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POVZETEK
Računalniška doba, v kateri živimo, je ljudi potisnila v množično uporabo računalniških
tehnologij. Te tehnologije pa se ne uporabljajo zgolj za zabavne namene, ampak služijo kot
odlični pripomočki na različnih področjih, kot so podjetništvo, zdravstvo, znanost, uprava in
šolstvo, kar je predmet raziskovanja v pričujoči nalogi. Učitelji v šolah vedno bolj uporabljajo
tehnologije, ki jih integrirajo z učnim procesom. Učno snov učencem prenesejo podprto s
tehnologijami

na

transparenten

način.

Z

e-kompetentno

uporabo

informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT) si učitelji olajšajo pouk ter znanje v zvezi s tehnologijami
prenašajo na učence. E-kompetentni učitelj: pozna in kritično uporablja tehnologije v
izobraževalnem procesu, pedagoško-administrativnem delu in pedagoškem delu; učinkovito
komunicira na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja; učinkovito išče, zbira,
obdeluje in vrednoti (kritično presoja) podatke, informacije in koncepte; ozaveščen je za
varno rabo in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij, ter je odprt
za samoocenjevanje in nadaljnji strokovni razvoj in sodelovanje s skupnostjo učiteljev.
Eden vodilnih zavodov, ki skrbi za storitve, namenjene izobraževanju, je zagotovo Arnes.
Poleg tega, da skrbi za infrastrukturo povezanosti šol v omrežje, nudi še veliko storitev za
lažje delo v izobraževalnem procesu. Glavni namen diplomske naloge je raziskati, kako dobro
so učitelji seznanjeni z e-kompetencami, v kakšni meri in na kakšen način pri izobraževanju
uporabljajo IKT, ter oceniti, če poznajo vlogo javnega zavoda Arnes, ki šolam ponuja
omrežne storitve.
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ABSTRACT
Computer age in which we live in has pushed people into massive use of computer
technologies. These technologies are not used only for entertainment purposes but serve as
excellent tools in different areas such as entrepreneurship, health care, science, administration
and schools, which are the subject of research in the present thesis. Teachers in schools are
increasingly using technologies, which they integrate with the learning process. Learning
material is passed by teachers onto pupils, which is supported with technologies in a
transparent manner. The e-competent use of information and communication technologies
(ICT) helps teachers facilitate lessons and transfer technology related knowledge onto pupils.
E-competent teacher: understands and critically uses technologies in the educational process,
teaching and administrative work and in teaching assignments; her or she effectively
communicates remotely with all participants in the teaching process; effectively searches for,
collects, processes and evaluates (critically assesses) data, information and concepts; he or she
is conscious of safe use and compliance with legal and ethical principles of using and
publishing information, and is open for self-assessment and continuing professional
development and collaboration with community of teachers.
One of the leading institutions in charge of education intended services is certainly Arnes. In
addition to taking care for the infrastructure of connectivity of schools into network, it also
offers many services to facilitate the work of the educational process. The main purpose of
our diploma thesis was to explore how well the teachers are familiar with e-competences, to
what extent and in what way they apply ICT in the teaching process, and to assess if they are
familiar with the role of the Arnes institution, which offers networks services for schools.

KEY WORDS
E-competent teachers, 6 fundamental e-competences, use of ICT, e-competence structure,
Arnes
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UVOD

Dandanes si sveta brez računalnikov in interneta sploh ne znamo več predstavljati. Živimo
namreč v informacijskem svetu, kjer okoli nas potuje velika količina podatkov in prav
računalniška tehnologija nam omogoča vpogled v podatke in uporabo le-teh. Večina ljudi
računalnike uporablja za domačo rabo, brskanje po spletu, pisanje dokumentov in podobnih
opravil, vemo pa, da se je uporabniški prostor v zadnjih letih zelo razširil.
Napredek tehnologije je omogočil, da računalniško opremo uporabljamo tudi v šolah. To ne
pomeni samo, da tajnice in računovodkinje vodijo evidence plačil, izpolnjujejo obrazce,
pišejo dopise s pomočjo računalnikov, še več, tehnologija nam omogoča uporabo
računalnikov pri samem izobraževanju, zlasti pri pouku. S tem se je nekako v šolah zgodila
nekakšna revolucija. Na samem začetku je to pomenilo, da je imel učitelj v razredu
računalnik, na stropu učilnice je bil nameščen projektor in lahko smo s pomočjo računalnika
gledali slike, učitelj je razlagal snov in tabla je dobila drugačno funkcijo kot v času
apnenčastih kred.
Uporaba računalnika v izobraževalnem procesu je bila zelo dobro sprejeta. V slovenskih
osnovnih šolah se je izoblikoval izbirni predmet računalništvo. Tako se je število
računalnikov v šolah povečalo, nastale so tudi tako imenovane računalniške učilnice, v katerih
je bilo v omrežje povezanih več računalnikov. Danes imajo večje osnovne šole lahko tudi po
več računalniških učilnic.
Računalniška tehnologija je v šolstvu dobila prav poseben pečat. Z njeno uporabo pa smo se
začeli srečevati s pojmom IKT, kar pomeni informacijsko-komunikacijska tehnologija. S tem
se je začelo na področju uporabe računalniške tehnologije v šolah novo poglavje, ki ga je zelo
zaznamovalo in spremenilo. Učno snov učitelji učencem prenašajo podprto s tehnologijami na
transparenten način, organizirajo delo s pomočjo spletnih učilnic, uporabljajo interaktivne
table in tablične računalnike ter komunicirajo z učenci, starši in kolegi s pomočjo interneta.
Na področju IKT se je tudi v Sloveniji začelo ukvarjati veliko ustanov, ki so začele »orati
ledino« na tem področju. Podobno so v zadnjem času nekatere nacionalne vlade razširile
njihov obseg formalnega in obveznega učnega načrta na področju IKT v šolah. Ti učni načrti
odražajo osnovno družbeno vizijo in filozofijo prihodnji vlogi IKT v izobraževanju, saj imajo
jasne pedagoške temelje in se osredotočajo na uporabo IKT kot orodja za poučevanje in
učenje [17]. Hiter razvoj digitalne tehnologije je narekoval tempo in način spoznavanja dane
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tehnologije, medtem ko je namen šolstva učinkovita uporaba le-te. Zato je bilo potrebno
narediti velik poudarek po zviševanju ravni digitalne pismenosti. S tem pa so se nekako začele
kompetence strokovnjakov v sodobni družbi, ki se nanašajo na uporabo IKT.
Pojem kompetence opredelimo v skladu s [17] kot kombinacijo znanja, razumevanja, veščin,
zmožnosti in vrednosti. Kompetence izražajo znanje, razumevanje, uporabo znanja, zmožnost
razsojanja, usvajanje komunikacijskih veščin in usvajanje veščin za nadaljnje učenje v skladu
s [16]. V diplomskem delu se ukvarjamo s kompetencami učiteljev, ki se nanašajo na
učinkovito uporabo tehnologij pri izobraževanju.
Strokovnjaki s področja izobraževanja in računalništva so v projekte „položili” temelje za
graditev šole 21. stoletja, ki se bo imenovala e-kompetentna šola. V pričujoči diplomski
nalogi smo si pomagali s koncepti e-kompetentnega učitelja, e-kompetentne šole, ki so
predmet raziskovanja v projektu E-šolstvo, ki je delno financiran z naslednjimi partnerji:
Zavod RS za šolstvo, Kopo, d. o. o., Inštitut Logik in Pia, d. o. o. Projekt naj bi se izvajal v
obdobju 2008–2013. V tej šoli bodo postavljeni e-kompetentni učitelji, e-vsebine in e-učno
okolje. S pokrivanjem teh treh področij se pokrijejo potrebe e-kompetentne šole 21. stoletja.
Potrebno se je zavedati, da je področje uporabe IKT v šolah pri nas še v razvoju, vendar
izurjeni strokovnjaki s področja računalništva in izobraževanja s projekti in izobraževanjem
učiteljev skrbijo za učinkovito uporabo IKT v naših šolah. Moramo se zavedati, da so ekompetentni ravnatelj, učitelj in računalnikar glavni dejavniki pri ustvarjanju e-kompetentne
šole.
Izobraževalne inovacije, ki se izvajajo, morajo biti podprte s strani učiteljev, ki tu igrajo
glavno vlogo. Rezultati študij mnenja učiteljev o novem kurikulu IKT pričajo, da imajo
učitelji pozitivna mnenja o novem učnem načrtu na področju uporabe IKT v izobraževanju.
Poudariti je potrebno, da so države po vsem svetu, v odgovor na gospodarske in socialne
spremembe, oblikovale politike, ki vključujejo uporabe IKT oziroma strokovne tehnologije v
izobraževanju [18].
Kot radi rečemo, pa je potrebno z enim očesom že zreti v prihodnost. Seveda, še zlasti na
področju uporabe IKT, kjer smo priča hitrim razvojem, je potrebno imeti vizijo za naprej.
Razvoj tehnologije bo najbrž prinesel veliko lastnosti, ki jih bodo tako učenci kot tudi učitelji
s pridom izkoriščali in uporabljali, zavedajoč se, da živijo in odraščajo v medijsko in
informacijsko bogati družbi.
Ne moremo pa mimo varnosti, saj se je potrebno zavedati, da bo marsikateri mlajši učenec
prav v šoli dobil prvi stik z računalnikom. Učitelj bo seveda tisti, ki bo moral poskrbeti za
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varnost in ozaveščenost učencev, kaj preži na njih. Na ta način bodo učenci znali tudi precej
bolj kritično gledati na svet in informacije, ki krožijo okoli nas.
V upanju na dobro prihodnost si želim, da bi uporaba IKT v šoli poenostavila in izboljšala
kakovost celotnega izobraževalnega procesa.
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Organizacije naloge
Diplomsko delo je organizirano na naslednji način: v teoretičnem delu najprej opredelimo
osnovne pojme, ki se nanašajo na e-kompetence. Nato smo našteli in opisali 6 temeljnih ekompetenc. Razložili smo strukturo e-kompetenc, kjer smo pod drobnogled vzeli tri področja,
in sicer sporočanje, sodelovanje in interaktivni pouk. V naslednjem poglavju smo zapisali,
kakšne obveznosti imajo učitelji, če želijo priti do naziva e-kompetentnega učitelja. Ker je ekompetentni učitelj tesno povezan z uporabo IKT v izobraževanju, smo v naslednjem
poglavju pregledali kako je z uporabo IKT v izobraževanju. Informatizacija šole predstavlja
pomembno vlogo za okolje, v katerem lahko izvajamo e-izobraževanje, zato smo se v tem
poglavju dotaknili vseh pomembnih parametrov, ki odločajo o kakovosti informatizacije šole.
V naslednjem poglavju pa smo si ogledali in preučili že opravljeno raziskavo v zvezi s
poukom računalništva in uporabo IKT. Ogledali smo si podatke, ki so pomembni za našo
raziskavo, in sicer, kakšno je stanje kadrov in strojne opreme v slovenskih šolah. V zadnjem
poglavju pa smo si pogledali eno vodilnih podjetij, ki skrbijo za razvoj opreme in zagotavljajo
omrežne storitve slovenskim zavodom. Govorimo o javnem zavodu Arnes, podrobnejše pa
smo si pogledali, katere storitve ponujajo uporabnikom.
V empiričnem delu smo izvedli raziskavo v slovenskih osnovnih šolah. Osredotočili smo se
predvsem na pojem e-kompetentnega učitelja in uporabi IKT v izobraževanju. Zapisali smo
hipoteze, ki smo jih nato z rezultati anketnega vprašalnika potrdili oziroma ovrgli. V poglavju
Opis vprašalnika smo opisali vse pomembne podatke o vprašalniku. Nato smo predstavili
vzorec in zapisali splošne rezultate anketnega vprašalnika, na koncu pa smo pa smo pregledali
podatke, ki so vezani na hipoteze, in jih tako potrdili oziroma ovrgli.
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I. E-KOMPETENCE V OSNOVNIH ŠOLAH
V tekočem poglavju se ukvarjamo z uporabo IKT v osnovnih šolah. Najprej bomo definirali
pojme. E-kompetence, ki so potrebne za uspešno uporabo IKT v osnovni šoli, določamo v
skladu s projektom E-kompetentna šola. E-šolstvo je projekt pod okriljem Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki skrbi za razvoj in izvedbo svetovanja ter podporo
šolam. Nudi jim e-gradiva, usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju.
Osnovnošolski učenci v Sloveniji razvijajo znanja in spretnosti v zvezi z računalništvom in
uporabo IKT znotraj izbirnega predmeta Računalništvo [18]. Ministrstvo za šolstvo in šport je
potrdilo tudi tri učbenike za predmet Računalništvo [18][19][20].
V poglavjih 5, 6 in 7 bomo podali pomen informatizacije v slovenskem šolskem prostoru ter
namen, potrebe, vizijo in stanje informatizacije in uporabe IKT v slovenskih osnovnih šolah.
V poglavju 8 bomo opisali vlogo javnega zavoda Arnes, kot podporne organizacije pri
uporabi IKT v šolah.

1. OPREDELITEV POJMOV
1.1 IKT
IKT je kratica za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki zajema različna tehnološka
orodja za komunikacijo, ustvarjanje, diseminacijo (širjenje), hranjenje in upravljanje z
informacijami [4].
IKT v splošnem poudarja vlogo komunikacijskih enot in integracijo telekomunikacij,
računalnikov, avdio-vizualnih sistemov in vso potrebno programsko opremo. Vsa našteta
tehnologija omogoča uporabnikom ustvarjanje, dostopanje do nekih virov, skladiščenje in
prenašanje podatkov ter v končni fazi tudi manipulacijo z vsemi podatki.
Povedano drugače, IKT je sestavljen tako iz IT (informacijske tehnologije) kot tudi
telekomunikacij, radia in televizije, različne obdelave zvoka in videa ter prenosa in omrežja,
ki omogočata nadzor in spremljanje funkcij tehnologij [1].
Po mnenju Evropske komisije je sam pomen kratice IKT manj na strani samih tehnologij.
Večji poudarek se daje na sposobnost ustvarjanja večjega dostopa do informacij in
komunikacij. Številne države po svetu so aktivirale organizacije, ki skrbijo za spodbujanje
uporabe IKT, saj bi države z manj napredno tehnologijo na ta način lahko dohitele ta bliskovit
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tehnološki napredek v razvitih državah. S tem pa bi se zagotovo tudi zmanjšale razlike med
državami na gospodarskem področju [2].

