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POVZETEK 
 

Dober učitelj mora znati učence motivirati skozi celo uro in težiti k temu, da učenci skozi uro 

čim bolje usvojijo obravnavano učno temo. Učitelji tako iščejo različne pripomočke in 

postopke, da popestrijo učno uro in jo opravijo kar se da dobro. 

 

Namen diplomskega dela je prikazati stripe kot šolski pripomoček, ki bo v prihodnje 

učiteljem olajšal učne ure in učencem popestril šolsko življenje. Gre za elektronske 

izobraževalne stripe. V diplomskem delu smo jih poimenovali e(du)-stripi, kar izhaja iz 

angleške besedne zveze electronic educational comics. 

 

Na začetku diplomskega dela smo analizirali razlike med klasičnim in e(du)-stripom. Prav 

tako smo se osredotočili na lastnosti enega in drugega žanra. Za lažjo predstavo smo navedli 

nekaj pomembnih zgodovinskih prelomnic nastanka obeh žanrov stripov. Po mnenju 

uveljavljenih strokovnjakov je e(du)-strip lahko odličen učni pripomoček. V osrednjem delu 

govorimo o uporabi tovrstnih stripov v šolah. V tujini je veliko organizacij, ki preko spleta 

promovirajo in ponujajo različne načine kako ta učni pripomoček učinkovito uporabiti v 

razredu. Predstavljenih je nekaj spletnih strani, ki ponujajo virtualne učilnice za šole. Mnoge 

od teh ponujajo učne načrte učiteljem in učne delavnice za izvajanje v razredih, ki vsebujejo 

e(du)-stripe. V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljene vse prednosti e(du)-stripov. 

Na koncu diplomskega dela so predstavljeni lastni stripi, ki so bili izdelani s spletno 

aplikacijo Bitstrips for school. Da bi izpostavili kakovost te aplikacije, so v šestem poglavju 

predstavljene še druge spletne aplikacije in programi za izdelovanje stripov. Vse predstavljene 

aplikacije so brezplačne in dosegljive na spletnih straneh. Izdelani e(du)-stripi so namenjeni 

različnim starostnim skupinam. E(du)-stripe namreč lahko bere vsak, ki ga to zanima. Potrebe 

po predhodnjem znanju so odvisne od zahtevnosti stripa. Pri pedagoškem delu z različnimi 

skupinami testnih uporabnikov smo prišli do zaključka, da so e(du)-stripi nedvomno zanimiv 

in učinkovit učni pripomoček.  
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E(DU)-COMICS: ELECTRONIC EDUCATIONAL COMICS 

ABSTRACT 

 

A good teacher has to know how to motivate pupils through lectures and strive for learners to 

acquire the knowledge in the best possible way. Thus, teachers seek for various instruments 

and methods in order to make their work well done and attractive. 

 

The aim of this diploma thesis is to show the comic (strip) as a teaching tool which will make 

teacher's work easier on one hand and pupil's life more interesting on the other hand. The 

emphasis is on electronic educational comics, named e(du)-comics. 

 

At the beginning of this diploma thesis we considered the differences between classical 

comics and e(du)-comics. In addition, we focused into properties of both genres. To ease 

reader's work we stated several historical milestones about both genres origins. Next, we 

presented e(du)-comics as an appropriate teaching tool by opinion of several experts. In 

central part of our work we addressed usage possibilities of such comics in schools and 

applications how to design and create them. There are a lot of organizations abroad which 

offer and promote efficient use of e(du)-comics in classes. Therefore, some web sites which 

offer creation of comics are presented. Many of these offer also teaching schemes for teachers 

and teaching workshops to be used in classrooms which contain e(du)-comics. In the 

continuation of this thesis the advantages of e(du)-comics are presented. At the end we 

present some of our own comics created with the web application Bitstrips for schools. To 

expose the quality of this application the sixth chapter contains also other web applications 

and programs for creating comics. All are freeware and available on a world wide web. Our 

elaborated comics are designed for various age groups. E(du)-comics can be read by everyone 

interested. A need for preceding knowledge is determined by pretentiousness of the comic. 

During our pedagogical work with different groups of test users we found out without any 

doubt that e(du)-comics are interesting and effective teaching tools. 

 

KEYWORDS: comics, educational comics, e(du)-comics, ICT supported comics creation 
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1. UVOD  

Strokovnjaki menijo, da se je veliko otrok branja in slovnice naučilo ravno zaradi branja 

stripov [19]. Strip velja za preprosto literaturo z malo teksta in veliko slike. Seveda govorimo 

o stripih, ki so spodobni in pravilno knjižno napisani. 

 

Obstaja že na stotine stripov, ki bi poleg spodbujanja branja otroke naučili še nekaj o 

zgodovini, geografiji, biologiji, itn., t.i. izobraževalni stripi. Tovrstni stripi niso prav nič manj 

zabavni kot so klasični stripi. Prav tako lahko v izobraževalnem stripu nastopa znani junak 

npr. Batman ali Superman kot v navadnem klasičnem stripu. Izgled in zanimivost stripa tu ne 

trpi. Z upoštevanjem vsesplošne razširjenosti informacijsko komunikacijske tehnologije, bi 

lahko otrokom ponudili izobraževalni strip v elektronski obliki in hkrati poskrbeli za tri muhe 

na en mah. Otrokom bi dali možnost, da na zanimiv način spoznajo slovnico, književnost in 

se poleg tega naučili še nekaj o biologiji ali zgodovini, pri tem pa bi uporabili informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo. 

 

Učitelji imajo na razpolago veliko učnih pripomočkov, ki spodbujajo in pomagajo učencem 

razumeti učne vsebine. Kakšen pripomoček več nikoli ni odveč, še posebej če je učinkovit in 

priročen za uporabo v razredu. 

1.1. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Cilj diplomskega dela je preučiti lastnosti elektronskih izobraževalnih stripov, imenovanih 

e(du)-stripi in ugotoviti njihovo primernost kot učni pripomoček. Poleg tega je cilj 

diplomskega dela tudi priprava lastnih e(du)-stripov, ki bi bili namenjeni izobraževanju 

vsebin iz področja računalništva. Cilj diplomskega dela je prikazati izobraževalne stripe kot 

enakovredni učni pripomoček za vse starostne skupine in skupine različnih sposobnosti. 

1.2. VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 

Diplomsko delo temelji na tem, da predstavimo elektronske izobraževalne stripe kot primeren 

učni pripomoček. Tako je delo temeljilo na tem, da tovrstne stripe tudi primerno preučimo in 

prikažemo. V prvem delu diplomskega dela predvsem prikazujemo razlike med klasičnimi in 

elektronskimi izobraževalnimi stripi. Zgodovina obeh omenjenih stripov je za boljše 
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razumevanje odločilnega pomena, zaradi česar so predstavljene vse pomembne zgodovinske 

prelomnice teh dveh vrst stripov. 

 

V osrednjem delu diplomskega dela predstavljamo nekaj že uporabljenih izobraževalnih 

stripov v raznih ustanovah. Vprašamo se ali se tovrstni stripi že pojavljajo v izobraževalnih 

ustanovah. Predstavili bomo nekaj spletnih strani, ki ponujajo uporabo stripov v šolskih 

klopeh. Na spletnih straneh predstavljajo in ponujajo različne učne načrte za učitelje, 

aplikacije za popestritev učnih ur in e-učilnice za učence. Predstavljene so zgolj tuje spletne 

strani, saj takih v Sloveniji še ni moč najti. Da bi moč elektronskih izobraževalnih stripov, kot 

učnega pripomočka, dovolj verodostojno prikazali, smo v diplomskem delu predstavili vse 

prednosti izobraževalnih stripov, in jih analizirali. 

 

Zadnji del diplomskega dela je s poudarkom na informacijsko komunikacijski tehnologiji, 

predstavljamo nekaj zastonjskih spletnih aplikacij za izdelavo lastnih stripov. Vse te 

aplikacije so enostavne za uporabo in nekoliko omejene pri izdelavi kompleksnih stripov. V 

zaključnem delu smo vključili nekaj lastnih stripov iz področja računalništva, ustvarjenih v 

spletni aplikaciji Bitstrips for schools, te stripe smo evalvirali s pomočjo testnih uporabnikov 

različnih sposobnosti ter različnih starostnih skupin. 
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2. STRIPI 

Na tržišču in spletu se pojavlja raznovrstna literatura. Med to literaturo spada tudi strip, tu ne 

smemo pozabiti, da je jezik živa tvorba, ki se neprestano spreminja in dopolnjuje [35]. Ravno 

stripovski jezik je “živ” jezik z nenehnim dopolnjevanjem. Sledi napredku in živi. Prihajajo 

novi, mladi avtorji, ki so neobremenjeni z ustaljenimi definicijami stripa. Tako nastajajo slike 

različnih vsebin in dognanj, to je že moč opaziti v šolah, podjetjih in drugih ustanovah. Strip 

je znova zaživel in bo, po razpletih sodeč, živel večno. 

