nagrajevanja ni. Spodbuja pa nas v tej smeri, da je omogočilo, da smo jo dobili. Če
so kakšne predstavitve, nas spodbujajo, da table uporabimo- recimo pri roditeljskih
sestankih…

166

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

Kako ste se naučili uporabljati interaktivno tablo? Ste bili na kakem dodatnem
izobraževanju ali ste se jo večinoma naučili uporabljati sami?
V bistvu mi je veliko pokazal naš računalničar. Znotraj šole smo imeli mislim da
dvakrat Veliko sem naredila sama. Ko se začneš enkrat rokovati z e-tablo, gre. Videla
sem tudi Rokusovo predstavitev gradiv. Videla sem kaj vse ponujajo in meni je to všeč.
Kako pogosto pa uporabljate interaktivno tablo med poukom?
Hmmm… Rekla bom, da ne ravno pogosto, ker sem e-tablo dobila tri mesece preden je
šla naša šola v adaptacijo. Potem so vse pospravili in sedaj ko smo se oktobra preselili
nazaj v šolo, so mi šele marca zvezali projektor, računalnik in tablo, da je stvar sploh
delovala. Takrat, ko sem jo dobila in pričela uporabljati, se je dalo pouk zelo popestriti.
Veliko sem jo uporabljala pri družbi, slovenščine nisem uporabljala, ampak mislim, da
jo v bodoče bom saj ponujajo veliko gradiv. Pri matematiki sem jo uporabljala tudi
tako, da so se z njo rokovali otroci. Popestri jim pouke zelo. Dokler pa s tablo ne znajo
ravnati, jim vzame kar nekaj časa. Na začetku naredimo manj, ko pa s tablo znajo
rokovati, je pa stvar utečena.
Ali potrebujete za načrtovanje pouka z uporabo e-table več časa?
Načrtovanje je najprej proces v glavi. Iskanje gradiv. Kaj boš dal, kako boš dal, kako
boš posredoval… Ja za prve ure sigurno zavzame več časa.
Ali si učitelji pomagate med seboj z viri ali materiali?
Jaz za enkrat ne sodelujem z nikomer, saj še nismo tako daleč. Tudi sama še nimam
veliko materialov.
Na kakšen način pa uporabljate e-tablo? Za kaj vse jo uporabljate?
Od začetka sem jo uporabljala za motivacijo. Za PowerPoint projekcije pri družbi.
Imeli smo tudi kviz. Pri matematiki reševanje nalog. Utrjevanje pri slovenščini, recimo
velika začetnica, sproti lahko brišejo in vpisujejo…
Uporabljate morda kake interaktivne CDje?
Ne kakih posebnih CDjev nimam. Table prav dolgo ne uporabljam, zato imam temu
primerno veliko materialov. Mi je pa tabla blizu in bom na tem še veliko delala.
Kako so otroci sprejeli interaktivno tablo?
Lepo. Prva generacija je bila zelo navdušena. Druga pa je pač tablo sprejela kot nekaj
kar je. Ni bilo kakih posebnih reakcij. Lanskoletni učenci so zelo radi delali s tablo,
letos pa so bili nekateri zelo zadržani in niso hoteli pred tablo. Odvisno pač od tipa
otroka.
167

Ušeničnik, T. (2012). Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje. Diplomsko delo.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta.
_____________________________________________________________________________

Ste v času, ko ste uporabljali tablo opazili kake tehnične težave? Kaj vas pri delu z
e-tablo moti?
Nimam še dovolj izkušenj. Tega še ne vem. Včasih me moti, da kaj ne deluje. Po selitvi
nazaj, vem da določene tipke še ne delajo in to bo moral računalničar še dograditi.
Moti me to, da zadeva ni brezhibna. Ni pa v moji moči, oziroma znanju, da bi te stvari
odpravila.
Lahko prosim izpostavite kakšno res pozitivno izkušnjo z e-tablo?
Hmmm… Ne vem, nič šokantnega ni. Všeč mi je, da lahko pokažeš na primer kakšno
sliko sredi ure… Takrat, ko se skozi pogovor nekaj razvija, takrat rečeš to stvar pa
lahko pogledamo, odtipkaš in jim pokažeš. Kakšno stvar, ki jo doma težko predvidevaš
in jo tako ne umestiš v pripravo. V takšnem primeru se mi zdi, da je e-tabla takoj pri
roki. Odtipkaš in je to, to. Ni pa prej v pripravi navedeno.
Dovolite učencem, da sami manipulirajo z e-tablo?
Da. Mi imamo tablo kjer se lahko uporablja prst ali pisalo. Uporabljamo večinoma
pisalo, tako nam je svetoval tudi računalničar in tega se držimo. Učenci pod mojim
vodstvom pišejo po tabli sami. Nekateri tudi že vejo kaj in kako. S projektorjem in
računalnikom pa nimajo stika. Nimam nobenega strahu, da bi otroci tablo kakorkoli
poškodovali. Kadar jo uporabljajo, jo uporabljajo pod mojim nadzorom. Vejo da se je
brez moje navzočnosti ne smejo dotikati. Učenci tudi opozorijo nove učitelje, ko le ti
hočejo pisati nanjo, ker je še ne poznajo, saj imam v razredu vse table bele, e-tabla je
srednja in nekateri učitelji pač še ne poznajo te tehnologije in hočejo pisati po tabli.
Učenci to vejo in jih takoj ustavijo.
Kakšni so učinki, ki jih ima interaktivna tabla na učence? Opažate kako razliko
pri pouku, kadar tablo uporabljate ali pa je ne uporabljate?
Kadar uporabljam interaktivno tablo so učenci bolj motivirani. Je pa ne uporabljam še
veliko in takrat ko jo, jih še potegne. Pouk je malo drugačen…
Menite da e-tabla vpliva na učne rezultate učencev?
Po dosedanjih izkušnjah bi rekla da ne. Vendar mi manjka še dela, izkušenj, da bi bil
lahko moj odgovor pritrdilen.
Ena od ravnateljic je predlagala, da naj namesto nakupa e-tabel šole raje v
razrede namestijo digitalne projektorje. Se strinjate?
Po mojem mnenju ti tabla ponuja več. Tabla je hkrati računalnik. Je pa imeti eno in
drugo dobro. Pri tabli je pomembna interakcija z njo. Njeni učinki. Z razvojem
tehnologije je na mestu tudi tabla. V redu je, da je šel razvoj naprej.
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Ni pripomoček tisto, kar povzroči učenje. Učitelj je tisti. Se strinjate?
Mislim, da si lahko dober učitelj tudi če nimaš interaktivne table v razredu. Da dobro
motiviraš učence. To ti je samo sredstvo za doseganje cilja. Lahko vse skupaj narediš
zanič tudi , če imaš tablo. Na učitelju je, da je dober, da dobro posreduje snov učencem.
S tablo, brez table, z delovnim zvezkom, s kredo…to je čisto vseeno.
Lahko ocenite interaktivno tablo?
Zanimiva novost, ki me je pridobila. Vzbudila mi je željo po izpopolnjevanju in znanju
rokovanja z njo. Sem pa v bistvu še na začetni stopnički. Veselim se novega šolskega
leta, ko jo bom začela uporabljati, tako kot naj bi jo, saj sem jo imela sedaj bolj za
pokušino.
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