1.2 KOMPETENCA
SSKJ pravi takole: “kompetenca -e ž (e) obseg, mera odločanja, določena navadno z
zakonom; pristojnost, pooblastilo: s tem je presegel svojo kompetenco / poslanci niso
priznavali kompetenc državnemu zboru // področje dejavnosti: razmejitev kompetenc zveznih
in republiških organov / izdelava spada v njihovo kompetenco. [3]”
Kompetenca pomeni: “zmožnost uspešnega odzivanja na kompleksne potrebe v določenem
kontekstu z mobilizacijo psihosocialnih predpogojev (vključujoč tako kognitivne kot tudi
nekognitivne vidike, s tem mislimo praktično rabo tehnologije). To je funkcionalni ali na
potrebe osredotočeni pristop k definiranju kompetence. Glavna pozornost pri tem velja
rezultatu, ki ga posameznik doseže s svojim dejanjem, izbiro ali načinom ravnanja,
upoštevajoč potrebe, ki so, denimo, povezane z določenim službenim položajem, družbeno
vlogo ali osebnim projektom (Rychen, Salganik, 2003, str. 43).
Pojem kompetence smo v pričujoči diplomi opredmetili v skladu s [16] kot kapacitivno
zmožnost, ki povezuje znanje, razumevanje, uporabo znanja, razsojanje, usvajanje
komunikacijskih veščin in usvajanje veščin za nadaljnje učenje.

1.3 E-KOMPETENCA
E-kompetence so znanja, ki ji potrebujejo ravnatelj, učitelj in računalnikar za uspešno
izvajanje svojega dela v zvezi s tehnologijo. Razvoj e-kompetenc oziroma standarda ekompetenc bo imel vpliv na vsakega od sestavnih delov izobraževalnega sistema: politiko,
učni načrt, ocenjevanje, pedagogiko, uporabo tehnologij, organizacijo in upravo šole, ter
seveda ravnateljev, učiteljev in računalnikarjev strokovni razvoj. Prav v ta namen je potrebno
razviti standard e-kompetenc, ki bo dokument, kjer bodo zapisane (e)kompetence, ki jih
potrebujejo ravnatelj, učitelj in računalnikar.
Standard je postavljen na izhodiščih, ki izhajajo iz dolgoletnega dela na področju IKT v
izobraževanju. Upoštevali so tudi rezultate raziskav s področja IKT doma in v tujini, vsa

6

izobraževanja, ki so jih izvajali več let, razvoj e-gradiv in prizadevanja države na področju
opremljanja šol [4].

2. 6 TEMELJNIH E-KOMPETENC

Strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) že s terciarnim izobraževanjem
pridobijo osnovna ustrezna znanja s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki
jih usmerja na poti k e-kompetentnosti. Cilj, ki so si ga zadali v okviru projekta E-šolstvo, je,
da postavijo temelje uspešnega izobraževanja na področju informacijske in komunikacijske
tehnologije v šolah, ki ta znanja še poglobijo. Strokovni delavec je tista oseba, ki odloča o
uporabi IKT v razredu. Vodstvo šole pa je tisto, ki usmerja in izpolnjuje vizijo informatizacije
šole oziroma zavoda. Skrbeti mora seveda tudi za umestitev IKT dejavnosti v širšem okolju,
kjer zavod deluje.

2.1

K1 – Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT

Pri kompetenci K1 je bistveno poznavanje in zmožnost uporabe IKT. Gre predvsem za to, da
so tako učitelji, predvsem s področja računalništva, kot tudi ravnatelj seznanjeni s strojno in
didaktično opremo, ki jo šola premore. Seveda mora oprema služiti svojemu namenu, zato jo
morajo uporabniki tudi znati uporabljati tako pri delu v šoli kot tudi pri pouku. Treba je
poudariti, da je treba kritično presoditi didaktično vrednost IKT in jo tudi smiselno uporabiti v
svojem delu, kakor tudi pri pouku. Učitelj bo tu nastopil kot pomočnik, ki bo znal učence
usmerjati, jim dajati ustrezno podporo pri spoznavanju in usvajanju novih znanj. Tudi
ravnatelj mora poznati informacijsko podporo vodenja šole in jo tudi smiselno uporabljati [5].

2.2

K2 – Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo

Kompetenca K2 daje poudarek na uporabi IKT pri komunikaciji in sodelovanju na daljavo.
Učitelj oziroma ravnatelj mora znati uporabljati ustrezno tehnologijo za komunikacijo med
kolektivom ter z učenci in starši. Učitelj bo pri pouku IKT uporabljal kot podporo za
sodelovalno učenje pri usvajanju in razumevanju konceptov ter novih znanj. Učenci bodo s
pomočjo tehnologije in virtualnih okolij lahko izvajali projektno delo. Komunikacija, podprta
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z IKT, poteka časovno in prostorsko neomejeno, ter omogoča, da bi se tako učenci kot tudi
učitelji povezali v širšo skupnost, tudi mednarodno. Veliko prednost pa nudi IKT tudi pri
komunikaciji učitelj – starši, saj bi s pomočjo tehnologij poenostavili in poglobili sodelovanje
med učitelji, starši in učenci. S tem pa bi spodbujali večjo aktivnost učencev na delovnem
področju in samostojno učenje. Vse te možnosti, ki jih ponuja IKT, bi učenci s pridom
uporabljali v namen povezovanja, širjenja obzorij, skupnih raziskovanj ter reševanje
problemov, ustvarjanje novega in še bi lahko naštevali. S povezovanjem učencev bi se tako
oblikovale navidezne skupnosti, tako imenovani učni krogi [5].

2.3

K3 – Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje)

podatkov, informacij in konceptov
Kompetenca K3 zajema vse dejavnosti, ki se nanašajo na upravljanje s podatki, informacijami
in koncepti. Učitelj mora poznati in znati uporabljati svetovni splet kot vir podatkov,
informacij in konceptov. Znanja v zvezi z iskanjem, zbiranjem, obdelovanjem in
vrednotenjem (kritične presoje) podatkov pa mora znati tudi vključiti v pouk kot pomoč pri
usvajanju novih znanj. Vse to lahko uporablja v obliki projektnega dela, raziskovalnega dela
ali pa problemsko naravnanega dela. Na takšen način bodo učenci seznanjeni in bodo znali
poiskati, zbrati, analizirati, uporabiti in vrednotiti zbrane podatke. Zelo pomembno pa je
zavedanje o relevantnosti virov, ki nam prinašajo podatke in informacije, zato mora učitelj to
področje dobro poznati in tako tudi posredovati učencem. Učenci bodo s tem znanjem lahko
pri raznih nalogah, raziskovanjih in podobnih zadolžitvah znali kritično poiskati, ovrednotiti
in obdelati podatke in informacije, ki jih bodo potrebovali [5].
2.4

K4 – Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave

informacij
Kompetenca K4 se nanaša na varno rabo spletnih tehnologij. Učitelj mora biti ozaveščen o
vseh nevarnostih, ki prežijo na učence pri uporabi tako spletnih kot tudi mobilnih tehnologij.
Lahko pride do zlorab otrok in to mora učitelj prepoznati in pravilno posredovati. Učitelj
mora imeti nadzor nad dogajanjem v šoli, če želimo zagotoviti varnost na spletu. Učencem
mora pokazati načine, kako si zaščitijo svoje podatke in jih o tem tudi ozavestiti [5].
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2.5

K5 – Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv

Kompetenca K5 se nanaša na učiteljeva znanja za izdelavo, oblikovanje ali posodobitev egradiv. S tem omogoča učencem uporabo teh gradiv, ki so del procesa izobraževanja. Pri delu
na daljavo s pomočjo K5 kompetence učitelj omogoča sodelovalno delo, reševanje
problemov, raziskovanje in ustvarjanje. Učitelj mora znati učencem pomagati pri ustvarjanju
multimedijskih gradiv in jih objavljati v okviru projektnega dela, kot je predvideno z učnim
načrtom za izbirni predmet za osnovno šolo Računalništvo [20][21][22][23][24]. Učitelj mora
seveda pri tem poznati tudi vse avtorske pravice objavljanja izdelkov na splet [5].
2.6

K6 – Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT

Kompetenca K6 govori o zmožnosti načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo IKT.
Ker IKT omogoča širok spekter dejavnosti, se mora seveda učitelj temu prilagoditi in delo
nekoliko spremeniti. V ta namen učitelj uporablja IKT vire za lastno strokovno
izpopolnjevanje in pedagoško delo. Med načrtovanjem pouka vključuje IKT, z učenci skupaj
razvija strategije za samoevalvacijo znanja in zmožnosti. Spremlja tudi napredovanje učencev
in vrednoti znanja. Učence tako sooči in jim pomaga pri postavljanju kriterijev za vrednotenje
znanja.
V vseh šestih kompetencah so vsebovana osnovna znanja IKT, ki so nujen pogoj za to, da
posameznik usvoji temeljna znanja in zmožnosti. Posamezniki, ki želijo pridobiti standard,
morajo ta znanja oziroma zmožnosti imeti [5].

Slika 1: Temeljne e-kompetence [5]
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3. SEMINARJI ZA PRIDOBIVANJE E-KOMPETENC
V projektu E-šolstvo so določili, na kakšen način bodo lahko učitelji oziroma kandidati prišli
do kompetenc. Seminarji so namenjeni učiteljem, ki temeljnih kompetenc še ne dosegajo
oziroma bi radi poglobili nivo doseganja le-teh. Sama zgradba seminarjev je razdeljena na
štiri vsebinske sklope, znotraj katerih bodo učitelji oziroma kandidati izdelali seminarje na
določeno temo. Vsi sklopi razvijajo pridobivanje vseh 6 temeljnih kompetenc, le-ti pa so
integrirani v same cilje seminarjev.
Poudarek pri pridobivanju temeljnih e-kompetenc je, kot smo omenili že v prejšnjem
poglavju, razvijanje zmožnosti sodelovalnega učenja in dela na daljavo. V ta namen bodo tudi
seminarji potekali delno v živo, delno na daljavo. Prednost sodelovalnega učenja je tudi, da se
bodo lahko učitelji z različnih področij (predmetov) med seboj povezali in nastalo bo tako
imenovano medpredmetno sodelovanje, saj uporaba IKT in storitev olajša sodelovanje.
Zadnji del usposabljanja učiteljev bo potekal v živo, namenjen pa bo predvsem povratnim
informacijam, izmenjavi izkušenj in refleksijam.
V naslednjih podpoglavjih bodo predstavljeni vsebinski sklopi seminarjev: Sporočanje,
Sodelovanje, Interaktivni pouk in Specifična področja.

3.1 SPOROČANJE
V sklopu seminarja Sporočanje je glavni cilj razvijanje zmožnosti sporočanja s pomočjo
storitev, ki jih ponuja internet. Učitelji se bodo ukvarjali z različnimi oblikami e-komunikacij.
Učili se bodo umestiti e-sporočilo glede na namen in naslovnika. Pogledali si bodo, kako se
oblikuje e-sporočila in, zelo pomembno, kako se jih objavi oziroma predstavi v javnosti.
Učencem bodo lahko posredovali znanje glede varnosti na spletu, avtorskih pravic, s
poudarkom na uporabi storitev in podatkov v šolstvu. Poleg besedilnih sporočil se bodo
ukvarjali tudi z video, avdio, grafičnimi in spletnimi sporočili.
Ta sklop se predvsem navezuje na kompetenci K4, to je varna raba in upoštevanje pravnih in
etičnih načel uporabe ter objave informacij, in K5, to je izdelava, ustvarjanje, posodabljanje in
objava gradiv [6].
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3.2 SODELOVANJE
V okviru seminarja Sodelovanja bodo učitelji spoznali načine za sodelovalno delo na daljavo.
Srečali se bodo s komunikacijo v virtualnem svetu in, kot smo že omenili, varno raba
interneta.
Ta sklop se predvsem navezuje na kompetenci K2, to je zmožnost komunikacije in
sodelovanja na daljavo, in K4, ki temelji na varni rabi interneta in upoštevanju pravnih in
etičnih načel uporabe ter objave informacij [6].

3.3 INTERAKTIVNI POUK
Glavni namen seminarja Interaktivni pouk je uporaba interaktivnih naprav pri pouku.
Interaktivne naprave so: interaktivna tabla, mobilne naprave, tablični računalnik, odzivni
sistemi ipd. Ker gre tudi na tem področju tehnologija zelo hitro naprej, je potrebno učinkovito
usvajanje novih znanj. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da tehnologije uporabljamo zaradi večje
aktivnosti učencev pri pouku, s tem pa se povečajo možnosti sprotnega spremljanja in
razumevanja učnih snovi.
Ta sklop se predvsem navezuje na kompetenci K1, to je poznavanje in zmožnost kritične
uporabe IKT, in K6, ki temelji na znanju zmožnosti načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z
uporabo IKT.
V načrtu je pripravljen še sklop Specifična področja, vendar jih v pričujoči nalogi ne bomo
obravnavali. V splošnem je s predlaganimi seminarji omogočeno doseganje in sledenje vseh 6
temeljnih kompetenc. S seminarji si učitelji prizadevajo izboljšanje kakovosti pouka in učenja
z uporabo IKT [6].
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4. UČITELJ NA POTI DO E-KOMPETENTNOSTI

Slika 2: E-središče [8]
V prvem koraku na poti do e-kompetentnosti je v projektu E-šolstvo predvideno, da učitelj
opravi tako imenovani vstopni seminar »Sodelovanje v spletnem učnem okolju«. Cilj samega
seminarja je vzpostaviti sodelovalno delo, tako v živo kot tudi na daljavo. V seminar bo
vključen širok nabor različnih nalog, kjer bo moral učitelj sodelovati in komunicirati, zelo
pomembno pa je tudi seznaniti se z vsebino varovanja osebnih podatkov v virtualnem okolju.
V drugem koraku na poti do e-kompetentnosti pa bo moral učitelj izbrati in opraviti najmanj
štiri seminarje. Ključno pri tem je, da izbere seminarje na takšen način, da bodo pokrite 1., 2.,
3. in 5. e-kompetenca. Seminarje si učitelji izberejo iz kataloga seminarjev, ki je objavljen na
portalu www.sio.si. Z izbiro seminarjev si na neki način začrta pot do e-kompetentnosti.
Seminarje izbira:
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•

s svojega področja poučevanja oziroma dela,

•

z drugih področij,

•

s področja, ki je namenjeno vsem strokovnim sodelavcem.