2.1. KLASIČNI STRIPI 

Definicija stripa je kompleksen pojem. Tu bi lahko vsak slehernik povedal svojo definicijo, ki 

bi se prav gotovo nekoliko razlikovala od vseh ostalih napisanih definicij.  

Ena izmed definicij je sledeča: “Strip je oblika zgodbe v slikah: sestavlja jo zaporedje sličic. 

Besedilo je napisano v oblačkih.” [40]. 

 

Po tej definiciji naj bi bil uradno prvi takšen strip Rumeni deček – Yellow Kid (na sliki 1), ki 

je izšel v časopisu World. Narisal ga je ameriški stripovec Richard F. Outcoult leta 1895 [40]. 

 

Slika 1: Yellow Kid 
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Druga definicija, ki jo najdemo v knjižni ali spletni izdaji slovenskega knjižnega jezika [26], 

se glasi: “Zgodba, prikazana z zaporedjem slik in z besedilom navadno v oblačkih”. Slednji 

opis je sličen prvi definiciji. 

 

Razlaga stripa, katero je skoval stripovski avtor Will Eisner (1917-2005) pravi takole: 

“Razporeditev sličic ali podob in besed na način, da lahko pripovedujejo zgodbo oziroma 

dramatizirajo idejo.” S to definicijo se strinja tudi večina ustvarjalcev stripa in teoretikov 

[43]. 

Seveda so se definicije stripa iz leta v leto ali bolje iz desetletja v desetletje nekoliko 

spreminjale. V Mali splošni enciklopediji iz leta 1976 [2, str. 427] se namreč definicija 

razlikuje. Definicija je sledeča: “Strip (angl. trak), risbe s kratkim besedilom; način skrajnje 

popreproščenega fabuliranja, ki ga še posebno uspešno vsiljuje otrokom in mladini; 

sorazmerno dobri so npr. stripi W. Disneya; sicer so večinoma brez vrednosti in močno 

kvarni.” Iz te definicije je lahko razbrati negativno nastrojenost do stripov. Tako lahko 

sklepamo, da je strip kot tak skozi zgodovino in čas pridobil nekoliko ugleda in spoštovanja, 

vsaj iz prve definicije sodeč ter neodobravanja, sodeč iz zadnje definicije. 

 

Stripi so se skozi zgodovino zelo spreminjali. Če stripe opredelimo kot zaporedje slik, bi 

lahko stripe videli že na Vaški situli ali v freskah Sistinske kapele, prav tako v različnih 

antičnih vazah in egiptovskem papirusu (slika 2), a to le niso pravi stripi. Mogoče je to le nek 

prednik stripa, kateri se je skozi zgodovino razvijal v stripe, ki jih poznamo danes [34]. 

 

Prve prave stripe lahko zasledimo v 19. stoletju in sicer v ZDA. Vsekakor strip velja za medij 

20. stoletja. Ta novodobni medij se tesno povezuje z razvojem časopisnega založništva, saj se 

je začel strip pojavljati na zadnjih straneh časopisov. Ti stripi so bili običajno komični na 

témo politike oziroma zanimivih vsakodnevnih dogodkov. Uredniki časopisov so ugotovili, 

da velik delež k prodaji časopisov prispeva ravno stripovski vložek [30]. 
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Slika 2: (Od levo zgoraj) Vaška situla, Sistinska kapela, Papirus, antična vaza 

 

Tudi v Sloveniji je veliko časopisov, ki svoje strani popestrijo z različnimi stripi. Ti komični 

vložki niso vedno klasični stripi, saj so stripi definirani kot zaporedje slik in besedilo zapisano 

v oblačkih. Tu pa se običajno pojavlja zgolj en ali dva okvirja slik, le redko več. Namen 

takega stripa je predvsem popestriti branje in razvedriti bralca. Časopis Slovenske novice 

(slika 3) vsebujejo na zadnji strani časopisa vedno neko zanimivo prigodo, ki je aktualna v 

političnem svetu ali v svetu rumenega tiska. 
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Slika 3: Karikatura Aljane Primožič v Slovenskih Novicah, dne 12. 1. 2012 

Prav tako ima časopis Nedelo (slika 4) v tedenski izdajo povečini stripovski dodatek. Ta je za 

razliko od stripa Slovenskih Novic bolj lahkoten in strmeč k mlajši populaciji. Kot smo rekli, 

ti stripovski vložki niso ravno stripi po ustaljeni definiciji, saj ponavádi vsebujejo premalo 

okvirjev slik, a vsebujejo besedilo v oblačkih, kar je tudi lastnost stripov. 

 

 

Slika 4: Slika iz časopisa Nedelo, dne 15. 1. 2012 

Znani slovenski stripovski mojster Ciril Horjak pravi takole: “Slabše ko gre družbi, bolj imaš 

kaj risati”. Horjak riše karikature za časopis Večer, kjer predstavlja svoja mnenja o aktualnih 

problematikah [38]. 

 

Prav zaradi časopisnega stripa je ta medij doživel velik razmah v ZDA in po drugi svetovni 

vojni tudi drugod po svetu. Tudi Japonsko je obsedla stripovska mrzlica. Izraz manga 

označuje specifično japonske stripe, namenjene japonskemu občinstvu [32]. Tam je tovrstni 
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medij izredno popularen, po njem posegajo vse starostne skupine, vsi družbeni sloji in oba 

spola. Mange zavzemajo tako preproste zgodbe, kot tiste z bolj zapleteno vsebino, tako lahko 

vsak bralec najde kakšno zase. 

Mange (slika 5) se od stripov kar precej razlikujejo [27]. Le redko so izdelane v barvni 

tehniki. Mogoče imajo barvno le naslovno platnico in nekaj prvih strani. Manga običajno 

izhaja v vsaj 200 stranskih izdajah, izdaje pa se v izdajo vsebinsko povezujejo. Mangovske 

slike so običajno zelo dinamične in efektivne z razliko od mnogih drugih stripov. V mangah 

je zelo malo besedila in ves tekst, ki se pojavlja v mangah, se pojavlja v dialogih. Zato je 

tovrstno izdajo možno prebrati v manj kot pol ure. 

 

Slika 5: Japonska verzija stripov imenovanih Manga 

Za razliko od stripov, katere poznamo drugod po svetu se mange bere drugače. Začne se na 

zadnji strani in se bere od desne proti levi vse do prve strani. Na enak način se bere tudi tekst 

oziroma oblačke znotraj okvirja. V večini primerov mange izhajajo v tedenskih, dvotedenskih 

ali mesečnih izvodih. Veliko ljudi bere mange na poti v šolo, v službo, med prostim časom; 
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tako izdaje prebranih mang polnijo japonske smetnjake železniških postaj. Mange se 

pojavljajo tudi v tujih izvedbah, pri katerih velja navadno branje mange od začetka do konca, 

od leve proti desni. V Sloveniji velja branje mang za subkulturo in nekoliko dražji hobi [29]. 

Obstaja tudi manga prevedena v slovenščino z naslovom Princess Ai (slika 6). 

 

Slika 6: Manga v slovenščini – Princess Ai 

 

 

2.1.1.   ZGODOVINA KLASIČNIH STRIPOV 

V nadaljevanju podano vsebino povzemamo v večini po [34] in [39]. Leta 1895 so se zgodili 

pomembni dogodki v smeri stripov. V istem letu, kot strip, se je razvil tudi film, tako sta bila 

ta dva medija že od vsega začetka močno povezana in hkrati tudi velika tekmeca. Tega leta se 

je v New York World pojavil prvi strip z naslovom Yellow Kid. Isto leto se je predvajal tudi 

prvi film bratov Lumiere. Omenjena medija sta bila iste generacije, izmenjevala sta si tehnike, 

ideje, možnosti in podobno. Velikokrat se zgodi, da strip posodi filmu svoje znane in 

priljubljene junake. Zgodi se tudi obratno, kar nekaj filmskih junakov se je znašlo v stripih 

časopisnih izdaj, kot na primer Charly Chaplin, Ben Turpin, itn. 