Izbor seminarjev z drugih področij poučevanja omogoča možnost medpredmetnega
sodelovanja in priložnost, da se udeleženci seminarja zaradi različnosti področij in predmetov
učijo eden od drugega [7].
Obsežnost projekta E-šola zahteva koordinirano in usklajeno vodenje, zato je bilo v sklopu
projekta e-šolstvo vzpostavljeno središče za e-šolstvo, na kratko e-središče (slika 2). V okviru
e-središča se dejavnosti projekta e-šolstvo načrtujejo, potrjujejo in usklajeno izvajajo.
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5. UPORABA IKT PRI POUČEVANJU

V tekočem poglavju se ukvarjamo s potrebo in razlogi za uporabo IKT v šolah. Pri rabi IKT je
glavna prednost poučevanja ta, da gre za moderen, sodoben način poučevanja, za to pa je
potrebna tudi sodobna oprema. Obvladovanje te opreme in orodij za delo je ena
pomembnejših kompetenc zadnjega časa. Zavedati se je potrebno, da imamo s temi orodji
možnost dostopa do zelo velike količine informacij, zato je ključnega pomena, da kot učitelji
znamo le-te pravilno ovrednotiti in uporabiti tako v šoli kot tudi v vsakdanjem življenju.
Glavni razlogi za uporabo IKT pri poučevanju so, da jih lahko uporabimo za podporo,
razvoj funkcionalnih spretnosti posameznika, s tem pa lahko učenec oziroma kandidat pridobi
spretnosti računalniške pismenosti. Napredek tehnologij je pustil pečat tudi na otrocih, ki so
čedalje bolj vešči sodobnim napravam in njihovi uporabi, zato je potrebno takšna znanja
uporabljati in jih še dodatno nadgraditi. Eden od razlogov je tudi, da je IKT vsesplošni medij,
ki bo zagotovo oral ledino izobraževanja tako danes kot tudi v prihodnosti, sama uporaba pa
seveda podpira tudi motivacijsko učenje. IKT spodbuja in omogoča razvoj kreativnega
učenja, vpliva pa tudi na razvoj inovativnih metod poučevanja. V „hitrem” svetu, kjer živimo,
je zelo pomembno tudi, v kakšnem času pridobimo določene informacije in prav IKT nam
omogoča, da do njih pridemo v realnem času. IKT je tudi dinamičen medij, saj z njim urimo
različne sposobnosti, lahko tudi telesne. Zelo pomembna je tudi sama zasnova IKT, saj nam
omogoča, da podatke lahko zbiramo, obdelujemo, posredujemo in v končni fazi tudi
objavljamo delo učencev, učiteljev ipd. Čedalje bolj bodo v prihodnosti v veljavi e-gradiva in
prav IKT nam bo omogočala uporabo le-teh. Učitelji bodo na ta način veliko bolj povezani,
vzpostavile se bodo tudi medpredmetne povezave, kar bo vplivalo tudi na samo klimo v šoli,
razredu. Prav tako pa se si bodo učitelji lahko med seboj posredovali informacije, mnenja,
znanja in izkušnje, in to v realnem času.
Vse zgoraj našteti razlogi za uporabo IKT pri poučevanju pa imajo kljub vsej naprednosti in
inovativnosti za osnovo še vedno človeški dejavnik in to je v tem primeru učitelj. Zato bo
moral učitelj z uporabo znanj, e-kompetenc, prilagoditi način pouka z uporabo IKT [8].
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Slika 3: E-središče [9]

6. PARAMETRI EVALVACIJE INFORMATIZACIJE ŠOLE

V našem šolskem prostoru se na področju spremljanja informatizacije šole pojavljajo
predvsem naslednji kazalniki (osnovni kriteriji): proces timskega vodenja informatizirane
šole, poučevanje in učenje z IKT, IKT v administraciji, usposabljanje in nadaljnje formalno
izobraževanje učiteljev, človeški in materialni viri (e-gradiva, računalniška oprema in omrežje
ipd.), razvoj in raziskovanje, odprtost šole v lokalni in širši prostor, vključevanje učencev in
staršev v načrtovanje, učinki uporabe IKT itd. (Čampelj, 2008, str. 123–126).

6.1 ŠOLA IN OKOLJE
Šola in okolje sta dve bistveni spremenljivki, ki ju je potrebno spremljati, da na podlagi njunih
dejavnosti lahko podamo stopnjo informatizacije. Po mnenju B. Čamplja bodo z uvedbo
ustreznih sprememb na vseh področjih življenja in dela šole s tem povečale nivo ekompetentnosti, kar pa je tudi glavni namen tega.
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B. Čampelj meni, da mora imeti šola vizijo in načrt, strateško vodenje ter spremljavo, da bo
prepoznana kot e-kompetentna šola [10].

6.2 VIZIJA
Računalniška vizija skrbi za prihodnost, za kar poskrbimo z nadgradnjo, dopolnitvijo že
obstoječega. Zelo pomembno je, da pri idejah za prihodnost sodeluje čim večje število
uporabnikov, saj so prav oni tisti, katerim potrebe se prilagajajo. Na ta način si bo šola tudi
zagotovila e-kompetentnost tako učiteljev, učencev, kot tudi samega informacijskega okolja;
tu je seveda največji poudarek na IKT.
B. Čamplja meni, da brez prave promocije vizije le-ta ne pade na plodna tla in je tako ujeta
zgolj na papirju ali v „glavah” posameznikov. Po drugi strani pa moramo biti dosledni in
evalvirati njeno uporabnost in kakovost.
Načrtovanje vizije mora biti dobro načrtovan projekt. Upoštevati je namreč treba vsa
obdobja, tako kratkoročna kot tudi dolgoročna. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na
neprestano spremljanje novosti na trgu, upoštevajoč pravila zakonodaje in standardov [10].

6.3 STRATEŠKO VODENJE
Pomembno področje e-kompetentne šole je strateško vodenje, ki pomeni timsko delo visoko
motiviranih in usposobljenih delavcev, to so učitelji, ravnatelji in računalnikarji. B. Čampelj
meni, da morajo delavci upoštevati vse razpoložljive vire ter ustrezno organizacijo, zajeti pa
morajo vsa področja življenja in dela šole.
E-kompetentna šola ima na voljo vse potrebne vire, tako človeške kot tudi materialne. Pri
virih, ki so človeške narave, je potreben kadrovski načrt z vsemi potrebnimi spremembami in
načrt usposabljanja kadra. Kar pa se tiče materialnih virov, je potrebno skrbeti za vsa
področja, in sicer strojna in programska oprema, internet in e-gradiva, pazljivi pa moramo biti
predvsem na uporabo in varnost le-teh. Po mnenju B. Čamplja morajo imeti e-gradiva
posebno mesto, saj obsegajo gradiva na internetu, CD, DVD in didaktično programsko
opremo.
Organizacijski del obsega informacijski sistem, koordinacijo dela in izvajanje storitev.
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Glavna naloga informacijskih sistemov je načrtovanje človeških virov za njegovo izgradnjo
in nadgradnjo, zelo pomembno pa je vključevanje vseh področij šole – predvsem govorimo o
procesih, ki še niso računalniško podprti. Ker govorimo o človeških virih, bomo o učencih
zbirali predvsem podatke o napredku, učitelju pa se mora zagotoviti manj birokracije in boljše
izkoriščanje IKT (ga uporabimo v namene, za kar obstaja). Informacijski sistem bi bil s svojo
funkcionalnostjo preprost za uporabo, dostopen, omogočal pa bi tudi medsebojno
komunikacijo. Ob tako veliki količini osebnih podatkov je treba še posebej poudariti, da mora
tu veliko vlogo igrati tudi varnost, in sicer z varovanjem podatkov. B. Čampelj je mnenja, da
je potrebno širiti zavedanje in izvajati usposabljanje vseh potencialnih uporabnikov.
Koordinacija dela na smiseln način poskrbi za razporeditev nalog in vzpostavitev celotnega
procesa, bistvena naloga pa je vzpostavljanje povezav med vsemi. B. Čampelj pravi, da je še
zlasti pomembna kakovost vseh spremenjenih oziroma nadgrajenih dejavnosti in seveda
učinkovita uporaba novosti.
Dejavnosti se bodo morale izvajati na vseh področjih, da bo imelo strateško vodenje neki
učinek. To velja tako za administrativne dejavnosti (vodenje šole, zagotavljanje celovitega
proračuna …) kot tudi pedagoške procese.
B. Čampelj meni, da je za vse dejavnosti informatizacije šole nujno zagotavljanje vseh
storitev in podpore, od tehnične do vsebinske [10].

6.4 SPREMLJAVA
Pri preverjanju stopnje informatizacije je ključnega pomena tudi spremljava, in sicer gre za
proces, ki traja od samega načrtovanja pa vse do merjenja učinkov oziroma prejetja povratnih
informacij. S tem bomo dosegli nekakšno konstantno opazovanje in s tem lažje določili, na
katerih področjih prihaja do večjih in kje do manjših odstopanj glede pričakovanega in
dejansko izvedenega [10].

6.5 OKOLJE ŠOLE
Namen e-kompetentne šole je vsekakor povezovanje tako znotraj šole kot tudi medšolsko
povezovanje. S tem je šola postavljena v neko okolje in tudi to je po mnenju B. Čamplja
pomembno področje pri stopnji informatizacije. Okolje v tem kontekstu razumemo kot neke
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partnerske organizacije, ki so tudi vključene. Prav zato morajo šola in okolje v skupnih
dejavnostih najti svoje in druge lastnosti in zmožnosti, iz katerih bodo pozneje lahko črpali
ideje za nadaljnje delo. Ključnega pomena tukaj je tudi reorganizacija obeh strani. B. Čampelj
pravi, da se morajo spremeniti tako ljudje in vsebine kot tudi procesi. Kot pa smo že omenili
pri prejšnjem poglavju (6.4 Spremljava), pa je potrebno načrtovanje sprememb nenehno
spremljati in evalvirati [10].

7. STANJE IN TRENDI UPORABE IKT V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH

Pouk v 21. stoletju bi si ob tako napredni tehnologiji, ki ji imamo, težko predstavljali brez
računalnikov oziroma IKT. Zavedati pa se je moramo, da je ob nakupu vseh potrebnih naprav
potrebno globoko seči v žep, zato je razvitost te tehnologije po naših šolah in zavodih zelo
različna. V ta namen, da bi ugotovili, kaj se dogaja v naših šolah, se je izvedla raziskava v
okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva, ki ga je financiralo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, izvedli pa so ga na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru, pod vodstvom prof. dr. Ivana Gerliča. Zanimali nas bodo
predvsem podatki iz preteklega leta, torej iz leta 2011, ko je bila ta raziskava zadnjič
realizirana. Raziskava je vključevala 448 osnovnih šol. Ker so se vprašanja nanašala enkrat na
ravnatelja, drugič na računalnikarja oziroma organizatorja informacijskih dejavnosti ter
učitelja računalništva na šoli, je bilo reševanje ločeno in neodvisno. Anketni vprašalniki so
bili tokrat prvič v spletni obliki, s pomočjo orodja, ki je dostopno na www.1ka.si. Odziv je bil
zelo dober, saj je na anketni vprašalnik odgovorilo 446 šol, to je 92,1 % vseh šol, ki so jih
kontaktirali. [11].
7.1 KADRI
Zanimajo nas povzetki raziskave oziroma, ali imajo šole zaposlenega učitelja računalništva.
Iz podatkov razberemo, da je 38,4 % šol, ki imajo zaposlenega učitelja računalništva, 28,8 %
šol ima delno zaposlenega učitelja, 0,8 % šol je v toku pridobivanja redno zaposlenega
učitelja, kar 31,9 % šol pa nima zaposlenega učitelja računalništva. Zavedati se moramo, da je
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predmet računalništva v osnovnih šolah izbirni predmet in je zato število učencev zelo
nelinearno. Opazimo pa lahko, da se število zaposlenih učiteljev zmanjšuje [11].

Iz podatkov sledi, da je na šoli zaposlen največ en učitelj, in sicer kar v 64,5 % primerih vseh
šol, na drugem mestu pa nimajo zaposlenega nobenega učitelja v 25,7 % primerih vseh šol
[11].
Če pogledamo bolj splošno, lahko rečemo, da je v skoraj polovici osnovnih šol zaposlen
učitelj računalništva, opazimo pa tudi, da je v največ šolah zaposlen en učitelj, kar je
nekakšen trend učiteljev računalništva v slovenskih osnovnih šolah.

7.2 ŠTEVILO IN SKRBNIŠTVO RAČUNALNIKOV
V raziskavi, ki jo je vodil dr. Gerlič, nas zanima, kakšno število računalnikov imajo v šolah in
kdo je skrbnik teh računalnikov [12].
Graf 1: Primerjalni vpogled na lastništvo in število računalnikov [11]

Leta 2005 je bilo 350 šol z več kot 20 računalniki, največ takšnih s 30 računalniki. Leta 2011
je bilo povprečje računalnikov, ki so last šole, 50, kar je za 3 manj kot leta 2009. Šola z
največjim številom računalnikov, ki so njena last, jih je imela 177.
Zanimalo naj je tudi, koliko učencev in koliko učiteljev ima računalnik doma. Podatki so
prikazani na slikah 3 in 4. V povprečju ima doma računalnik 95,6 % učiteljev in 81,3 %
učencev [12].
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Graf 2: Delež učencev, ki ima računalnik doma [11]

Za leto 2011 lahko ugotovimo, da je bilo 45 % anketiranih osnovnih šol, katerih 90 %
učencev ima doma računalnik, in 5 % osnovnih šol, kjer imajo vsi učenci doma računalnik.
Če pogledamo povprečje, je imelo doma računalnik kar 78,2 % učencev, kar je približno 3 %
manj kot leta 2009, a še vedno več kot 10 % več kot leta 2005 [12].
7.3 OMREŽJE
Ker si uporabe računalnikov brez dostopa do interneta skoraj ne predstavljamo več, nas je
zanimalo tudi, ali imajo šole možnost za aktivno uporabo interneta.
Graf 3: Možnosti za aktivno uporabo interneta [11]
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Iz grafa 3 je jasno vidno, da ima zelo velika večina šol (98 %) možnost za aktivno uporabo
interneta, le 2 % pa te možnosti trenutno nima [11].

7.4 IZOBRAŽEVALNI INTERNET IN E-IZOBRAŽEVANJE V SLOVENSKIH
OSNOVNIH ŠOLAH
V tabeli 1 si oglejmo podatke, kako pogosto učitelji uporabljajo usluge interneta pri
poučevanju in učenju [13].

Tabela 1: Kako pogosto učitelji uporabljajo usluge interneta pri poučevanju in učenju [13]?

Vidimo, da so se pri posameznih področjih najpogosteje pojavljali naslednji odgovori: 65,4 %
učiteljev večkrat na teden uporablja e-pošto, 62,3 % učiteljev nikoli ne uporablja FTP-ja, 76,2
% učiteljev večkrat na teden uporablja spletne strani, 27,3 % učiteljev enkrat na teden
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uporablja forum – pogovorne skupine, 46,5 % učiteljev nikoli ne uporablja blogov, 28 %
učiteljev nikoli ne uporablja Wikijev, 27 % učiteljev nikoli ne uporablja projektnega dela na
spletu, 45,8 % učiteljev večkrat na teden uporablja izobraževalno programsko opremo na
spletu, 76,2 % učiteljev nikoli ne uporablja videokonferenčnih sistemov in 35,8 % učiteljev
nikoli ne uporablja učenja na daljavo [13].
Tabela 2: Kako pogosto učitelji uporabljajo usluge interneta za lastno izobraževanje oziroma
izpopolnjevanje [12]?

Iz tabele je razvidno, da so se pri posameznih področjih najpogosteje pojavljali naslednji
odgovori: 81,3 % učiteljev večkrat na teden uporablja e-pošto, 53,7 % učiteljev nikoli ne
uporablja FTP-ja, 78,1 % učiteljev večkrat na teden uporablja spletne strani, 36,2 % učiteljev
večkrat na teden uporablja forum – pogovorne skupine, 31,7 % učiteljev nikoli ne uporablja
blogov, 22,5 % učiteljev nikoli ne uporablja Wikijev, 29,6 % učiteljev enkrat na mesec
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uporablja projektno delo na spletu, 42,8 % učiteljev večkrat na teden uporablja izobraževalno
programsko opremo na spletu, 66 % učiteljev nikoli ne uporablja videokonferenčnih sistemov
in 35,1 % učiteljev enkrat na mesec uporablja učenje na daljavo [13].

Tabela 3: Koliko lahko e-izobraževanje in uporaba IKT pripomore h kakovostnejšemu
poučevanju in učenju [12]?

Največ (70,1 %) pozitivnih odgovorov smo zasledili pri področju, imenovanem »dostopnost
do učnih gradiv«, sledijo (70 %) »kakovostnejše učno delo z nadarjenimi učenci«, »dejavnosti
za (samo)preverjanje znanja« (55,1 %), »komunikacija med učenci in učiteljem« (54,3 %),
»kakovostnejše učno delo z učno šibkejšimi učenci« (47,8 %), »kakovostnejše učno delo z
učenci s posebnimi potrebami« (45,1 %) in »omogočanje skupinskih oblik in metod učnega
dela« (43 %) [13].
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Tabela 4: V katero obliko izobraževanja za poučevanje in učenje oziroma e-izobraževanje bi
se želeli vključiti učitelji računalništva in računalnikarji [12]?

Iz tabele 4 vidimo, da bi se učitelji računalništva in računalnikarji želeli vključiti v tečaj iz
didaktike IKT, sledijo razvoj in izdelava e-učbenikov, nato didaktika sodobnih didaktičnih
oblik in metod učnega dela, ki pogojuje uspešno uporabo IKT, nato razvoj in izdelava e-učnih
gradiv za učenje na daljavo in didaktika informatizacije predmetnih področij [13].
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8. ARNES
8.1 PREDSTAVITEV ZAVODA ARNES
Arnes – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – je javni zavod, ki organizacijam
zagotavlja omrežne storitve. Te organizacije so s področja raziskovanja, izobraževanja in
kulture. Omogoča jim medsebojno povezovanje in sodelovanje, tudi s tujimi sorodnimi
organizacijami [14].

8.2 NALOGE ARNESA
Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne
laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Zaradi nenehnih sprememb
tehnologije se Arnes sproti prilagaja potrebam svojih uporabnikov, dolgoročno pa jim želi
zagotoviti enake možnosti sodelovanja v enotnem evropskem prostoru. Pogoj za to je tesno
povezana omrežna infrastruktura z enotnimi tehnološkimi in varnostnimi standardi ter
ustrezne storitve, ki jih na celotnem evropskem območju vzpostavljajo in vzdržujejo
nacionalne izobraževalne in raziskovalne mreže [14].

8.3 STORITVE
Arnes upravičenim organizacijam zagotavlja napredne spletne in omrežne storitve,
posameznikom pa postavitev spletne predstavitve, elektronsko pošto in klicni internetni
dostop. Arnes poskrbi za povezavo lokalnega omrežja organizacij v omrežje ARNES. Skrbi
tudi za povečanje hitrosti povezav in upravljanje z njimi.
Spletno gostovanje (html, PHP/MySQL, LAMP), registracija in preusmeritev domen,
gostovanje IDP so storitve, ki potekajo na strežnikih, prav tako pa uporabnikom ponujajo
storitvi splet in pošta.
S hitrim napredkom tehnologije so bili pri Arnesu primorani poskrbeti tudi za multimedijske
storitve, in sicer avdio, video in računalniška komunikacija v realnem času na vrsto različnih
načinov – spletne in H.323-videokonference, shranjevanje videokonferenčnih dogodkov …
Ne smemo pozabiti na omrežne storitve, ki so ključnega pomena za dandanašnjo rabo
računalnikov, to so povezljivost na nivoju IP, namenske povezave točka–točka, Eduroam in
ostale storitve, ki jih zagotavlja omrežje ARNES.
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Pri Arnesu so vzpostavili tudi ArnesAAI. To je infrastruktura, ki omogoča preprostejšo in
varnejšo uporabo spletnih oziroma omrežnih storitev znotraj določene skupnosti uporabnikov
in ponudnikov storitev.
Poskrbijo tudi za varovanje omrežja ARNES in lokalnih omrežij organizacij, napredne
varnostne storitve za posameznike in koordinacija ter posredovanje pri internetnih incidentih.
Tu lahko dobite informacije o registraciji in podaljševanju .si domen, registratorjih,
domenskih sporih, statističnih in drugih podatkih o domeni .si [15].

8.4 STORITVE ZA POSAMEZNIKE
Tako kot imajo ustanove, šole, zavodi in ostale organizacije možnost uporabe vseh teh
storitev, so pri Arnesu na voljo tudi storitve za posameznika.
Elektronska pošta uporabnikom omogoča 5 GB prostora in IMAP dostop.
S pomočjo storitve blog.arnes lahko hitro in preprosto ustvarite spletno stran ali spletni
dnevnik.
Storitev spletna predstavitev omogoča predstavitev spletnih strani, če te temeljijo na statičnih
spletnih straneh (html).
Planer je preprosto orodje za načrtovanje sestankov, obveznosti ter izdelavo preprostih anket
in vprašalnikov.
FileSender je storitev, ki nam omogoča hiter, varen in zanesljiv prenos večjih datotek po
spletu (do 100 GB).
Čedalje bolj priljubljene so spletne konference VOX, saj omogočajo preprosto in varno
videokonferenčno komunikacijo, z možnostjo deljenja namizja.
Pri Arnesu pa je možno uporabiti tudi klicni dostop, ki omogoča priključitev na Arnes preko
telefonskega omrežja [16].
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II.

RAZISKAVA O E-KOMPETENCAH V SLOVENSKIH

OSNOVNIH ŠOLAH
Tema diplomske naloge je raziskati doseganje temeljnih e-kompetenc med učitelji v osnovnih
šolah v Sloveniji, zato smo podatke za empirični del pridobili z anketo. Za relevantno oceno
doseganja kompetenc potrebujemo velik vzorec oziroma veliko odzivov na anketni
vprašalnik. Raziskovalni instrument pri raziskavi je bil anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili
po vseh osnovnih šolah v Sloveniji, to je 450 osnovnih šol. Vprašalnik je bil zgrajen s
pomočjo orodja www.1ka.si, ki je dostopen na internetu, torej je šlo za elektronsko anketo. Na
vprašanje je odgovorilo 242 anketirancev. Na vprašanja so odgovarjali učitelji, ravnatelji,
pomočniki ravnateljev oziroma osebe, ki imajo dostop do šolske elektronske pošte. Rdeča nit
anketnega vprašalnika je bil pojem e-kompetentnega učitelja, uporaba IKT v izobraževanju,
vloga Arnesa pri uporabi IKT v šolah in demografski podatki o anketirancih.

9. RAZISKOVALNI PROBLEM

Glavni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kolikšen delež učiteljev pozna temeljne ekompetence, kolikšen delež učiteljev uporablja IKT pri pouku in če učitelji poznajo storitve,
ki jih za šole ponuja Arnes. Z vprašanji smo želeli dobiti okvirno sliko, kako razširjen je
pojem e-kompetentnega učitelja, kako dobro ga učitelji poznajo in če se smatrajo za ekompetentnega učitelja. Pojem e-kompetentnega učitelja smo povezali z uporabo IKT pri
pouku, saj prav znanje uporabe IKT daje e-kompetence učitelju.
V nadaljevanju sledijo hipoteze, ki smo jih postavili v skladu s predelano literaturo in
raziskovalnim problemom.

9.1 Hipoteza 1: Večina učiteljev uporablja informacijske tehnologije pri pouku.
V teoretičnem delu smo govorili o uporabi informacijske tehnologije pri pouku. Dandanes si
že težko predstavljamo učilnico brez projektorja in računalnika. Zanima nas, če so učitelji
pripravljeni uporabljati tehnologije tudi pri pouku in s tem spremeniti način dela v
izobraževalnem procesu. Glede na prebrano literaturo se lahko strinjamo, da so učitelji vešči
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uporabe informacijske tehnologije pri pouku. Sledi torej, da večina učiteljev pri pouku
uporablja informacijske tehnologije.

9.2 Hipoteza 2: Večina učiteljev uporablja storitve za komunikacijo na daljavo.
Napredna tehnologija, ki je ustvarjena v današnjih časih, ni namenjena le enemu uporabniku,
vendar je njen namen tudi, da lahko naše izdelke pokažemo, recimo, vsem učiteljem, celi šoli.
Za to se uporabljajo storitve za komunikacijo na daljavo. Ena od najbolj priljubljenih takšnih
storitev je zagotovo elektronska pošta. Težko bi našli učitelja, ki ne bi imel svoje elektronske
pošte in bil s tem na neki način dosegljiv kadar koli in kjer koli. Zato lahko sklepamo, da
večina učiteljev uporablja storitve za komunikacijo na daljavo. Zanima nas, ali učitelji
poznajo tudi druga orodja in storitve za komuniciranje, kot so video-, avdiokonferenčni
sistemi, ter ali znajo sodelovati na daljavo.

9.3 Hipoteza 3: Večina učiteljev pozna storitve, ki jih za šole ponuja Arnes.
Kot smo že napisali v teoretičnem delu, javni zavod Arnes skrbi za uporabo in razvija
omrežne storitve, ki so namenjene predvsem šolam in izobraževalnim ustanovam. Velika
prednost Arnesa je, da skrbi za varnost, pomaga v primerih, ko pride do kakršnih koli okvar
ali nevšečnosti in tako zagotavlja brezskrbno uporabo njihovih storitev. Predvidevamo lahko,
da večina učiteljev pozna storitve, ki jih ponuja Arnes.

9.4 Hipoteza 4: Večina učiteljev pozna temeljne e-kompetence.
E-kompetence predstavljajo temeljna znanja na področju uporabe IKT. V teoretičnem delu
smo e-kompetence našteli in opisali, zanimalo pa nas je, kako je pojem in poznavanje ekompetenc razširjen po slovenskih osnovnih šolah. Menimo, da večina učiteljev pozna
temeljne e-kompetence.
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9.5

Hipoteza 5: Razlika med želenim in doseženim ocenjenim nivojem doseganja

znanja je največja pri e-kompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka
z uporabo IKT.
Vsaka kompetenca predstavlja zmožnosti na posameznem področju. Sklepamo lahko, da so
učitelji nekaterih opravil bolj vešči in je njihov nivo doseganja tam večji in drugje manjši,
zato menimo, da je razlika med želenim in doseženim ocenjenim nivojem doseganja znanja
največja pri e-kompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo IKT.
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10. OPIS VPRAŠALNIKA
V vprašalniku smo anketirancem postavili 29 vprašanj. Večina vprašanj je zaprtega tipa,
vprašanja odprtega tipa pa so bila postavljena, kjer so morali anketiranci vnesti število
učencev na osnovni šoli, število učencev računalništva, število razpoložljivih računalnikov in
število interaktivnih tabel.
Demografska vprašanja sem postavil v zadnji del ankete. Z odgovori na ta vprašanja smo
opisali vzorec anketirancev, dobili smo podatke o spolu, starosti, regiji in okolju, kjer se
nahaja šola.
Ostala vprašanja smo zastavili na podlagi preučene literature. Z odgovori na vprašanja želimo
dobiti odgovore, če učitelji pri pouku uporabljajo informacijske tehnologije, če uporabljajo
storitve za komunikacije na daljavo, če poznajo storitve, ki jih za šole ponuja Arnes, če
poznajo temeljne e-kompetence, ter ali je največja razlika med želenim in doseženim
ocenjenim nivojem doseganja največja pri e-kompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in
evalvacije pouka z uporabo IKT. Odgovori na ta vprašanja nam bodo ovrgli ali potrdili naše
hipoteze. Vprašalnik se nahaja v prilogi.
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11. PREDSTAVITEV VZORCA
Anketirance bomo predstavili po spolu, starosti, statistični regiji in okolju, kjer se šola nahaja.
Na vprašanje o spolu je odgovorilo 221 anketirancev.
Tabela 5: Spol med anketiranci
Q17

17. Spol:
Odgovori

Veljavni

Frekvenca Odstotek

Veljavni Kumulativa

1 Moški.

47

19 %

21 %

21 %

2 Ženski.

174

72 %

79 %

100 %

Skupaj

221

91 %

100 %

Graf 4: Spol med anketiranci

47

Moški
Ženske

174

Od 221 anketirancev je bilo 47 moških (21 %) in 174 žensk (79 %).
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Tabela 6: Starost anketirancev
Q18

18. Starost:
Odgovori

Veljavni

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (20–30 let)

21

9%

10 %

10 %

2 (31–50 let)

156

64 %

70 %

80 %

3 (nad 51 let)

45

19 %

20 %

100 %

Skupaj

222

92 %

100 %

Graf 5: Starost med anketiranci

Na vprašanje o starosti anketiranca je odgovorilo 222 vprašanih. 156 (64 %) od vseh
vprašanih je starih med 31 in 50 let, 45 (19 %) vprašanih je starih nad 51 let in 21 (9 %)
vprašanih je starih od 20 do 30 let.
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Tabela 7: Statistična regija, v kateri se šola nahaja
Q22

22. Statistična regija, v kateri se nahaja vaša šola:
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (Pomurska regija)

20

8%

9%

9%

2 (Podravska regija)

27

11 %

12 %

21 %

3 (Koroška regija)

4

2%

2%

23 %

4 (Savinjska regija )

26

11 %

12 %

35 %

5 (Zasavska regija)

4

2%

2%

37 %

6 (Jugovzhodna regija)

24

10 %

11 %

48 %

7 (Osrednjeslovenska regija)

63

26 %

29 %

77 %

8 (Gorenjska regija)

12

5%

5%

82 %

9 (Notranjsko-kraška regija)

10

4%

5%

87 %

10 (Goriška regija)

16

7%

7%

94 %

11 (Obalno-kraška regija)

13

5%

6%

100 %

219

90 %

100 %

Veljavni Skupaj

Graf 6: Statistična regija, v kateri se šola nahaja

Na vprašanje je odgovorilo 219 anketirancev. Največji delež (26 %) jih prihaja iz
Osrednjeslovenske regije. Sledijo ji anketiranci iz Savinjske regije in Podravske regije (11 %).
Najmanjši delež jih prihaja iz Zasavske in Koroške regije (2 %).
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Tabela 8: Okolje, v katerem se šola nahaja
Q23

23. Okolje, v katerem se šola nahaja:
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (Mestno)

87

36 %

40 %

40 %

2 (Primestno naselje)

44

18 %

20 %

61 %

3 (Strnjeno vaško naselje)

80

33 %

37 %

98 %

4 (Raztresene hiše)

5

2%

2%

100 %

216

89 %

100 %

Veljavni Skupaj

Graf 7: Okolje, v katerem se šola nahaja

Na vprašanje je odgovorilo 216 anketiranih. V 87 (36 %) primerih se šola nahaja v mestnem
okolju, z 80 (33 %) primeri sledi šola v strnjenem vaškem naselju, v 44 (18 %) primerih je
šola v primestnem naselju in le v 5 primerih (2 %) je šola, kjer so raztresene hiše.
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Tabela 9: Vloga anketiranca na šoli
Q19