14 

 

Vsekakor je bil film vedno višje po priljubljenosti, kljub vsemu je imel strip eno izmed 

bistvenih prednosti. V primerjavi s filmov je imel strip zelo majhne produkcijske stroške. 

Posledično je bil strip bolj okreten ter vedno korak pred filmom. Dodatno bi lahko rekli, da je 

bil strip tudi nekoliko preziran. Običajno so ga kritizirali ravno tisti, ki niso vedeli veliko o 

stripu. Strip naj bi po mnenju mnogih poneumljal, kvaril in odvračal ljudi od branja prave 

literature. Huje od tega je to, da stripom očitajo kriminalno obnašanje. Razlog temu je 

legendarni poučno-opozorilni film Reefer Madness iz leta 1936, namenjen opozorilu proti 

kajenju marihuane. V tem filmu mladi pokadijo nekaj dimov marihuane, ki jih čisto poživi in 

naredi agresivne, nato se zatečejo v gozd prebirati stripe, zatem se med sabo pomorijo. Velik 

razlog, da imajo stripi negativen predznak so ravno take propagande [30]. 

 

Okoli 30-ih let je strip že presegel svoje okvirje izdaje in začel izhajati v lastnih izdajah, 

imenovanih Comic Book. V tistem času to niso bile prave knjige, ampak tanjše izdaje z 

mehkimi platnicami tja do 35 strani. Velikokrat je vsebina temeljila na super junakih in je bila 

namenjena predvsem mlajši populaciji. V tem času je bil izgled samega stripa še nekoliko 

nedodelan in amaterski. Večinoma so založniki promovirali izdelke, ki so bili številčnejši a 

manj kvalitetni. Taki stripi so dobili ime Junk. Tako imenovani stripi so bili pisani za mlade 

in so imeli posebno zvrst pripovedovanja. Med mladini je bil zelo lepo sprejet, bil je vrsto let 

prodajni hit. Mladi so ga sprejeli, ker so skozi strip lahko fantazirali in si izmišljali svoje 

svetove ter različne podobe. Hkrati je bil strip kot nekakšen upor proti konzervativni kulturi 

odraslih. To se je dogajalo deset let pred uporom, ki sta ga sprožila glasba in film. 

 

V povojnem obdobju je strip doživel velik poseg v svobodo izražanja. V tistem času so se na 

strip spravili jezni politiki, starši, cerkev, razne organizacije in psihologi ter mu naprtili 

povečano prestopništvo mladine, poleg tega tudi naraščanje samomorov, umorov ter kraj. 

Posledično so stripe začeli cenzurirati in jih kontrolirati. Ustanovljeno je bilo združenje CCA-

Comics Code Authority, ki je omejevalo stripovske založnike in jih spravilo v hudo finančno 

stanje, nekatere celo do propada. Ena izmed prvih založb, ki se je upala upreti, je bila založba 

Marvel Comics, dosegla je velik uspeh. 

 

V času druge svetovne vojne so se stripovski junaki borili proti nacizmu. Tako je Mussolini 

prepovedal vse stripe, razen Miki Miške. Kljub temu je veliko junakov nastalo ravno zaradi 

vojne. Stripi so šli kar daleč glede nasilništva, celo tako daleč, da je v eni izmed epizod stripa 
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Atomic War opisan natančen postopek o vrženi atomski bombi na Moskvo v času hladne 

vojne. 

Strip v tem času je tudi v Sloveniji veljal za škodljivo čtivo. A kljub temu je bilo le malo revij 

in časnikov, ki niso imeli stripovske priloge. V času NOB (1941-1945) se je v Sloveniji začel 

izdelovati predvsem pustolovski in partizanski strip. Ti stripi so bili pri nas dobro sprejeti in 

množično prebirani, saj so vsebovali privlačno risbo in napeto vsebino. Starši so otrokom 

kupovali tovrstne stripe predvsem, da bi otrokom vzbudili ljubezen in spoštovanje do narodno 

osvobodilne vojne. Eden izmed takih stripov je bil Mirko i Slavko (slika 7). Ta zgodba je 

otrokom puščala sicer precej nerealistična spoznanja o narodno osvobodilni fronti.  

 

Slika 7: Slovenski zgodovinski strip 

V nasprotju je strip Ukana, ki prikazuje zelo realistično sliko z ljudmi dobrih in slabih navad. 

Zaradi stripov, ki so prikazovali realistično podobo, je priljubljenost stripov tudi naraščala. 

Začeli so izhajati šolski učbeniki s stripi, saj so se učenci mnogo lažje učili iz stripov kot iz 

običajnih učbenikov. 

 

Kmalu za tem so nastali Education comic. Ti stripi so opozarjali, kritizirali ameriške ustanove 

in vplivne ljudi v času, ko si to nihče drug ni upal. 
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Stripi so se predstavljali na vedno bolj nasilen, nehuman način. To je stripe pripeljalo v veliko 

krizo, kar je pripeljalo cenzuro za stripe in bankrot mnogih serij, razen humoristične serije 

Mad, ki izhaja še danes. 

 

Kasneje je sledilo obdobje super junakov. Založbi Marvel Comics in DC Comics sta ena 

izmed najboljših in poglavitnih založb, ki sta se borili za prvo mesto na svetovnem tržišču. V 

80-ih letih so tržišče preplavili antiheroji. 

 

V 70-ih se je veliko stripovskih privržencev prelevilo v prekupčevalce, saj so cene nekaterih 

redkih Marlovih in DC-jevih primerkov znašale tudi nad 76.000€. Založniki so tu opazili 

priložnosti in začeli izdajati posebne izdaje, akcijske figurice in posebne igre, ki pa so imele s 

stripi bolj malo skupnega. Veliko teh stripov je ostalo doma zavitih v celofan, saj bodo čez 

nekaj let na tržišču prinesli velike zneske. 

 

V letih 1973 je v slovenskem jeziku začel izhajati Politikin zabavnik, ki je najstarejši 

Jugoslovanki tednik s stripi in ravno zaradi tega ga lahko imenujemo kot glavni temelj 

slovenskega stripa. Šele s pomočjo tega tednika so Slovenci spoznali svet stripov. Politikin 

zabavnik je izdajal stripe iz različnih držav. Vse bolj se je tednik nagibal na šolske, poučne 

vsebine. Tako je priljubljenost tega stripa tudi v Sloveniji močno narasla, saj je bila le 

slovenska naklada 60.000 izvodov na številko. 

 

V Sloveniji je bilo veliko časopisov s stripovsko prilogo, stripi so veljali za sredstvo 

razvedrila in zabave bralcev. Šele v osemdesetih je v Sloveniji strip dobil pravi zagon in 

obnorel Slovence. Takratnega junak, Sergia Bonellija je občudoval vsak mladi Slovenec, 

čeprav je bil strip le v srbohrvaškem jeziku. Stripi so izhajali v različnih žanrih: detektivke, 

avanture, pustolovščine, itn. V Sloveniji so tovrstni stripi zaživeli od začetka Dylana Doga 

(slika 8), lovca na pošasti. Posledično se je razvilo zanimanje tudi za druge stripe.  
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Slika 8: Pustolovski strip, začetnik stripovske zavesti v Sloveniji. 

 

V Sloveniji je bilo veliko slovenskih avtorjev, ki so delali dobre stripe. Začeli so prodirati tudi 

v tujino. Ustanove in organizacije, ki so imele velik vpliv na javnost, so začele na strip metati 

temno luč in strip prikazovati kot negativen vpliv. Ena od teh organizacij je sarajevski CFSA, 

ki je izdajala zbirke stripov brez avtorske vednosti in dovoljenja ter dobesedno ukradla stripe 

avtorjem, za kar avtorji niso dobili plačila. Te organizacije so dodobra zasenčile izdelke, 

vredne svojega denarja, ravno to dogajanje je zatrlo nadaljnji razvoj slovenskega stripa in 

začelo obdobje, ko o stripih ni bilo govora. To stripovsko zatišje je vidno predvsem v 

Sloveniji. Tudi v času osamosvojitve Slovenije je bilo stripovsko zatišje kar izrazito. Razlog 

temu je bilo predvsem to, da knjigarne v devetdesetih praktično niso uvozile nobenega tujega 

stripovskega izdelka. Stripi so tako popolnoma potonili v pozabo. Z osamosvojitvijo so trdili, 

da ubiramo pot k civiliziranim državam in Evropi. In ravno Evropa v tem času ni poznala 

ameriških stripov, tu so se razvijali slovencem neznani in nezanimivi stripi. Ti stripi, v 

primerjavi z jugoslovanskimi, so bili predvsem za drugo starostno populacijo bralcev. 