19. Vaša vloga na šoli:
Odgovori
Učitelj – naravoslovno tehnično
področje
Učitelj – družboslovno področje

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa
43

18 %

20 %

20 %

23

10 %

11 %

30 %

Učitelj – jezikoslovje

33

14 %

15 %

45 %

Učitelj – računalništvo

21

9%

10 %

55 %

Vzdrževalec učne tehnologije

1

0%

0%

56 %

Ravnatelj

26

11 %

12 %

67 %

Strokovni delavec

13

5%

6%

73 %

Drugo:

58

24 %

27 %

100 %

Veljavni Skupaj

218

90 %

100 %

Graf 8: Vloga anketiranca na šoli

Na vprašanje je odgovorilo 218 anketirancev. Vprašani so morali med naštetimi vlogami
izbrati tisto, kateri pripada. Kar 58 (27 %) vprašanih odgovora ni našlo med naštetimi, zato so
odgovorili pod opcijo »Drugo«, odgovori pa so bili naslednji: učna pomoč, učitelj razrednega
pouka, učitelj matematike in računalništva, učitelj računalništva + roid, pomočnik ravnatelja,
učitelj športne vzgoje, svetovalna delavka, učitelj 5. razreda, učitelj na razredni stopnji, učitelj
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naravoslovno tehničnega področja in roid, učitelj likovne vzgoje in računalništva. Iz našteta
vidimo, da je naša anketa pokrila kar širok izbor vlog anketirancev na šoli. 43 (20 %) od
vprašanih je učiteljev naravoslovno tehničnega področja, 33 (15 %) je učiteljev jezikoslovja,
26 (12 %) je ravnateljev oziroma ravnateljic, 23 (11 %) je učiteljev družboslovnih predmetov,
21 (10 %) je učiteljev računalništva, 13 (6 %) je strokovnih delavcev, 1 pa je vzdrževalec
učne tehnologije. Zavedati se je potrebno, da učitelji niso dejavni samo na enem področju,
recimo družboslovnem, poleg tega so seveda lahko še učitelji računalništva in še vzdrževalci
učne tehnologije. Torej ima en učitelj na šoli po več vlog hkrati.
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12. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
12.1

REZULTATI – SPLOŠNO

V poglavju rezultati – splošno bomo predstavili podatke, ki se ne navezujejo neposredno na
hipoteze. Naredili bomo pregled odgovor na posamezna vprašanja.
Tabela 10: Poznavanje izraza e-kompetentni učitelj
Q1

1. Ali ste že slišali za izraz e-kompetentni učitelj?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (da)

220

91 %

92 %

92 %

2 (ne)

20

8%

8%

100 %

240

99 %

Povprečje

1,1

100 %
Std.
odklon

Veljavni Skupaj

0,3

Graf 9: Poznavanje izraza e-kompetentni učitelj

8%

Da
Ne

92%

Na vprašanje je odgovorilo 240 anketirancev. Iz tabele lahko očitamo, da je skoraj večina, 220
(92 %) vprašanih, odgovorila, da so že slišali za izraz e-kompetentnega učitelja, 20 (8 %)
vprašanih pa je odgovorilo, da tega izraza še niso slišali.
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Tabela 11: Katere kompetence bi moral imeti e-kompetentni učitelj?
Q3

3. Katere od šestih temeljnih e-kompetenc bi moral po vašem mnenju imeti ekompetentni učitelj?
Podvprašanja

Q3a
Q3b

Q3c

Q3d

Q3e
Q3f

K1: Poznavanje in
zmožnost kritične uporabe
IKT
K2: Zmožnost
komunikacije in
sodelovanja na daljavo
K3: Zmožnost iskanja,
zbiranja, obdelovanja,
vrednotenja podatkov in
informacij
K4: Varna raba in
upoštevanje pravnih in
etičnih načel uporabe
informacij
K5: Izdelava, ustvarjanje,
posodabljanje, objava
izdelkov
K6: Zmožnost načrtovanja,
izvedbe, evalvacije pouka z
uporabo IKT

Odgovori

Veljavni Št. enot

Frekvence

%

206

87 %

238

190

80 %

203

Navedbe
Frekvence

%

242

206

18 %

238

242

190

16 %

85 %

238

242

203

17 %

187

79 %

238

242

187

16 %

170

71 %

238

242

170

15 %

208

87 %

238

242

208

18 %

238

242

1164

100 %

SKUPAJ

Graf 10: Katere kompetence bi moral imeti e-kompetentni učitelj?

Na vprašanje je odgovorilo 238 anketirancev. Iz tabele lahko razberemo, da bi moral učitelj
imeti kompetenco K1: Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT, za to
kompetenco se je odločilo 208 (87 %) vprašanih. Sledijo ji kompetenca K1 z 206 (87 %)
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odgovorov, nato kompetenca K3 z 203 (85 %) odgovorov, kompetenca K2 s 190 (80 %)
odgovorov, kompetenca K4 s 187 (79 %) odgovorov, najmanjše število odgovorov pa je
dobila kompetenca K5: Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov, in sicer 170 (71
%) odgovorov. Generalno gledano je večina učiteljev mnenja, da bi morali imeti vseh 6
kompetenc.
Tabela 12: Delež učiteljev na šoli, ki naj bi bili e-kompetentni (ima vsaj 4 od 6 kompetenc)
Q4

4. Kolikšen delež učiteljev na vaši šoli je po vašem mnenju e-kompetentnih (ima
vsaj 4 od 6 kompetenc)?
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa
1 (0–20 %)

47

19 %

20 %

20 %

2 (20–40 %)

76

31 %

32 %

52 %

3 (40–60 %)

68

28 %

29 %

81 %

4 (60–80 %)

39

16 %

16 %

97 %

5 (80–100 %)

7

3%

3%

100 %

237

98 %

100 %

Veljavni Skupaj

Graf 11: Delež učiteljev na šoli, ki naj bi bili e-kompetentni (ima vsaj 4 od 6 kompetenc)

Na vprašanje je odgovorilo 237 vprašanih. Največ, 76 (32 %), se jih je odločilo za odgovor,
da je med 20 in 40 % učiteljev na šoli, ki naj bi bili e-kompetentni. Sledi odgovor 40–60 %, in
sicer je nanj odgovorilo 68 (29 %) vprašanih. Na odgovor 0–20 % je odgovorilo 47 (20 %)
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vprašanih, 60–80 % je odgovorilo 39 (16 %) vprašanih, najmanj, 7 (3 %), odgovorov pa je
dobil odgovor, da je na njihovi šoli med 80 in 100 % učiteljev, ki naj bi bili e-kompetentni.
Iz odgovor lahko razberemo, da je po prepričanju anketirancev v povprečju manj kot polovica
učiteljev e-kompetentnih oziroma imajo vsaj 4 od 6 kompetenc.

Tabela 13: Glavni razlogi za uporabo IKT pri poučevanju
Q7

7. Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi za uporabo IKT pri poučevanju?
Podvprašanja

Q7a
Q7b
Q7c
Q7d
Q7e
Q7f
Q7g
Q7h

Omogoča
vseživljenjsko učenje
Učiteljem omogoča
povezovanje s sodelavci
Omogoča dostop do
informacij
Olajša zasnovo in
izpeljavo učne ure
Podpira motivacijsko
učenje
Učencem olajša učenje
Ni razlogov za uporabo
IKT
Drugo:

Odgovori
Frekvenc
%
e

Veljavni Št. enot

Navedbe
Frekvenc
%
e

129

57 %

226

242

129

15 %

98

43 %

226

242

98

11 %

191

85 %

226

242

191

22 %

141

62 %

226

242

141

16 %

190

84 %

226

242

190

22 %

91

40 %

226

242

91

11 %

3

1%

226

242

3

0%

16

7%

226

242

16

2%

226

242

859

100 %

SKUPAJ
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Graf 12: Glavni razlogi za uporabo IKT pri poučevanju

Na vprašanje je odgovorilo 226 vprašanih. Poglavitni razlog za uporabo IKT je po mnenju
učiteljev, da IKT omogoča dostop do informacij; za ta odgovor se je odločilo 191 (85 %)
vprašanih. Za odgovor, da IKT podpira motivacijsko učenje, se je odločilo 190 (84 %). Sledi
odgovor, da IKT olajša zasnovo in izpeljavo učne ure, za katerega se je odločilo 141 (62 %)
vprašanih. IKT omogoča vseživljenjsko učenje, to je bil odgovor 129 (57 %) vprašanih.
Učiteljem omogoča povezovanje s sodelavci, je bil odgovor 98 (43 %) vprašanih, da učencem
olajša učenje, meni 91 (40 %) od vseh vprašanih. Zgovoren je podatek, da so na možen
odgovor, »ni razlogov za uporabo IKT«, odgovorili le 3 (1 %) vprašani. Pri tem vprašanju je
bila tudi možnost »drugo«, in kar 16 (7 %) se jih je odločilo za ta odgovor. Njihovi odgovori
so bili, da uporaba IKT pri poučevanju naredi vsebine bolj nazorne, zmanjša rabo papirja,
učenci se lahko učijo na daljavo, pouk se lahko individualizira, je bolj zanimiv, lažje se
dosega višje taksonomske cilje, olajša razumevanje simulacij. Zanimiv pa je bil odgovor
enega od anketirancev, in sicer, da IKT ne nadomesti klasičnega pouka, saj nima stika s
konkretnim materialom, popolna virtualizacija je škodljiva. V splošnem gledano pa je visok
odstotek vprašanih za uporabo IKT pri pouku.
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Tabela 14: Boljša kakovost pouka z uporabo IKT
Q8

8. Ali se je po vašem mnenju kakovost pouka z uporabo IKT izboljšala?
Podvprašanja

Q8a
Q8b
Q8c
Q8d
Q8e
Q8f
Q8g

Da, pouk je učencem
všeč, snov bolje
razumejo.
Da, učenci so pri pouku
bolj motivirani.
Da, saj si lahko stvari
lažje predstavljajo.
Ne, učenci pri pouku
kljub uporabi IKT niso
motivirani.
Ne, delo z IKT je
zahtevno, pravih
učinkov pa ni.
Ne, namesto da bi se
učili se ukvarjajo s
samo tehnologijo.
Drugo:

Odgovori

Veljavni Št. enot

Frekvence

%

121

54 %

224

158

71 %

162

Navedbe
Frekvence

%

242

121

25 %

224

242

158

33 %

72 %

224

242

162

33 %

8

4%

224

242

8

2%

10

4%

224

242

10

2%

14

6%

224

242

14

3%

12

5%

224

242

12

2%

224

242

485

100 %

SKUPAJ

Graf 13: Boljša kakovost pouka z uporabo IKT
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Na vprašanje je odgovorilo 224 vprašanih. Anketirancem smo ponudili 6 možnih odgovorov
in opcijski odgovor »Drugo«. Odgovora »Da, saj si lahko stvari lažje prestavljajo.« in »Da,
učenci so pri pouku bolj motivirani.« sta prejela največ odgovorov, in sicer za prvi odgovor se
je odločilo 162 (72 %) vprašanih, za drugi odgovor pa 158 (71 %). 121 (54 %) vprašanih
meni, da je z uporabo IKT učencem pouk bolj všeč in snov boljše razumejo. Nekaj učiteljev
ima tudi negativno mnenje glede kakovosti pouka z uporabo IKT, in sicer jih je 14 (6 %)
odgovorilo, da se kakovost ni izboljšala, saj se učenci ne učijo, ampak se ukvarjajo s
tehnologijo samo. 10 (4 %) jih meni, da je delo z IKT zahtevno, pravih učinkov pa ni.
Najmanj odgovorov, 8 (4 %), je dobila možnost, da učenci kljub uporabi IKT niso motivirani.
Pod opcijo »Drugo« pa so anketiranci zapisali: problem nastane, če se z uporabo IKT
pretirava, velikokrat jih morajo učitelji opozarjati, naj ne uporabljajo spletnih klepetalnic,
kakovost pouka ni vzročno odvisna od IKT, ampak od načrtovanja in izvedbe pouka, nekateri
učitelji nimajo možnosti uporabe IKT. Zanimiv je bil odgovor učitelja računalništva, ki pravi:
»Računalništvo brez IKT? Ja, valda ☺«.

Tabela 15: Razvoj in vizija šole, glede uporabe IKT
Q9

9. Ali na vaši šoli skrbite za razvoj in vizijo uporabe IKT?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Imamo dolgoročno vizijo.

98

40 %

44 %

44 %

Imamo srednjeročno vizijo.

97

40 %

43 %

87 %

Nimamo vizije.

10

4%

4%

92 %

Ne vem.

15

6%

7%

98 %

Drugo:

4

2%

2%

100 %

224

92 %

100 %

Veljavni Skupaj

43

Graf 14: Razvoj in vizija šole, glede uporabe IKT

Na vprašanje je odgovorilo 224 vprašanih. Dva odgovora od naštetih sta bila največkrat
odgovorjena, in sicer odgovor, da ima šola dolgoročno vizijo 98 (40 %) vprašanih, ter
odgovor, da ima šola srednjeročno vizijo s 97 (40 %) odgovori. 15 (6 %) anketirancev je
odgovorilo, da odgovora na vprašanje ne vedo, 10 (4 %) pa jih vizije sploh nima. Pod opcijo
»Drugo«, na katerega so odgovorili 4 (2 %) vprašani, so odgovorili, da je težko imeti vizijo,
saj mnogo stvari onemogoča jasno vizijo, nekateri delajo samoiniciativno na tem.

Tabela 16: Izobraževanje kadra
Q10

10. Ali se redno udeležujete izobraževanja?
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Ne, se ne.
Ne, vendar se zavedam potrebe po
izobraževanju.
Da, udeležim se obveznih
seminarjev.
Da, skušam obiskati vse seminarje.
Da, vedno se udeležim vseh
izobraževanj.
Veljavni Skupaj

44

Veljavni Kumulativa

7

3%

3%

3%

26

11 %

12 %

15 %

72

30 %

32 %

47 %

102

42 %

46 %

93 %

15

6%

7%

100 %

222

92 %

100 %

Graf 15: Izobraževanje kadra

Na vprašanje je odgovorilo 222 anketirancev. Vprašanje se je nanašalo na izobraževanje
učiteljev. 102 (46 %) sta odgovorila, da skušajo obiskati vse seminarje. 72 (20 %) odgovorov
je pripadlo opciji, da se učitelji udeležujejo obveznih seminarjev. Odgovor »Ne, vendar se
zavedam potreb izobraževanja« je izbralo 26 (11 %) vprašanih. Samo 15 (6 %) vprašanih se
vedno udeleži vseh izobraževanj, medtem ko se 7 (3 %) anketirancev nikoli ne izobražuje.