Evropski stripi so večina otrokom nerazumljivi, vsebujejo resne, globoke téme, jasno izražajo 

nasilje in spolnost. Medtem, ko so jugoslovanski stripi namenjeni bolj otrokom in mlajši 

generaciji ter vsebujejo lahkotnejše vsebine s super junaki.  
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V Sloveniji je primanjkovalo avtorjev, ki bi izdajali stripe v samostojni izdaji. Eden takih je 

bil Miki Muster. Ostali avtorji so se bolj osredotočili na izdaje krajših stripov v revijah in 

časopisih. Največji krivci pri zatišju stripov so stripovska protipropaganda, osamosvojitev 

Slovenije, pomanjkanje avtorjev in Evropski svet v katerem živimo in mu tovrstni stripi niso 

po godu, saj je bila naša publika mlada in je raje prebirala ameriške tematike. Uvoz iz ZDA je 

bil drag, uspeh nezagotovljen in posledično se je iz leta v leto uvoz teh stripov zmanjševal. 

 

V novem tisočletju so se stvari začele odvijati pozitivnejše, saj so uspeli mladi avtorji in 

prodrli na evropsko tržišče. Ena izmed znanih revij je Stripburger (prva izdaja leta 1992), ki 

ustvarja sodobne evropske stripe. S pomočjo te revije so začeli spodbujati študente za branje 

stripov in ti so jih tudi sprejeli. Tako so tudi knjigarne na svoje police hitro položile 

slovenske, jugoslovanske, evropske in ameriške stripe, tako se prodaja vsakoletno povečuje in 

izboljšuje.  

V medijih se je téma strip množično razpasla, predvsem v reviji Mladina, ki je vedno skrbela 

za stripovske vložke in objave stripovskih izdelkov. Znani tovrstni izdelek Diareja avtorja 

Tomaža Lavriča iz leta 2004 je bil celo nominiran za Prešernovo nagrado. Prav tako je 

slovenski prevod Spiegelmanovega Mausa doživel veliko slavo s predstavitvijo na 

slovenskem knjižnem sejmu, ta strip pa nameravajo v prihodnje vključiti tudi v slovensko 

šolstvo [34]. 

Strip je v Sloveniji prišel tako daleč, da je dobil svojo Striparnico, kjer je možno kupiti in 

komisijsko prodati svojo zbirko stripov. 

 

Skozi zgodovino je tako slovenski kot svetovni strip doživel veliko preizkušenj, a je preživel. 

Sklepamo lahko, da je tovrstni medij močan in čedalje bolj priljubljen med ljudmi. Ravno 

zato bi ga bilo potrebno uvesti na različna področja. 

2.2. E-STRIPI: Elektronski stripi 

Besedna zveza e-strip (angl. e-comics) je rezervirana za stripe, objavljene na internetu. Zadnje 

čase se na spletu že pojavljajo spletne različice stripov, kjer lahko uporabniki spleta prebirajo 

znane in tiste malo manj znane stripe. 

 

V času, v katerem živimo, je objava stripov na spletu pozitivna in dobro premišljena poteza. 

Veliko literature, knjig, priročnikov in slovarjev se že pojavlja na internetnih straneh. 
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Uporabniki spleta so tako “prisiljeni” uporabljati splet za vsakodnevne storitve in študijske 

oziroma službene obveznosti. Tako je bilo pričakovati, da se bo na spletu pojavil tudi strip. 

Glede na slabšo berljivost klasičnih stripov bodo ravno e-stripi približali stripe t.i. NET 

generaciji
1
. S tem korakom pa se je najverjetneje rešilo strip pred izumrtjem. 

 

Na spletni strani [32] lahko uporabnik brez registracije prebira e-stripe. Tu je možno najti 

stripe po nekaterih znanih avtorjih, kot na primer Sammy Harkham, Jordan Crane (slika 9), 

Dave Kiersh, itn. Pod vsakim avtorjem se nahaja nekaj elektronskih stripov, katere lahko 

prebere vsak uporabnik spleta. Vendar so vsi ti e-stripi v angleškem jeziku. 

 

 

Slika 9: Strip Jordan Crane številka 17 

                                                 
1
To so otroci, ki so rojeni po letu 1990 oziroma med letoma 1995 in 2012. Tehnologija jim je 

položena v zibelko, vsak ima svoj spletni profil, živijo v nenehnem stresu in so stalno 

“bombardirani z informacijami”. Za NET generacijo obstajajo tudi druga imena, nekateri jo 

imenujejo generacija S, drugi generacija C ali generacija Z [14].  
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Zagrizeni slovenski ljubitelji stripa se lahko poslužujejo tudi slovenskih spletnih strani, ki 

ponujajo stripe v slovenščini. Takšna spletna stran je [19], ki ponuja branje elektronskih 

stripov. Uporabniki lahko tu pregledajo spletno različico izdanih tiskanih stripov. Sproti 

spremljajo izdaje novo nastalih stripov, lahko pa tu naročijo tiskane izdaje teh stripov. Bistvo 

te spletne strani je ozaveščati bralca o novih stvareh na stripovskem tržišču in mu ponuditi le-

te v elektronski obliki
2
. Ravno na tej spletni strani so prikazani 3D-elektronski stripi (slika 

10). Kar je dodatna motivacija in zanimivost v stripovskem svetu. 

 

Slika 10: 3D strip 

Ta spletna stran deluje s pomočjo sponzorstva. Bralci lahko berejo e-stripe, ki so v celoti 

brezplačni. Nekaj takih prosto dostopnih so Inverloh, Potepuhi, Feniks rekviem in Krotki. 

Plačljive stripe lahko uporabljajo le uporabniki, ki so prijavljeni in plačajo članarino. Pri 

plačljivih stripih je na spletu brezplačno dostopno le prvo poglavje, bralec zatem presodi 

smiselnost nakupa stripa in ostalih izdaj. 

Tudi na spletni strani [31] so uporabnikom ponujeni nekateri stripi. Avtor te spletne strani 

pravi, da se je sama ideja o slovenskem stripu On-line (slika 11) pojavila že pred leti. S tem je 

                                                 
2 Osebna korespondenca s soustvarjalcem spletne strani, g. Aleš Vavpotič 

http://www.e-strip.si/index.php/inveloh
http://www.e-strip.si/index.php/potepuhi
http://www.e-strip.si/index.php/feniksr
http://www.e-strip.si/index.php/krotki
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želel svetovno znane tuje stripe predstaviti v slovenskem jeziku. Pridobil je avtorske pravice 

različnih tujih stripovcev ter jih na tej spletni strani objavil v slovenščini. Spletna stran ponuja 

prve strani vseh stripov kot prosto dostopne, za neomejeno prebiranje stripov je potrebna 

brezplačna registracija. Kot piše na spletni strani, želi avtor s samim projektom približati strip 

internetnim generacijam, promovirati strip v slovenskem jeziku ter povečati dostopnost 

slovenskih stripov. 

 

Slika 11: Stripi na spletu 

 

2.3. EDU STRIPI: Izobraževalni stripi 

Besedna zveza edu-stripi je tuja besedna sestavljanka in pomeni Education (izobraževalni) 

stripi. Definicija edu-stripa je sledeča: “Z izobraževalnim stripom lahko otroci spoznajo 

zgodovino, matematiko, biologijo… in se ob tem zabavajo.” [12]. 

Nekatere organizacije po svetu se že trudijo in ugotavljajo, kako bi stripe pametno in 

primerno uporabili v šolah. Skozi leta se je internetna priljubljenost, uporaba socialnih 

omrežij in najrazličnejših iger na spletu tako razpasla, da so učenci težko motivirani ob 
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navadnem učbeniku ali delovnem zvezku. Tako je bilo skoraj nujno narediti nekaj izboljšav v 

tej smeri. 

Vsesplošno znano ter dokazano je, da otroci radi berejo stripe. Stripi so priljubljeni ravno 

zaradi majhne količine teksta v povezavi z razgibanimi slikami. Tako si lahko otrok vse 

skupaj lažje predstavlja. Ravno zato je smiselno del učne vsebine povezati s stripi. Tako bi 

učenci po vsej verjetnosti raje posegali po “znanju”. V tujini je to vsekakor nekoliko bolj 

razširjeno. Pojavljajo se različni stripi, raznih avtorjev za različne študijske vsebine, kot sta na 

primer The Adventures of Engineering in The cartoon history of the universe (slika 12). 

 

Slika 12: Tuji izobraževalni stripi 

Na tem področju je vsebina lahko zelo različna. Žanr stripa lahko govori o naravoslovnih, 

družboslovnih tematikah ali nekaj tretjega. Tu ni konca, prav vsaka téma, nova veda ali 

različna trditev lahko rodi zanimiv poučen strip. 

Po izgledu se izobraževalni in klasični strip ne razlikujeta. Edu-strip je definiran enako, t.j. 

zgodba, prikazana z zaporedjem slik in z besedilom navadno v oblačkih, kot vsak klasični 

strip. Tovrstna stripa se razlikujeta predvsem v namenu, kot pravi stripovec Zoran Smiljanić
3
. 

Z izobraževalnim stripom želimo predvsem nekaj sporočiti, naučiti, utrditi in zadostiti 

praktičnemu namenu. Nasprotno je namen klasičnega stripa razvedrilo in zabava.  

                                                 
3 Povzeto po osebni korespondenci z gospodom Zoranom Smiljanićem 
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Edu-comics Project je organizacija, ki je združila več držav skupaj in na spletni strani [17] 

ponuja ter predstavlja, kako uporabljati stripe v šoli: za izboljšanje učenja, za večje 

sodelovanje in motiviranje učencev. Projekt je pripravil veliko učnega gradiva za učitelje, ki 

bodo lahko to gradivo uporabljali v svojih razredih. Več o projektu podajamo v poglavju 4.1. 

V slovenskih knjižnicah je možno najti kar nekaj izobraževalnih stripov. A večina od njih je 

tujih avtorjev, prevedenih v slovenščino. Le redki izobraževalni stripi so slovenskih avtorjev. 

A kljub redkosti je moč najti tudi nekaj takih, katere lahko najdemo na raznih spletnih portalih 

in tiskanih publikacijah različnih podjetij. Na primer podjetje SloRest se poslužuje 

izobraževanja svojih delavcev preko izobraževalnega stripa. Ustvarili so edu-strip imenovan 

“Kuhna” (slike 13), ki zaposlene poučuje kaj je prav in kaj narobe v kuhinji. Kot pišejo sami 

v njihovem časopisu Nasmeh [3, str. 8-9] je to novost na področju izobraževanja. Pišejo, da je 

izobraževanje s pomočjo stripa lahko učinkovit način izobraževanja. Potrjujejo rek, da ena 

slika pove več kot tisoč besed. Praksa odraža uvedbo novejšega koncepta “večkratne 

inteligentnosti” (angl. multiple inteligence), ki v poslovni praksi spodbuja uporabo več vrst 

inteligentnosti. Prav tako je prakso možno razumeti kot zgled inovativnosti v komuniciranju, 

ki se uveljavlja v novejšem času. S pogovorom z zaposlenimi so videli, da so bila dosedanja 

izobraževanja dolgočasna, neučinkovita in draga za večino slušateljev. Njihov cilj je bil 

sestaviti interno izobraževanje, ki ga bo časovno in krajevno lažje organizirati: z vsebino, ki je 

ciljno usmerjena nižje izobraženi strukturi delavcev in se jo dá podati v kratkem času, 

izoblikovati model izobraževanja, ki bo zanimiv vsem zaposlenim in bo omogočal aktivno 

sodelovanje, preverjanje znanja in bo stimulativen (nagrade). Tako so s stripovskim mojstrom 

Cirilom Horjakom pričeli z ustvarjanjem stripov na različne téme, kot na primer: dostava 

surovin, strežba gostov, odnos do gostov, itn.. Izobraževanje poteka petkrat letno z dvema 

epizodama z naslovom “Prav kuhna” in “Narobe kuhna”. “Prav kuhna” pojasni napake iz 

prejšnje epizode in pokaže pravilen način dela ter hkrati služi ponavljanju vsebine. “Narobe 

kuhna” prikazuje like v zgodbi, ki delajo napake v delovnem procesu. V skupini najprej vsak 

posamezno pregleda vsebino stripa in nato skupinsko z vodeno diskusijo ugotovijo 

pomanjkljivosti ter dorečejo pravilno ravnanje v danem primeru. Odgovorijo na zastavljena 

vprašanja, kako naj bi stripovski liki pravilno ravnali pri svojem delu in odgovore pošljejo v 

službo za kakovost. Pravilne odgovore tudi nagradijo. 
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Slika 13: Slorestov izobraževalni strip 

Ta način izobraževanja je Slorestu prinesel prestižno nagrado na izboru za inovativno 

kadrovsko prakso. Njihov trud se odraža tudi v anketah med zaposlenimi Slorestove 

restavracije, ki je pokazala izredno zadovoljstvo med njimi. Zaposlenim se zdi tovrstni strip 

zabaven in lažje usvojijo vsebine. Prav tako so željni sodelovanja ter posledično nagrad.  

 

Med elektronske izobraževalne stripe lahko uvrstimo tudi strip Ilustrirana ustava, avtorja 

Zorana Smiljanića. To je izobraževalni strip na spletni strani [18] državnega zbora, ki govori 

in piše o izbranih členih ustave Republike Slovenije. Tu ne gre za tipičen izobraževalen strip, 

saj je en člen ustave predstavljen le z enim okvirjem stripa. Kar pa po definiciji stripa ravno ni 

tipično. A vseeno vsebuje ostale zahteve stripovskega izdelka. Tako lahko rečemo, da je strip 

elektronsko izobraževalen (slika 14), saj je objavljen le na spletu. Namen tega stripa je 

približati člene ustave vsem starostnim in statusnim skupinam ljudi. 
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Slika 14: Ilustrirana ustava na spletni strani državnega zbora [18] 

 

V knjižnicah je možno najti veliko prevedenih stripov tujih avtorjev. Nekateri izmed njimi so 

Jacqui Bailey, Matthew Lilly, Linda Bailey, Bill Slavin in drugi. Prevedeni izobraževalni 

stripi so na primer Zgodovina zemlje v stripu, ki zajema zgodovino od nastanka zemlje pa vse 

do kamene dobe in kasneje. Podobna zbirka edu-stripov so tudi razne Avanture v zgodovino. 

Kljub temu, da so knjižnice dobro založene z izobraževalnimi stripi, je knjižničarka v 

Grosuplju potrdila slabo izposojo teh stripov napram klasičnim stripom, kjer je izposoja 

boljša. 

Definicija edu-stripov ni nujno tako stroga, kot bi najprej pomislili. Izobraževalni stripi so 

lahko tudi precej enostavni z ne-pretiranim strokovnim vložkom. Vendar je pomembno, da so 

informacije, ki jih bralec dobi iz stripa resnične, dokazane, verodostojne in poučne. Ob tem so 

pa lahko prikazane na zanimiv in atraktiven način. 
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2.3.1.   ZGODOVINA EDU - STRIPOV 

Sonesova je v [12] zapisala, da je od leta 1940 po nekaterih ocenah bralo stripe 95% 

mladostnikov starih od 8-14 let. Približno 65% je bilo tistih, ki so bili stari med 15-18 let. 

Tako veliki odstotki bralcev stripov nam dajo vedeti, da je (bil) strip med mladino od nekdaj 

kar visoko na lestvici priljubljenosti. 

 

V začetku leta 1940 se je izvajalo mnogo raziskav in debat na témo stripov v izobraževanju. 

Veliko takratnih sodobnikov je razvijalo smisel uporabe stripov v izobraževanju. Pregledovali 

so stripe, preučevali uporabljene besede in delali cele študije o tem. V tem času je strip veljal 

za neprimerno čtivo [21]. 