Tabela 17: Samoizobraževanje
Q11

11. Kako pomembno je za vas samoizobraževanje?
Odgovori
5 – je zelo pomembno, vsak učitelj
bi se moral samoizobraževati.
4 – je pomembno, odvisno je od
posameznika (učitelja).
3 – je še kar pomembno, vendar ne
tako zelo nujno.
2 – ni pomembno, čeprav bi se
nekateri morali samoizobraževati.
1 – sploh ni pomembno.

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Veljavni Skupaj

45

165

68 %

74 %

74 %

55

23 %

25 %

98 %

4

2%

2%

100 %

0

0%

0%

100 %

0

0%

0%

100 %

224

93 %

100 %

Graf 16: Samoizobraževanje

Na vprašanje je odgovorilo 224 anketirancev. Spraševali smo jih, kako pomembno je za njih
samoizobraževanje. Največ, kar 165 (74 %), jih je odgovorilo, da je samoizobraževanje zelo
pomembno in da bi se moral vsak učitelj samoizobraževati. Naslednji najbolj pogost odgovor
je bil, da je samoizobraževanje pomembno, vendar je odvisno od posameznika; za ta odgovor
se je odločilo 55 (25 %) anketirancev. 4 (2 %) vprašani pa menijo, da je samoizobraževanje še
kar pomembno, vendar ne tako zelo nujno. Na možen odgovor, da samoizobraževanje ni
pomembno, ni odgovoril nihče od vprašanih.

Tabela 18: Ponudnik internetnih storitev na šoli
Q13

13. Kdo je ponudnik internetnih storitev na vaši šoli?
Podvprašanja

Odgovori
Frekvence

%

Veljavni Št. enot

Navedbe
Frekvence

%

Q13a

Arnes

190

86 %

221

242

190

70 %

Q13b

Amis

9

4%

221

242

9

3%

Q13c

T2

10

5%

221

242

10

4%

Q13d

UPC Telemach

4

2%

221

242

4

1%

Q13e

Sinfonika

0

0%

221

242

0

0%

25

11 %

221

242

25

9%

18

8%

221

242

18

7%

15

7%

221

242

15

6%

221

242

271

100 %

Q13f

SIOL
Google (za poslovne
Q13g
uporabnike)
Q13h Drugo:
SKUPAJ
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Graf 17: Ponudnik internetnih storitev na šoli

Na vprašanje je odgovorilo 221 vprašanih. Iz podatkov lahko razberemo, da je Arnes
ponudnik 190 (86 %) šolam, na drugem mestu je SIOL s 25 (11 %) šolami, nato Google (za
poslovne uporabnike) z 18 (8 %) šolami, sledi jim T2 z 10 (5 %) šolami, Amis z 9 (4 %)
šolami, UPC Telemach s 4 (2 %) šolami, Sinfonika pa ni ponudnik nobeni šoli. Zanimiv je
tudi odgovor, da je kar 13 anketirancev na vprašanje odgovorilo pod opcijo »Drugo«, zapisali
pa so, da odgovora na to vprašanje ne vedo.

Tabela 19: Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih ponuja Arnes?
Q15

15. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih ponuja ARNES?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

5

40

17 %

20 %

20 %

4

93

38 %

46 %

66 %

3

59

24 %

30 %

96 %

2

4

2%

2%

98 %

1

4

2%

2%

100 %

200

83 %

100 %

Skupaj

Povprečje

3,8

Std. odklon

0,8
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Graf 18: Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih ponuja Arnes?

Na vprašanje je odgovorilo 200 anketirancev. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so morali
vprašani podati oceno od 1 do 5, kjer pomeni 1 najnižjo oceno, 5 pa najvišjo, glede na to,
kako so zadovoljni s storitvami, ki jih ponuja Arnes. Ocena 4 je dobila največ glasov, in sicer
93 (47 %). Naslednja največkrat izglasovana ocena je 3 z 59 (30 %) glasovi. Na tretjem mestu
je ocena 5 s 40 (20 %) glasovi. Na zadnjih dveh mestih pa sta s 4 (2 %) glasovi oceni 1 in 2.
Na podlagi dobljenih rezultatov dobimo povprečno oceno 3,8.

Tabela 20: Kako ste zadovoljni s pomočjo, ki jo nudi Arnes?
Q16

16. Kako ste zadovoljni s pomočjo, ki jo nudi ARNES?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

5

56

23 %

28 %

28 %

4

66

27 %

33 %

61 %

3

64

26 %

32 %

93 %

2

6

2%

3%

96 %

1

7

3%

4%

100 %

199

82 %

100 %

Skupaj

Povprečje

3,8

Std. odklon

1,0
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Graf 19: Kako ste zadovoljni s pomočjo, ki jo nudi Arnes?

Na vprašanje je odgovorilo 199 vprašanih. Vprašanje je bilo sestavljeno podobno kot prejšnje,
tako da so morali anketiranci oceniti z ocenami od 1 do 5, le da so tokrat ocenjevali, kako so
zadovoljni s pomočjo, ki jo nudi Arnes. Iz tabele smo razbrali, da se je 66 (33 %) vprašanih
odločilo za oceno 4, sledi ji ocena 3 s 64 (32 %) glasovi. Na tretjem mestu je ocena 5 s 56 (28
%) glasovi. Oceni 1 in 2 sta zopet dobili najmanj glasov, in sicer 7 (4 %) glasov za oceno 1,
ter 6 (3 %) za oceno 2.

Tabela 21: Koliko ur na teden uporabljate IKT pri pouku?
Q20

20. Koliko ur na teden uporabljate IKT pri pouku?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Do 3 ure

79

33 %

38 %

38 %

3–6 ur

54

22 %

26 %

63 %

6–12 ur

44

18 %

21 %

84 %

12–16 ur

18

7%

9%

93 %

16–24 ur

13

5%

6%

99 %

Več kot 24 ur

2

1%

1%

100 %

210

87 %

100 %

Povprečje

6,3

Veljavni Skupaj
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Graf 20: Koliko ur na teden uporabljate IKT pri pouku?

Na vprašanje je odgovorilo 210 anketirancev. 79 (38 %) vprašanih je odgovorilo, da IKT pri
pouku uporablja do 3 ur na teden. Nekaj manj 54 (26 %) jih IKT uporablja od 3 do 6 ur na
teden. Sledi odgovor s 44 (21 %) odgovori, in sicer, da IKT pri pouku uporabljajo od 6 do 12
ur na teden. Odgovor, da IKT pri pouku uporabljajo od 12 do 16 ur na teden, je dobil 18 (9 %)
glasov. Od 16 do 24 ur na teden uporablja 13 (5 %) vprašanih. Za odgovor IKT uporabljajo
več kot 24 ur na teden sta se odločila le 2 (1 %) od vprašanih.

Tabela 22: Koliko ur na teden uporabljate IKT na splošno, ne samo v šoli?
Q21

21. Koliko ur na teden uporabljate IKT na splošno, ne samo v šoli?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Do 3 ure

15

6%

7%

7%

3–6 ur

31

13 %

14 %

21 %

6–12 ur

42

17 %

19 %

41 %

12–16 ur

41

17 %

19 %

60 %

16–24 ur

36

15 %

17 %

76 %

Več kot 24 ur

51

21 %

24 %

100 %

216

89 %

100 %

Veljavni Skupaj
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Graf 21: Koliko ur na teden uporabljate IKT na splošno, ne samo v šoli?

Na vprašanje je odgovorilo 216 anketirancev. Pri tem vprašanju smo za razliko od prejšnjega
spraševali, koliko ur na teden uporabljajo IKT na splošno, torej ne v namene šole. Kot vidimo
iz grafa, se odgovori zelo razlikujejo. Odgovor, ki je bil največkrat izbran, je namreč, da več
kot 24 ur na teden uporabljajo IKT na splošno; za ta odgovor se je odločilo 51 (24 %)
vprašanih. Med 6 in 12 ur na teden jih uporablja 42 (19 %) vprašanih, zelo blizu je odgovor
med 12 in 16 ur na teden, ki je dobil 42 (19 %) glasov. Nekaj manj se jih je odločilo za
odgovor med 16 in 24 ur na teden, saj je ta odgovor izbralo 36 (17 %) anketirancev. Od 3 do 6
ur na teden je izbralo 31 (14 %) anketirancev, najmanj pa se jih je odločilo za odgovor manj
kot 3 ure na teden, in sicer je odgovor dobil 15 (7 %) glasov.
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Tabela 23: Kdo na vaši šoli skrbi za računalnike?
Q24

24. Kdo na vaši šoli skrbi za računalnike?
Odgovori
Učitelj – naravoslovno tehnično
področje
Učitelj – družboslovno področje

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa
26

11 %

12 %

12 %

4

2%

2%

14 %

Učitelj – jezikoslovje

1

0%

0%

14 %

Učitelj – računalništvo

137

57 %

63 %

77 %

Vzdrževalec učne tehnologije

22

9%

10 %

88 %

Ravnatelj

0

0%

0%

88 %

Strokovni delavec

10

4%

5%

92 %

Drugo:

17

7%

8%

100 %

Veljavni Skupaj

217

90 %

100 %

Graf 22: Kdo na vaši šoli skrbi za računalnike?

Na vprašanje je odgovorilo 217 anketirancev. Spraševali smo, kdo na šoli skrbi za
računalnike. Pričakovani odgovor je bil učitelj računalništva in res iz preglednice lahko
razberemo, da je učitelj računalništva kar na 137 šolah (63 %) skrbnik računalnikov. Na
drugem mestu se pojavi odgovor, da to delo opravlja učitelj naravoslovno tehničnega
področja, in sicer s 26 (12 %) odgovori. Na 22 (10 %) šolah je skrbnik računalnikov
vzdrževalec učne tehnologije. Na četrtem mestu je bil izbran odgovor »Drugo«, odgovori pa
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so bili naslednji: skrbnik računalnikov je družboslovec in računalnikar, roid, učitelj likovnega
predmeta in roid, učiteljica razrednega pouka, za programsko opremo skrbi računalničar, za
strojno pa zunanji računalničar in odgovor zunanje podjetje. Sledi odgovor, da je strokovni
delavec skrbnik računalniške opreme, in sicer z 10 (5 %) odgovori. Na 4 (2 %) šolah je
skrbnik učitelj družboslovnega področja. Na zadnjih dveh mestih pa se pojavita učitelj
jezikoslovja in ravnatelj, in sicer prvi opravlja delo na 1 (0 %) šoli, medtem ko ravnatelj na
nobeni šoli ni skrbnik računalnikov.

Tabela 24: Koliko učencev obiskuje vašo šolo?
Q25

25. Koliko učencev obiskuje vašo šolo?
Veljavno Št. enot Povprečje

212

242

357,9

Std.
Maksimu
Minimum
odklon
m

408,77

12

1.000

Graf 23: Koliko učencev obiskuje vašo šolo?

Na vprašanje je odgovorilo 212 anketirancev. Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da so
anketiranci vnesli število učencev na šoli. Sami smo naredili 10 frekvenčnih razredov, da smo
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dobili vpogled, koliko učencev imajo slovenske šole v povprečju. Iz grafa lahko razberemo,
da je največ šol s 301 do 400 učenci. Na drugem mestu so šole z 201 do 300 učencev.
Približno enako število šol je s 101 do 200 in 401 do 500 učencev. Najmanj je šol z 0 do 100
učencev, sledijo ji še šole s 601 do 700 učenci, nato s 701 do 800 učencev in na zadnjem
mestu od 501 do 600 učencev.
Pri tem vprašanju se moramo zavedati netočnosti podatkov, saj je večina anketirancev podala
približni odgovor. Izračunali smo tudi, da je v slovenskih šolah v povprečju 358 učencev na
osnovno šolo. Minimalno število učencev, ki je bilo zabeleženo za odgovor na to vprašanje, je
bilo 12, maksimalno število pa je bilo 1.000.

Tabela 25: Koliko učencev obiskuje predmet računalništva?
Q26

26. Koliko učencev obiskuje predmet računalništva?
Veljavno Št. enot Povprečje

170

242

39,5

Std.
Minimum Maksimum
odklon

58,78

0

350

Graf 24: Koliko učencev obiskuje predmet računalništva?

Na vprašanje je odgovorilo 170 anketirancev. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju je bilo
vprašanje opcijsko in zato smo ga razdelili v 10 frekvenčnih razredov. In sicer je bil najbolj
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pogost odgovor, da predmet računalništva obiskuje od 0 do 35 učencev. Na drugem mestu je
število učencev pri računalništvu med 36 in 70 učenci. Najmanj učencev pa je zasedel razred
med 71 in 105 učenci pri pouku računalništva.
Tudi pri tem vprašanju moramo biti pozorni na približne odgovore anketirancev. Izračunali
smo tudi, da je približno 40 učencev na šolo, ki obiskuje predmet računalništva. Minimalno
število učencev računalništva, ki je bilo zabeleženo za odgovor na to vprašanje, je bilo 0,
maksimalno število pa je bilo 350.

Tabela 26: Koliko razpoložljivih računalnikov za učence imate na vaši šoli?
Q27

27. Koliko razpoložljivih računalnikov za učence imate na vaši šoli?
Veljavno

193

Št. enot Povprečje

242

27,8

Std.
Minimum Maksimum
odklon

32,60

2

120

Graf 25: Koliko razpoložljivih računalnikov za učence imate na vaši šoli?

Na vprašanje je odgovorilo 193 vprašanih. Tako kot pri prejšnjem vprašanju smo odgovore
razdelili na frekvenčne razrede. Iz grafa vidimo, da je največ šol, ki imajo med 13 in 24
razpoložljivih računalnikov za učence. Na drugem mestu so šole, ki imajo med 25 in 36
računalnikov, sledijo šole s 37 do 48 računalnikov. Nekaj manj je šol z 0 do 12 računalnikov,
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nato šole z 49 do 60 računalnikov. Najmanj je šol z 61 do 72 oziroma s 73 do 84
računalnikov.
Pazljivi moramo biti na približne odgovore anketirancev. Izračunali smo tudi, da je povprečno
28 razpoložljivih računalnikov za učence. Minimalno število računalnikov, ki je bilo zapisano
pod ta odgovor, je bilo 2, največje število pa 120 razpoložljivih računalnikov.

Tabela 27: Koliko interaktivnih tabel imate na vaši šoli?
Q28

28. Koliko interaktivnih tabel imate na vaši šoli?
Veljavno Št. enot Povprečje

196

242

5,1

Std.
Minimum Maksimum
odklon

6,51

0

34

Graf 26: Koliko interaktivnih tabel imate na vaši šoli?

Na vprašanje je odgovorilo 196 anketirancev. Podobno smo tudi tu naredili 10 frekvenčnih
razredov in odgovore razporedili mednje. Največ šol ima med 0 in 3 interaktivnimi tablami,
sledijo šole s 4 do 6 interaktivnih tabel. Sledijo šole z 10 do 12 interaktivnimi tablami, nato
šole s 7 do 9 interaktivnih tabel. Najmanj šol ima od 13 do 15, od 19 do 21 interaktivnih tabel
in od 28 od 34 interaktivnih tabel.
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Nekateri odgovori so lahko zelo približni, zato moramo to tudi upoštevati pri točnosti
odgovorov. Izračunali smo povprečje, ki pokaže, da imajo slovenske šole v povprečju 5
interaktivnih tabel na šoli. Najmanjše število tabel, ki je bilo zapisano kot odgovor na
vprašanje, je bilo 0, največje število pa je bilo 34 interaktivnih tabel na šoli.