 

Veliko ljudi se je prizadevalo, da spremenijo mnenje o stripih ter pridobijo spet njihovo 

spoštovanje [22]. Tako je Paul Witty vodil različne delavnice in raziskave s pomočjo 2500 

šolarjev o tem kako pravilno brati stripe. Veliko vzgojiteljev in učiteljev je začelo z 

izdelovanjem stripov. Izdelali so delovni zvezek za likovni pouk, kjer je imel glavno vlogo 

Superman. Nekaj let kasneje je Univerza v Pittsburgu organizirala delavnice, kjer je 

implementirala poskuse uporabe stripov v razredu. Vsa ta prizadevanja je učni načrt tudi 

podpiral, vendar to ni trajalo dolgo. Začelo se je slabo obdobje za strip. Veliko nasprotnikov 

je trdilo, da je strip največji krivec za mladostniško prestopništvo. Spet drugi so strip 

označevali kot oviro razumevanju, domišljiji in sovražnika drugi literaturi. V poznih 1940 

letih je stripovska industrija dobila velikega nasprotnika dr. Frederica Werthama
4
, ki je 

preučeval mladostniško prestopništvo. Z raznimi predavanji, članki in opozorili je v ZDA 

predstavljal stripe kot nevarnost in zahteval vladne uredbe. Leta 1954 je končal svoje knjižno 

delo, kjer je poudarjal in obtoževal stripe. Slednji naj bi spodbujali nasilju, rasni nestrpnosti, 

homoseksualnosti, uporništvu in nepismenosti. Razglasil je celo: “Strip je smrt za branje”. 

Wertham je bil strog tudi do stripovskih vzgojiteljev in učiteljev, ki so uporabljali stripe v 

izobraževanju. Šel je tako daleč, da je v reviji Education Sociology izdal opozorilo proti 

stripom. V aprilu leta 1954 je bil Wertham kot ključna priča proti industriji stripov. Vse od 

takrat, pa do leta 1970 so bili stripi prikazani kot slabo čtivo. Vse ameriške izobraževalne 

ustanove so dobile Werthamovo sporočilo oziroma priporočilo, da je strip slab za otroke. 

                                                 
4Fredric Wertham (1895-1981) je bil judovski, nemško-ameriški pisatelj, psihiater in zagovornik domnevno 

škodljivih učinkov nasilnih podob v množičnih medijih in škodljivost stripov za razvoj otrok. Njegova najbolj 

znana knjiga je bila Innocent Seduction (1954) kjer navaja, da so stripi nevarni za otroke. 
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Posledično je bila ukinjena tudi štipendija za preučevanje izobraževalne vrednosti stripov in 

njihov razvoj [22].  

 

Tudi vzgojitelji so bili razdvojeni v tem pogledu. Veliko vzgojiteljev je v stripu videlo neko 

silo, katero je potrebno izkoristiti v izobraževanju. Gruenberg (1944) ugotavlja, da skoraj ni 

predmeta, ki ga ne bi mogli predstaviti s pomočjo stripa. Tisti drugi vzgojitelji pa menijo, da 

so stripi kamen spotike v pismenosti. Stripi so ovira pri bralnem razumevanju, domišljijo in 

velika obremenitev za oči. Sploh knjižničarji so bili veliki protestniki stripov, saj so trdili, da 

otroci s stripi zapostavljajo branje druge literature, ki je kvalitetnejša od stripov. 

 

Vse to razhajanje je trajalo do leta 1970, ko je Richard W. Cambell spet upal privesti stripe v 

šolo. Uporabil jih je pri učenju branja v četrtem razredu. Prav tako je Robert Schoof videl v 

stripih koristnost pri predmetu umetnost. Spet drugi vzgojitelji zagovarjajo in priporočajo 

uporabo stripov pri sovražnikih branja, za spodbujanje branja. Kasneje v letu 1979 je Bruce 

Brock stripe predlagal kot obrambo pred naslednjim sovražnikom pismenosti – televizijo. Več 

naslednjih let je strip dobival svoje mesto v izobraževanju. Neil Williams je zamenjal svoje 

tradicionalne knjige s stripom in s pomočjo knjižničarjev iskal primerne in koristne stripe, ki 

bi premamili najstnike od televizorjev in video iger [22].  

 

Zapuščina iz leta 1954 je bila žal še vedno močno zakoreninjena. Mnogi izmed učiteljev, ki so 

do takrat zagovarjali stripe, so v isti sapi spremenili svoje mnenje. A kljub temu ugotovili, da 

je pomembno, da izobraževanje ponovno zainteresiramo za stripe, ki so lahko tako zelo 

koristni v tem pogledu. 

 

Napetost pri izobraževanju, z neprijetnim odnosom do stripov, se je umirila leta 1992, ko je 

strip Maus (slika 15), avtorja Spiegelmana, postal prvi strip, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado. 

Maus je Spiegelmanova biografija in govori o očetu ter izkušnji o holokavstu. To je strip z 

najbolj znanim javnim in resničnim problemom desetletja. Je strip, ki govori o resničnih 

dogodkih in dejanskih stvareh iz tistega časa, zato tudi velja za izobraževalni in zrel strip. 

Ravno zaradi tega stripa se je po vsej državi popravil glas o stripu, ta je končno dorasel in 

odrasel [22]. 
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Slika 15: Govori o resnični zgodbi holokavsta 

 

V naslednjem desetletju so se stripi vse bolj začeli uveljavljati v svetu izobraževanja. S 

pomočjo stripa je angleški profesor Rocco Versaci (2001) izzval študente na šoli Palomor, da 

kritično pregledajo in razložijo dano literaturo. Na univerzi v Minnesoti je profesor za fiziko 

James Kakalios (2001) prejel medijsko pozornost za neverjetno priljubljene tečaje fizike z 

naslovom “Science in comic book.” Z ustanovitvijo dodiplomskih in podiplomskih študijev o 

stripih pri Savannah College za umetnost in dizajn, se je strip končno predstavil kot medij 

vreden študija. Ironično je dejstvo, da so bili ravno knjižničarji tisti, ki so bili največji 

protagonisti stripov v boju s televizijo in računalniškimi igricami, saj so bili v prejšnjem 

desetletju njihovi veliki nasprotniki. 

 

Dan danes je veliko učiteljev, ki na vseh ravneh ustvarjajo nove poti za učenje s pomočjo 

stripov. Leta 2002 je New York City muzej Comic Book izdal strip, osmo lekcijo učnega 

načrta za študente pri učenju branja in ustvarjanja stripov. Na ducate šol po vsej državi je 

naročilo učni načrt še preden je bil sploh dokončan. Nacionalna organizacija Stripovskih 

učiteljev evangeličanske šole in univerze govori o velikem pomenu stripa v šoli in raznih 

tečajih. Obstaja spletna stran [41], ki predstavlja učne načrte obstoječih učnih vsebin, katere je 

napisal stripovec in profesor. Uspeh te spletne strani in raziskav je potrjen. Vse več šol, ki 

vključijo v razrede stripe, so zadovoljne in lahko potrdijo uspeh pri učencih. 
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Veliko učiteljev dandanes uporablja stripe za spodbujanje učencev pri izražanju njihovih 

velikih sposobnosti [31]. V letih 1940 so se učitelji bali, da bodo z uporabo stripov uničujoče 

vplivali na učenčeve bralne sposobnosti in vplivali na domišljijo. Konec koncev moramo 

priznati, da se ameriška izobraževalna ustanova še vseeno drži na neki razdalji od stripov, saj 

je bil pojem strip v zgodovini kar globoko preziran. A kljub vsem napredkom v smeri 

izobraževanja s stripi je vseeno v Sloveniji to učno orodje še neznano, in se ne uporablja v 

meri, kot si jo zasluži. Slovenski učitelji še ne upajo oziroma ne znajo uporabiti tovrstnega 

orodja v svojih razredih. To je slaba ugotovitev, saj je potrjeno in dokazano, da strip naredi 

mnogo večji učinek pri izobraževanju kot običajno izobraževalno orodje znotraj neke téme. 
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3. UPORABA STRIPOV V ŠOLAH 

Mnogi strokovnjaki omenjajo pozitiven učinek stripov na otroke. Prednosti so v boljšem 

branju, večjem besednem zakladu in boljšem poznavanju knjižnega jezika [24]. Vse te 

prednosti ponuja strip. Vprašanje se nahaja predvsem v tem ali imajo šole posluh za 

uveljavitev tako močnega “pripomočka” v šolah? Klasične stripe se v šolah obravnava že po 

učnem načrtu, kot bomo videli v nadaljevanju. Ali učni načrt predpisuje tudi uporabo 

izobraževalnih stripov? Stripov, ki so hkrati koristni za učence? 