12.2

REZULTATI, KI SE NANAŠAJO NA HIPOTEZE

Rezultati, ki se nanašajo na hipotezo 1
V hipotezi 1 smo napovedali, da večina učiteljev uporablja informacijske tehnologije pri
pouku.
Tabela 28: Uporaba informacijskih tehnologij pri pouku
Q6

6. Katere informacijske tehnologije uporabljate pri pouku?
Podvprašanja

Odgovori
Frekvence

%

Veljavni Št. enot

Navedbe
Frekvence

%

Q6a

Interaktivna tabla

135

60 %

224

242

135

18 %

Q6b

149

67 %

224

242

149

20 %

189

84 %

224

242

189

25 %

Q6d

Spletna učilnica
Interaktivne vsebine na
svetovnem spletu
E-gradiva

203

91 %

224

242

203

27 %

Q6e

Elektronska redovalnica

57

25 %

224

242

57

8%

Q6f

Drugo:

21

9%

224

242

21

3%

224

242

754

100 %

Q6c

SKUPAJ

Na vprašanje je odgovorilo 224 anketirancev. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so morali
anketiranci izbirati med naštetimi informacijskimi tehnologijami, ki jih uporabljajo pri pouku.
Najpogostejši odgovor anketirancev je bil uporaba e-gradiv z 203 (91 %) odgovori. Na
drugem mestu je bil odgovor interaktivne vsebine na svetovnem spletu s 189 (84 %) odgovori.
Tretja najbolj uporabljena tehnologija je spletna učilnica s 149 (67 %) glasovi, sledi ji
odgovor interaktivna tabla s 135 (60 %) glasovi. Najmanj vprašanih se je odločilo za odgovor
elektronska redovalnica, in sicer 57 (25 %). Anketirancem smo na voljo ponudili tudi opcijo
»Drugo«, kjer so napisali informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo pri pouku in ni bila
našteta v seznamu. Ta odgovor je izbralo 21 (9 %) vprašanih. V odgovor pa so zapisali:
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elektronski odzivni sistem, e-poštna komunikacija z učenci, e-dnevnik, kamera, pedometer,
odzivniki, interaktivne simulacije, projekt e-twinning, e-zbornica, google docs. Med vsemi
anketiranci je samo 1 oseba odgovorila, da ne uporablja nobene informacijske tehnologije. Iz
tega razberemo, da res velika večina učiteljev uporablja informacijske tehnologije pri pouku.
Hipotezo 1 lahko potrdimo.

Rezultati, ki se nanašajo na hipotezo 2
V hipotezi 2 smo napovedali, da večina učiteljev uporablja storitve za komunikacijo na
daljavo.
Tabela 29: Uporaba storitev za komunikacijo na daljavo, pri pouku
Q12

12. Katere od naštetih storitev uporabljate pri pouku?
Podvprašanja

Spletne in omrežne
storitve.
Q12b Elektronska pošta.
Q12a

Q12c

Odgovori

Veljavni Št. enot

Frekvence

%

203

90 %

226

187

83 %

Navedbe
Frekvence

%

242

203

34 %

226

242

187

31 %

Spletno gostovanje.
Registracija in
Q12d
preusmeritev domen.
Q12e Avdiokomunikacija.

62

27 %

226

242

62

10 %

17

8%

226

242

17

3%

70

31 %

226

242

70

12 %

Q12f

Videokonferenca.

36

16 %

226

242

36

6%

Q12g

Spletna konferenca.

16

7%

226

242

16

3%

Q12h

Drugo:

9

4%

226

242

9

2%

226

242

600

100 %

SKUPAJ

Na vprašanje je odgovorilo 226 anketirancev. Med naštetimi odgovori se je največ
anketirancev odločilo za odgovor »Spletne in omrežne storitve«, in sicer 203 (90 %). Na
drugem mestu je s 187 (83 %) glasovi storitev elektronska pošta. Sledi odgovor
»Avdiokomunikacija« s 70 (31 %) glasovi. Četrti najbolj izglasovani odgovor je »Spletno
gostovanje« z 62 (27 %) glasovi. 36 (16 %) glasov je dobila storitev videokonferenca.
Registracija in preusmeritev domen ter spletna konferenca pa sta dobili 17 (8 %) oziroma 16
(7 %) glasov. Za odgovor »Drugo:« se je odločilo 9 (4 %) anketirancev. V odgovoru pa so
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zapisali, da uporabljajo Dropbox, spletne učilnice, e-gradiva, ppt predstavitve, web 2.0
tehnologijo.
Ker 187 (83 %) vprašanih uporablja e-pošto, potrjujemo hipotezo. Je pa zanimivo, da še ne
uporabljajo sodobnejše tehnologije, kot so spletne konference, ki jih uporablja 16 (7 %)
vprašanih.
Hipotezo 2 lahko potrdimo.

Rezultati, ki se nanašajo na hipotezo 3
V hipotezi 3 smo napovedali, da večina učiteljev pozna storitve, ki jih za šole ponuja Arnes.
Tabela 30: Poznavanje storitev, ki jih za šole ponuja Arnes
Q14

14. Ali poznate storitve, ki jih za šole ponuja Arnes?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Da.

147

61 %

67 %

67 %

Ne.

73

30 %

33 %

100 %

220

91 %

100 %

Povprečje

1,3

Std. odklon

Veljavni Skupaj

0,5

Na vprašanje je odgovorilo 220 vprašanih. Iz tabele lahko razberemo, da je večinski delež s
147 (67 %) glasovi dobil odgovor »Da.«. 73 (33 %) vprašanih pa je odgovorilo, da ne pozna
storitev, ki jih za šole ponuja Arnes.
Očitno je, da večina učiteljev pozna storitve, ki jih za šole ponuja Arnes.
Hipotezo 3 lahko potrdimo.
Rezultati, ki se nanašajo na hipotezo 4
V hipotezi 4 smo napovedali, da večina učiteljev pozna temeljne e-kompetence.
Tabela 31: Poznavanje temeljnih e-kompetenc
Q2

2. Ali poznate 6 temeljnih e-kompetenc?
Odgovori

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

Da, jih poznam

145

59

60 %

60 %

60 %

Ne, jih ne poznam
Veljavni Skupaj

96

40 %

40 %

241

100 %

100 %

100 %

Na vprašanje je odgovorilo 241 vprašanih. Iz tabele vidimo, da je 145 (60 %) vprašanih
odgovorilo, da pozna 6 temeljnih e-kompetenc, 96 (40 %) anketirancev pa meni, da ne
poznajo 6 temeljnih e-kompetenc.
Zopet lahko opazimo, da je večina glasov za odgovor »Da, jih poznam«. Zato brez škode za
splošnost hipotezo 4 lahko potrdimo.

Rezultati, ki se nanašajo na hipotezo 5
V hipotezi 5 smo napovedali, da je razlika med želenim in doseženim ocenjenim nivojem
doseganja največja pri e-kompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z
uporabo IKT. Z neposrednimi trditvami smo skušali oceniti razlike med dejanskim in želenim
nivojem doseganja posameznih kompetenc.

Tabela 32: Ocene doseganja dejanskega in želenega nivoja posamezne kompetence

Q5

5. Pojem kompetence opredmetimo v skladu s (Tuning Educational Structures in
Europe II, 2005) kot kombinacijo znanja, razumevanja, veščin, zmožnosti in vrednosti.
Ocenite vaš dejanski in želen nivo doseganja posamezne kompetence. V levi polovici
tabele ocenite stopnjo vašega dejanskega znanja oziroma zmožnosti doseganja
posamezne kompetence, v desni polovici pa ocenite želeno stopnjo znanja, ki se nanaša
na isto kompetenco.
Odgovori

Podvprašanja

1

2

3

4

Std.
Velja Št.
Povprečje odklo
vni enot
n

5

Skupaj

Poznam strojno
10
51
103
68
235
opremo in
3 (1 %)
235
(4 %) (22 %) (44 %) (29 %) (100 %)
programsko
Trditevopremo na šoli
K1
in jo zmorem
39
182
229
uporabljati pri 0 (0 %) 1 (0 %) 7 (3 %)
229
(17 %) (79 %) (100 %)
pouku.

Trditev- Znam
uporabljati
K2
tehnologijo za

4 (2 %)

242

3,9

0,9

242

4,8

0,5

16
55
92
66
233
233 242
(7 %) (24 %) (39 %) (28 %) (100 %)

3,9

1,0
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komunikacijo
in sodelovalno
učenje.

0 (0 %) 2 (1 %) 8 (4 %)

39
178
227
227 242
(17 %) (78 %) (100 %)

Sem ozaveščen
44
93
87
236
o nevarnostih
3 (1 %) 9 (4 %)
236
oziroma
(19 %) (39 %) (37 %) (100 %)
Trditev- zlorabah otrok
pri uporabi
K4
spleta in znam
18
202
227
pravočasno
0 (0 %) 1 (0 %) 6 (3 %)
227
(8
%)
(89
%)
(100
%)
posredovati.

17
49
77
82
234
Znam
9 (4 %)
234
(7
%)
(21
%)
(33
%)
(35
%)
(100
%)
načrtovati,
Trditevizvesti in
K6
evalvirati pouk
38
178
224
z uporabo IKT. 1 (0 %) 1 (0 %) 6 (3 %) (17 %) (79 %) (100 %) 224
Poznam
27
42
75
77
232
avtorske
11 (5 %)
232
(12
%)
(18
%)
(32
%)
(33
%)
(100
%)
Trditev- pravice
objavljanja
K4
izdelkov
16
55
92
66
233
učencev na
4 (2 %)
233
(7
%)
(24
%)
(39
%)
(28
%)
(100
%)
javnem spletu.

4,7

0,6

242

4,1

0,9

242

4,9

0,5

242

3,9

1,1

242

4,7

0,6

242

3,8

1,2

242

4,8

1,0

Opomba: V vrsticah so podane trditve. Trditve se nanašajo na kompetence: na primer Trditev-K2 se nanaša na
kompetenco K2. V isti vrstici so predstavljene ocene povprečij dejanskega nivoja doseganja posamezne
zmožnosti, pod njo pa so rezultati želenega nivoja doseganja le-te.

Na vprašanje je odgovorilo 236 anketirancev. Z odgovori na to vprašanje smo želeli dobiti
razliko med želenim in doseženim ocenjenim nivojem znanja.
Podatke bomo pregledovali po posameznih trditvah, ki se nanašajo na kompetence, ter
naredili primerjavo med dejanskim in želenim nivojem doseganja.
Pri trditvi »Poznam strojno opremo in programsko opremo na šoli in jo zmorem uporabljati
pri pouku« je pri dejanski stopnji največ glasov dobila ocena 4, in sicer 103 (44 %), sledi ji
ocena 5 z 68 (29 %) glasovi, nato ocena 3 z 51 (22 %) glasovi, ocena 2 z 10 (4 %) glasovi in
na zadnjem mestu ocena 1 s 3 (1 %) glasovi. Povprečna ocena pri tem odgovoru je 3,9.
Pri isti trditvi je analiza odgovorov, ki se nanaša na želeni nivo doseganja, naslednja: 182 (79
%) vprašanih se je odločilo za oceno 5, 39 (17 %) vprašanih se jih je odločilo za oceno 4, 7 (3
%) jih je glasovalo za oceno 3 in 1 je izbral oceno 2. Ocene 1 ni izbral nihče od vprašanih.
Povprečna ocena pri tem odgovoru pa je 4,8.

61

Pri trditvi »Znam uporabljati tehnologijo za komunikacijo in sodelovalno učenje« je pri
dejanski stopnji največ anketirancev izbralo oceno 4, in sicer 92 (39 %), sledi ji ocena 5 s 66
(28 %) glasovi, nato ocena 3 s 55 (24 %) glasovi, ocena 2 s 16 (7 %) glasovi in na zadnjem
mestu ocena 1 s 4 (2 %) glasovi. Povprečna ocena pri tem odgovoru je 3,9.
Pri isti trditvi je analiza odgovorov, ki se nanaša na želeni nivo doseganja, naslednja: 178 (78
%) vprašanih se je odločilo za oceno 5, 39 (17 %) vprašanih se jih je odločilo za oceno 4, 8 (4
%) jih je glasovalo za oceno 3 in 2 (1 %) sta glasovala za oceno 2. Ocene 1 ni izbral nihče od
vprašanih. Povprečna ocena pri tem odgovoru pa je 4,7.
Pri trditvi »Sem ozaveščen o nevarnostih oziroma zlorabah otrok pri uporabi spleta in znam
pravočasno posredovati« je pri dejanski stopnji največkrat bila izbrana ocena 4, in sicer v 93
(39 %) primerih, sledi ji ocena 5 s 87 (37 %) glasovi, nato ocena 3 s 44 (19 %) glasovi, ocena
2 z 9 (4 %) glasovi in na zadnjem mestu ocena 1 s 3 (1 %) glasovi. Povprečna ocena pri tem
odgovoru je 4,1.
Pri isti trditvi je analiza odgovorov, ki se nanaša na želeni nivo doseganja, naslednja: 202 (89
%) vprašanih se je odločilo za oceno 5, 18 (8 %) vprašanih se jih je odločilo za oceno 4, 6 (3
%) jih je glasovalo za oceno 3, 1 je glasoval za oceno 2 in 1 za oceno 1. Povprečna ocena pri
tem odgovoru pa je 4,9.
Pri trditvi »Znam načrtovati, izvesti in evalvirati pouk z uporabo IKT« je pri dejanski stopnji
največ glasov dobila ocena 5, in sicer 82 (35 %), sledi ji ocena 4 s 77 (33 %) glasovi, nato
ocena 3 z 49 (21 %) glasovi, ocena 2 s 17 (7 %) glasovi in na zadnjem mestu ocena 1 z 9 (4
%) glasovi. Povprečna ocena pri tem odgovoru je 3,9.
Pri isti trditvi je analiza odgovorov, ki se nanaša na želeni nivo doseganja, naslednja: 178 (79
%) vprašanih se je odločilo za oceno 5, 38 (17 %) vprašanih se jih je odločilo za oceno 4, 6 (3
%) jih je glasovalo za oceno 3, 1 je glasoval za oceno 2 in 1 za oceno 1. Povprečna ocena pri
tem odgovoru pa je 4,7.
Pri trditvi »Poznam avtorske pravice objavljanja izdelkov učencev na javnem spletu« je pri
dejanski stopnji največ glasov dobila ocena 5, in sicer 77 (33 %), sledi ji ocena 4 s 75 (32 %)
glasovi, nato ocena 3 z 42 (18 %) glasovi, ocena 2 s 27 (12 %) glasovi in na zadnjem mestu
ocena 1 z 11 (5 %) glasovi. Povprečna ocena pri tem odgovoru je 3,8.
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Pri isti trditvi je analiza odgovorov, ki se nanaša na želeni nivo doseganja, naslednja: 180 (81
%) vprašanih se je odločilo za oceno 5, 32 (14 %) vprašanih se je odločilo za oceno 4, 8 (4 %)
jih je glasovalo za oceno 3, za oceno 2 ni glasoval nihče, za oceno 1 pa 1 anketiranec.
Povprečna ocena pri tem odgovoru pa je 4,8.