3.1. KLASIČNI STRIPI V ŠOLAH 

V osnovnošolskih učnih načrtih se navaja obravnava stripa v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, pri predmetu slovenščina [42]. Učenec v osnovni šoli prav gotovo spozna strip in 

njegove lastnosti. Kakšni so učni cilji pri obravnavi te téme je odvisno od razreda in učitelja, 

ki predstavlja obravnavano témo. Vendar je v [42] možno najti nekaj tipičnih ciljev, ki si jih 

zadane večina učiteljev v osnovni šoli: učenec poskuša ob ogledovanju različnih stripov 

poiskati čim več značilnosti zgodbe v slikah; učenec pozna definicijo stripov, prav tako 

pozna, razume ter pravilno uporablja izraz strip; učenec se seznani z nekaj znanimi pisatelji 

stripa; učenec zna iz stripa razbrati dogajalni čas in prostor, predstavi značajske lastnosti 

junakov iz stripa, literarno dogajanje prikaže na dogajalni premici; učenec mora znati 

preoblikovati krajše književno besedilo v strip; učenec razvija zmožnost tvorjenja jezikovno 

pravilnih in razumljivih govornih in pisnih sporočil; učenec razvija ustvarjalnost in domišljijo, 

prav tako mora poznati definicijo stripa; učenci berejo in razčlenjujejo umetnostna in 

neumetnostna besedila; učenci poznajo nastanek, razvoj in vrednost stripa; ustvarjajo in 

poustvarjajo strip, pri čemer upoštevajo njegova izrazna sredstva; učenci znajo povezati sliko 

in besedilo. 

 

Po učnem načrtu lahko trdimo, da se vsak učenec v osnovni šoli seznani s stripom. Običajno 

učne ure, ki so povezane s témo stripi, učitelji lahko izpeljejo z medpredmetno povezavo 

likovnega pouka. Prav tako je medpredmetna povezava z računalništvom izredno praktična. 

Veliko spletnih strani ponuja spletne aplikacije za izdelavo stripov, več o spletnih aplikacijah 

podajamo v poglavju 6. Tako učenci usvojijo različne spretnosti na računalniku in hkrati 

izdelajo svoj lasten e(du)-strip za izbrano učno vsebino. Veliko učiteljev se odloči to učno 

uro izpeljati v problemski obliki pouka ali zgolj skupinski obliki.  
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Šole se trudijo ohranjati strip in ga ponujajo učencem tudi izven učnega načrta. Tako se kar 

nekaj šol odloča za razne Krožke o stripih in ustvarjanje stripa, npr. tak krožek se je v letu 

2011/2012 izvajal na gimnaziji Bežigrad. Na spletni strani [33] SAFE-SI strip nagradnem 

natečaju so organizirali natečaj, kjer so lahko sodelovali učenci od četrtega do vključno 

šestega razreda osnovne šole. Udeleženci natečaja so morali imeti zagotovljeno podporo 

mentorja na njihovi šoli, ki je koordiniral delo učencev in jim svetoval. Veliko osnovnih šol 

organizira razne likovne tečaje na témo, ki je družbeno koristna oziroma poučna za učence. 

Na primer: Strip o bontonu, diskriminaciji, na témo varčevanja, itn.. Namen takih tečajev je 

spodbujanje otroške likovne izraznosti, pozitivnega odnosa do sveta ter spoznavanje téme, ki 

jo obravnavajo v stripu. Šole običajno te natečaje organizirajo v združenju Vivacomix ali 

revije Stripburger oziroma v lastni režiji. 

 

Stripovec Zoran Smiljanić je izvajal vrsto delavnic po različnih slovenskih osnovnih in 

srednjih šolah
5
. Delavnice so bile namenjene predvsem temu, da učence seznanijo z 

izdelovanjem stripov. Učenci so za take delavnice zelo motivirani, saj lahko na ta način 

izrazijo svoje ideje. Jezik stripa jim je blizu, kljub temu, da ga mogoče ne berejo veliko ali 

sploh ne. Otroci stripe intuitivno čutijo in dobro sprejemajo. 

 

Sodelovanje pri natečajih seveda ni samo za učence. Veliko občin, podjetij in organizacij 

organizira raznorazne likovne natečaje za izdelavo stripov. S prejetimi izdelki običajno 

naredijo razne razstave ali natisnejo strip v svoje promocijske letake ter uporabijo te izdelke v 

lastne namene. 

 

Branje stripov otroke zelo motivira, ker je branje zelo lahkotno, saj se lahko bralci veliko 

opirajo na slike [24]. Branje stripov ni prisiljeno branje, to je branje za užitek in tako začnejo 

otroci branje enačiti z užitkom. Kasneje, ko postanejo dobri bralci lahko preidejo na 

drugovrstno literaturo. Ugotovili so, da otroci, ki berejo stripe, bolje obvladajo jezik in 

posledično lažje sestavljajo slovnico, kot ostali otroci. Prav tako je veliko staršev potrdilo, da 

otroke mnogo lažje pripravijo do branja s pomočjo stripov. Pravijo, da si otroci s tem bogatijo 

svoj besedni zaklad. 

 

                                                 
5 Povzeto po osebni korespondenci z gospodom Zoranom Smiljanićem 
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Branje klasičnih stripov le ni tako trivialno in nekoristno branje, kot si predstavljamo ob 

besedi strip. S pomočjo stripov lahko otrok dobro razvije svoj besedni zaklad ter dobi občutek 

za slovnico in tudi lažje razume jezik. Pogoj da je temu res tako je vsekakor dejstvo, da je 

strip napisan slovnično pravilno v lepem knjižnem jeziku. 

3.2. EDU STRIPI V ŠOLAH 

Klasične stripe se v osnovnih šolah obravnava po učnem načrtu tudi v raznih delavnicah, 

krožkih ali natečajih. Kako je z uporabo izobraževalnih stripov? Ali so tudi ti v vsesplošni 

šolski uporabi po Sloveniji? Jih učitelji uporabljajo pri svojem delu? Tu so stvari nekoliko 

drugačne, kot v primeru klasičnega stripa. Veliko tujih avtorjev je pisalo na témo stripov v 

izobraževanju. Nastala je cela polemika o tem, kako tovrstne stripe uporabljati v šolah 

oziroma ali je uporaba sploh smiselna. 

 

Skozi zgodovino so se razvila različna mnenja o tem ali je strip v šolah koristen ali inducira 

nepopolno znanje ter nudi potuho učenju. Učinkovitost stripa kot medija za učinkovito učenje 

in razvoj učenca je bil predmet mnogih razprav že od leta 1930, ko se je razvil prvi sodoben 

strip [21]. Več o zgodovini izobraževalnega stripa je bilo zapisano v podpoglavju 2.3.1. Vse 

kaže, da vzgojno-izobraževalne možnosti stripa niso še povsem jasne in v celoti realizirane, 

medtem ko so ostali, kot so npr. mediji, film, glasba, gledališče, našli svoje mesto v šolah. 

Vsekakor je strip izzval več kot sto kritičnih člankov tako v izobraževalnih revijah kot ne-

izobraževalnih [20]. Kasneje je uporabo stripa v izobraževanju omejila predvsem prej 

omenjena miselnost Werthama [21], prepričan je bil, da uporaba stripa v izobraževanju 

predstavlja “zgodovinsko nizke ravni v ameriški znanosti”. 

 

Strokovnjaki so dognali, da bi lahko uporaba stripa spodbudila zanimanje učencev v znanosti 

oziroma strip je lahko v pomoč pri utrjevanju usvojenega znanja ali spodbuda pri učni uri za 

diskusije o obravnavani učni témi [21]. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da je veliko učiteljev 

še vedno skeptičnih o stripih, kot učnem orodju.  

Pisatelja Berkowits in Pecker v svojih knjigah pišeta, da se stripi lahko uporabljajo v različnih 

okoljih poučevanja in usposabljanja, saj je v stripih uporabljen enostaven jezik, ki je 

vsesplošno razumljiv. Uporaba stripa v izobraževanju temelji na Clarkovi in Paiviovi dualni 

teoriji kodiranja, katera predpostavlja, da se vidne in slušnih informacije obdelajo na različne 

načine in na različnih kanalih človeškega uma, saj vsak kanal obdeluje svoje vrste informacijo 
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[16]. Tako vizualne kot slušne kode za predstavitev informacij potrebujejo dohodne podatke, 

da se to lahko razvije v znanje, katerega učeči gradijo za kasnejšo uporabo [21]. Vsak kanal 

ima tudi omejitve. Na primer, ljudje težko hkrati dojemajo več slušnih ali več vizualnih 

pokazateljev glede na strokovno znanje, izkušnje iz tega ali iz predhodnega znanja iz tega 

področja. Primer dobre uporabe dualne teorije kodiranja je televizijski dokumentarec, ki 

prikazuje podobe življenja rastlin in živali v deževnem gozdu, hkrati pa zagotavlja pripoved. 