Če želimo hipotezo 5 ovreči oziroma potrditi, si podrobnejše poglejmo, ali je največja razlika
med želenim in doseženim ocenjenim nivojem pri trditvi K6 o zmožnosti načrtovanja, izvedbe
in evalvacije pouka z uporabo IKT. Iz tabele lahko razberemo podatke, da je povprečna ocena
dejanskega nivoja doseganja znanja pri tej e-kompetenci 3,9, povprečna ocena želenega
nivoja doseganja znanja pa 4,7. Opazimo torej, da znaša razlika pri povprečni oceni za 0,8. Pri
trditvi »Poznam avtorske pravice objavljanja izdelkov učencev na javnem spletu« je
povprečna ocena dejanskega nivoja doseganja znanja 3,8, povprečna ocena želenega nivoja
doseganja znanja pa 4,8. Sledi, da je razlika pri povprečnih ocenah za 1,0. Kljub majhnim
razlikam lahko rečemo, da razlika med želenim in doseženim ocenjenim nivojem doseganja ni
največja pri e-kompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo IKT
in zato hipoteze 5 ne potrdimo.
Graf 27: Razlike med ocenjenimi povprečji za posamezne trditve: želeni – dejanski nivo
doseganja
1,2

1

0,8
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0,4
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0
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Trditev-K6

Trditev-K4

SKLEP
Učiteljeva naloga v izobraževanju je prenašanje znanja na učence. Pri pouku želijo učencem
na kar se da transparenten in razumevajoč način predstaviti učno snov. Brez učnih
pripomočkov učitelji težko dosežemo, da si učenci lahko predstavljajo predmete, pojave in
procese. Prav z uporabo IKT se je izobraževanje zelo spremenilo. Učitelji namesto tabel in
kred uporabljajo interaktivne table, odzivne sisteme, tablice, »pametne« telefone, učenci
rešujejo učne liste in kvize v e-učilnicah in ne več na listih papirja. Vidimo, da je prišlo do
drastičnih sprememb, za kar so zaslužni sami proizvajalci napredne tehnologije, a brez
spretnih in e-kompetentnih učiteljev bi bila vsa tehnologija neuporabna. Učitelji morajo tako
slediti novostim IKT, kar seveda pomeni dodatno izobraževanje in usposabljanje, če želijo
optimalno uporabiti IKT pri pouku. Prav z našo raziskavo smo želeli pogledati, kakšno je
stanje po slovenskih osnovnih šolah, če so učitelji primerno usposobljeni. Želeli smo dobiti
informacijo, če so učitelji seznanjeni z e-kompetentnim učiteljem in katere kompetence mora
imeti za pridobitev tega naziva. Vse to je del projekta E-šolstvo, ki poteka pod okriljem
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Večina učiteljev pozna izraz e-kompetentnega učitelja, nekaj manj pa jih pozna 6 temeljnih ekompetenc. Iz analize podatkov lahko rečemo, da se je projekt E-šolstvo, ki ga financira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v slovenskih osnovnih šolah dobro
prijel in v prihodnje lahko pričakujemo še bolj suverene rezultate, ki bodo kazali na to, da se
učitelji in vodstvo zavzemajo za razvoj na tem področju. Učitelji so do sebe in ostalih
sodelavcev kritični glede e-kompetentnosti, saj lahko vidimo, da je v povprečju manj kot 40
% e-kompetentnih na posameznih šolah, s predpostavko, da ima 4 od 6 e-kompetenc. Zelo
zanimiva je bila primerjava med dejanskim in želenim nivojem doseganja posamezne
kompetence, kjer lahko opazimo, da si učitelji želijo doseči višji nivo doseganja posamezne
kompetence. Dejanski nivo doseganja kompetenc se je dvignil s permanentnim
izobraževanjem učiteljev. To je hkrati ena od možnosti, ki jo ponuja projekt E-šolstvo.
Ker mora e-kompetentni učitelj znati uporabljati IKT in se z njo ne srečuje le pri pouku,
temveč tudi izven šole, smo z raziskavo preverili, katere tehnologije uporabljajo učitelji, kako
pogosto in s kakšnim namenom uporabljajo le-te, in kakšne so prednosti uporabe tehnologije
pri pouku. Iz raziskave smo razbrali, da kar 91 % učiteljev uporablja e-gradiva, velik delež pa
jih uporablja tudi interaktivne vsebine na spletu, spletne učilnice in interaktivno tablo. Zelo
zanimiva so bila mnenja učiteljev glede kakovosti pouka z uporabo IKT. Veliko učiteljev je
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mnenja, da si učenci z uporabo IKT stvari lažje predstavljajo, boljša je tudi motivacija
učencev pri pouku, pouk je učencem všeč, snov pa tako boljše razumejo. Dokaj hitro lahko
razberemo, da je IKT v izobraževanje prinesla več pozitivnih kot negativnih mnenj za
uporabo IKT pri pouku. Zavedati pa se je potrebno, da se bo s pravilno uporabo IKT pri
pouku delež pozitivnih mnenj glede uporabe IKT pri pouku še povečal. Največ k uporabi
napredne tehnologije pripomore vodstvo šolo, ki lahko to podpira in skrbi za razvoj in vizijo
šole glede uporabe IKT. Ugotovili smo, da ima približno 80 % šol dolgoročno oziroma
srednjeročno vizijo. S tem podatkom lahko rečemo, da se vodstvo šol zaveda pomembnosti
razvoja. Računalništvo je panoga, ki se razvija skoraj s svetlobno hitrostjo in če šola ni
pripravljena poskrbeti za razvoj tako opreme kot tudi kadra, lahko že v nekaj letih postane
povsem starodobna šola.
Arnes predstavlja vodilni javni zavod, ki oskrbuje šole in druge zavode z dostopom do
interneta, prav tako lahko uporabljajo njihove napredne storitve in nudijo pomoč
uporabnikom. V slovenskih šolah je tako s skoraj 90 % vodilni ponudnik internetnih storitev.
Njihove storitve so učiteljem dobro poznane, saj jih tudi sami uporabljajo. Pri Arnesu si
prizadevajo, da zadovoljijo še tako zahtevne uporabnike, pa naj bo to na področju storitev ali
pa s pomočjo, ki jo nudi uporabnikom.
Če bi potegnili črto, bi lahko rekli, da slovenski učitelji niso »zaspali« pri zelenih tablah in
kredah, temveč so se s tehnologijo soočili in jo začeli uporabljati pri svojem delu. Naziv ekompetentnega učitelja bo v Slovenji označeval računalniško pismenega in tehnično
podkovanega strokovnjaka, ki bo znal svoje znanje s pomočjo IKT prenesti na učence.
Tabela 36: Tabela hipotez (potrditev / zavrnitev)
HIPOTEZA

POTRJENA (

Hipoteza 1: Večina učiteljev uporablja informacijske
tehnologije pri pouku.
Hipoteza 2: Večina učiteljev uporablja storitve za
komunikacijo na daljavo.
Hipoteza 3: Večina učiteljev pozna storitve, ki jih za
šole ponuja Arnes.
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) /ZAVRNJENA (

)

Hipoteza 4: Večina učiteljev pozna temeljne ekompetence.
Hipoteza 5: Razlika med želenim in doseženim
ocenjenim nivojem doseganja znanja je največja pri ekompetenci zmožnosti načrtovanja, izvedbe in
evalvacije pouka z uporabo IKT.
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PRILOGE
E-KOMPETENTNI UČITELJ

Spoštovani,
sem Robert Osolnik, študent Pedagoške Fakultete v Ljubljani in v okviru diplomske naloge
raziskujem tematiko o e-kompetentnem učitelju. Vaša pomoč je ključna za uspešno izvedbo
moje naloge, izpolnjevanje vprašalnika pa bi vam vzelo od 10 do 14 minut časa.

Prosim vas, če lahko odgovorite na nekaj vprašanj, povezanih z e-kompetentnim učiteljem, o
uporabi IKT v šoli in na splošno, ter na nekaj splošnih vprašanj o vas in vaši šoli.

Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo namenjeni izključno za raziskavo, rezultati
raziskave pa bodo koristili vsem učiteljem, ki pri svojem delu uporabljajo IKT.

Za vašo pomoč in odgovore se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem,
Robert Osolnik
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E-kompetentni učitelj – splošno
1. Ali ste že slišali za izraz e-kompetentni učitelj?
da
ne
2. Ali poznate 6 temeljnih e-kompetenc?
da, jih poznam
ne, jih ne poznam
3. Katere od šestih temeljnih e-kompetenc bi moral po vašem mnenju imeti e-kompetentni
učitelj?
K1: Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
K2: Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo
K3: Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov in informacij
K4: Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe informacij
K5: Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov
K6: Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT
4. Kolikšen delež učiteljev na vaši šoli je po vašem mnenju e-kompetentnih (ima vsaj 4 od 6
kompetenc)?
0–20 %
20–40 %
40–60 %
60–80 %
80–100 %
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5. Pojem kompetence opredmetimo v skladu s (Tuning Educational Structures in Europe II,
2005) kot kombinacijo znanja, razumevanja, veščin, zmožnosti in vrednosti. Ocenite vaš
dejanski in želeni nivo doseganja posamezne kompetence. V levi polovici tabele ocenite
stopnjo vašega dejanskega znanja oziroma zmožnosti doseganja posamezne kompetence, v
desni polovici pa ocenite želeno stopnjo znanja, ki se nanaša na isto kompetenco.
1

Dejanska stopnja
2
3
4

5

Poznam
strojno
opremo in
programsko
opremo na
šoli in jo
zmorem
uporabljati
pri pouku.
Znam
uporabljati
tehnologijo
za
komunikacij
o in
sodelovalno
učenje.
Sem
ozaveščen o
nevarnostih
oziroma
zlorabah
otrok pri
uporabi
spleta in
znam
pravočasno
posredovati.
Znam
načrtovati,
izvesti in
evalvirati
pouk z
uporabo
IKT.
Poznam
avtorske
pravice
objavljanja
izdelkov
učencev na
javnem
spletu.
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1

2

Želena stopnja
3
4

5

Uporaba IKT:
6. Katere informacijske tehnologije uporabljate pri pouku?
Interaktivna tabla
Spletna učilnica
Interaktivne vsebine na svetovnem spletu
E-gradiva
Elektronska redovalnica
Drugo:
7. Kateri so po vašem mnenju glavni razlogi za uporabo IKT pri poučevanju?
Omogoča vseživljenjsko učenje
Učiteljem omogoča povezovanje s sodelavci
Omogoča dostop do informacij
Olajša zasnovo in izpeljavo učne ure
Podpira motivacijsko učenje
Učencem olajša učenje
Ni razlogov za uporabo IKT
Drugo:
8. Ali se je po vašem mnenju kakovost pouka z uporabo IKT izboljšala?
Da, pouk je učencem všeč, snov boljše razumejo.
Da, učenci so pri pouku bolj motivirani.
Da, saj si lahko stvari lažje predstavljajo.
Ne, učenci pri pouku kljub uporabi IKT niso motivirani.
Ne, delo z IKT je zahtevno, pravih učinkov pa ni.
Ne, namesto da bi se učili se ukvarjajo s samo tehnologijo.
Drugo:
9. Ali na vaši šoli skrbite za razvoj in vizijo uporabe IKT?
Imamo dolgoročno vizijo.
Imamo srednjeročno vizijo.
Nimamo vizije.
Ne vem.
Drugo:
10. Ali se redno udeležujete izobraževanja?
Ne, se ne.
Ne, vendar se zavedam potrebe po izobraževanju.
Da, udeležim se obveznih seminarjev.
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Da, skušam obiskati vse seminarje.
Da, vedno se udeležim vseh izobraževanj.
11. Kako pomembno je za vas samoizobraževanje?
5 – je zelo pomembno, vsak učitelj bi se moral samoizobraževati.
4 – je pomembno, odvisno je od posameznika (učitelja).
3 – je še kar pomembno, vendar ne tako zelo nujno.
2 – ni pomembno, čeprav bi se nekateri morali samoizobraževati.
1 – sploh ni pomembno.
12. Katere od naštetih storitev uporabljate pri pouku?
Spletne in omrežne storitve.
Elektronska pošta.
Spletno gostovanje.
Registracija in preusmeritev domen.
Avdiokomunikacija.
Videokonferenca.
Spletna konferenca.
Drugo:
13. Kdo je ponudnik internetnih storitev na vaši šoli?
ARNES
Amis
T2
UPC Telemach
Sinfonika
SIOL
Google (za poslovne uporabnike)
Drugo:
14. Ali poznate storitve, ki jih za šole ponuja Arnes?
Da.
Ne.
15. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih ponuja ARNES?
1
Nisem zadovoljen
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2

3

4

5

16. Kako ste zadovoljni s pomočjo, ki jo nudi ARNES?
1

2

Nisem zadovoljen
Splošno o izpolnjevalcu ankete:
17. Spol:
Moški.
Ženski.
18. Starost:
20–30 let
31–50 let
nad 51 let
19. Vaša vloga na šoli:
Učitelj – naravoslovno tehnično področje
Učitelj – družboslovno področje
Učitelj – jezikoslovje
Učitelj – računalništvo
Vzdrževalec učne tehnologije
Ravnatelj
Strokovni delavec
Drugo:
20. Koliko ur na teden uporabljate IKT pri pouku?
Do 3 ure
3–6 ur
6–12 ur
12–16 ur
16–24 ur
Več kot 24 ur
21. Koliko ur na teden uporabljate IKT na splošno, ne samo v šoli?
Do 3 ure
3–6 ur
6–12 ur
12–16 ur
16–24 ur
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3

4

5

Več kot 24 ur
Podatki o šoli:
22. Statistična regija, v kateri se nahaja vaša šola:
Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Jugovzhodna regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko-kraška regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
23. Okolje, v katerem se šola nahaja?
Mestno
Primestno naselje
Strnjeno vaško naselje
Raztresene hiše
24. Kdo na vaši šoli skrbi za računalnike?
Učitelj – naravoslovno tehnično področje
Učitelj – družboslovno področje
Učitelj – jezikoslovje
Učitelj – računalništvo
Vzdrževalec učne tehnologije
Ravnatelj
Strokovni delavec
Drugo:
25. Koliko učencev obiskuje vašo šolo?

26. Koliko učencev obiskuje predmet računalništva?
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27. Koliko razpoložljivih računalnikov za učence imate na vaši šoli?

28. Koliko interaktivnih tabel imate na vaši šoli?

29. Bi radi še kaj sporočili?
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