Nekatere multimedijske predstavitve, ki prikazujejo več vizualnih podob, hkrati podnapise in 

še slušne informacije, lahko gledalca zmedejo in naredijo le negativni efekt. 

 

Otroke oziroma učence nižjih razredov je dobro s pomočjo stripa učiti branja, saj tako učenci 

lažje in raje berejo, ker besedilo povežejo s slikami [24]. Stripi lahko pomagajo tudi učencem 

s težavami učenja tujih jezikov, saj stripi zagotavljajo vizualne namige neznanih tujih besed iz 

slik.  

Za starejše učence lahko stripi vsebujejo vse ravni pisnega gradiva, katere mora učenec 

dekodirati in razumeti bistvo stripa, kot so besedne igre, metafore, simbolike, stališča, 

aliteracija, konteksti, sklepanje in pripovedne strukture [21]. 

 

Strip je lahko tudi zanimiva iztočnica za bolj zapletene problemske naloge, saj lahko eno 

samo okno stripa nadoknadi kar precejšen del pisanega besedila. Branje stripa je mnogo bolj 

prijetno in učinkovito tako za tiste začetne slabše bralce, kot tiste izkušene bralce [24]. Prav 

tako stripi nudijo podporo različnim učnim potrebam učencev. 

 

Poleg tega uporaba stripa temelji na konceptu oblikovanja in spodbujanja motivacije ter 

sodelovanja pri študentih [25]. Pojavljalo se je mnogo namigovanj in ugibanj ali je 

učinkovitost stripa sploh lahko koristna in učinkovita za učenje in razvoj. 

 

Ugotovljeno je, da lahko edu-strip spodbudi zanimanje učencev o določeni témi [25]. S stripi 

lahko ponovijo tisto, kar so se naučili s pomočjo knjig ali pa si lahko učitelj s pomočjo stripa 

pomaga, da izpelje neko problemsko uro in vodi zanimivo razpravo o učni témi. 

Učitelji morajo biti vedno na tekočem za nove zanimive načine podajanja snovi, kjer bodo 

učenci bolj pripravljeni za delo. Tako sta avtorja Debra Detamore in Richard Jenkins napisala 

knjigo [11], kjer predstavljata enega izmed mnogih načinov podajanja učne snovi, predstavila 

sta način s pomočjo stripa. Strip v šoli je knjiga, ki je kot lekcija za poučevanje. Pri izdelavi 

knjige sta sodelovala dva strokovnjaka, vsak na svojem področju. Jenkins je doprinesel s 
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svojim stripovskim znanjem, medtem ko je Detamore svetovala o učiteljskih potrebah in 

potrebah učencev. Knjiga podaja navodila kako ustvariti strip, a avtorja poudarjata, da ta 

knjiga ni le za učence likovne vzgoje, temveč je namenjena učencem za vse predmete. Učitelji 

lahko učence spodbudijo, da s pomočjo knjige napravijo strip na določeno témo, in na ta 

način se učenci vključijo v učenje. Ta način dela nudi dodaten način za študente za interakcijo 

z učno vsebino ter način izražanja poznavanja obravnavane vsebine. Ravno tako je 

spodbujanje učencev s pomočjo stripa smiselno, saj so stripi že po naravi privlačni za otroke. 

Poleg tega strip ponuja dvojno predstavo, tako vizualno kot besedno. Avtorja knjige menita, 

da mora učitelj neprestano poskušati različne metode, možnosti in načine, da se učenci 

zanimajo za učno snov, da se jim učno snov predstavi na čim bolj zanimiv in atraktiven način 

in stripi so vsekakor zakladnica izobraževalnih možnosti pri ustvarjalnih in dojemljivih 

učiteljih [11]. 
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4. ZNANI E(DU)- STRIP PROJEKTI 

V tem poglavju predstavljamo nekaj znanih spletnih portalov, ki promovirajo strip in delo z 

njimi. Uporaba stripa v izobraževanju je postala vsesplošno uporabljena in koristna. Mnogo 

raziskav je dokazalo, kako se ta pripomoček smiselno uporabi v izobraževalne namene [21]. 

Mlajša generacija, tako imenovana NET generacija, je velik razlog, da se je izobraževalni 

strip pojavil tudi na spletu. Tako lahko govorimo o e(du)-stripih.  

4.1. PROJEKT EDUCOMICS 

Veliko organizacij, podjetij in drugih ustanov se poslužuje uporabe stripov v izobraževalne 

namene. S pomočjo raznih spletnih strani [17] in aplikacij lahko učitelji svoje učence 

privedejo do bistveno boljše usvojitve znanja. EduComics Project je spletni projekt (slika 16), 

ki deluje v okviru vseživljenjskega učenja. Projekt učiteljem prikazuje, kako je mogoče 

izkoristiti stripe na spletu in s tem doseči izboljšanje učenja, učenčevo sodelovanje in boljšo 

motivacijo. Na ta način učencem predstavi uporabo računalnika na praktičen in učinkovit 

način. 

 

Slika 16: Edu Comics projekt 

Projekt poleg uporabne aplikacije nudi tudi razna učna gradiva za učitelje ter za njih 

organizira seminarje v različnih evropskih državah. Udeleženci teh seminarjev lahko 

najnovejša dognanja na področju učenja, nove in zanimive učne strategije uporabijo tudi v 
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svojih šolah. Možnosti tega projekta so različna in inovativna na področju izobraževanja. 

Spletni projekt ponuja uporabo multimedijskih orodij (besedilo, slike, avdio in video) na 

različnih šolskih področjih. Prav tako je spletne stripe možno uporabljati v štirih različnih 

jezikih. Tovrsten medij je dokaj nov na področju izobraževanja, vendar se je med študenti 

izkazal kot neverjetno obetaven, didaktično uspešen in učinkovit medij. Spletni stripi so 

poučni medij, ki dajejo učencem priložnost uporabe materiala iz lastnega življenja, obuditev 

svojih zamisli in ponazoritev ter pisanje zgodb. Prav tako ponujajo dinamičen način 

poučevanja elementov fantastike, ki jih nemalokrat potrebujejo v šoli. 

 

Spletni strip je lahko interaktivno sredstvo za študij, kot tudi za samoocenjevanje in 

preverjanje znanja. Učenci lahko preberejo spletni strip ter nato rešijo spletni test za 

preverjanje usvojenega znanja. Prav tako je spletni strip lahko posrednik oziroma pomočnik 

učitelju pri obravnavi težkih učnih vsebin.  

 

Tovrstni spletni projekti so učinkovit medij za slabše bralce in revne učence. Uporaba 

tovrstnih medijev temelji na Clarkovi in Paiviovi teoriji dvojnega kodiranja, ki podpira 

prepletanje verbalnih in neverbalnih prezentacij dogodkov. Avtorja te teorije trdita, da si 

ljudje na ta način zapomnijo in ohranijo mnogo več znanja. 

4.2. BITSTRIPS FOR SCHOOL 

Na tej spletni strani [6] avtorji ponujajo uporabo spletnega portala, kjer učiteljem nudijo 

različne aplikacije, naloge in ideje, ki jih lahko nato uporabijo v svojih razredih (slika 17). 

Učitelj lahko preko te spletne strani objavi določeno aplikacijo iz različnih šolskih predmetov 

za svoj razred. Tako lahko učenci rešujejo določene naloge ali igrajo poučne igre. V primeru, 

da ima učitelj možnost izvesti uro s pomočjo šolskih računalnikov, lahko to aplikacijo uporabi 

za uvodno motivacijo ali pa ponovitev ob koncu šolske ure.  
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Slika 17: Bitstripova spletna aplikacija 

 

Na omenjeni spletni strani lahko sodelujejo vse šole in učitelji, a morajo predhodno plačati 

določeno letno članarino. Nato lahko neomejeno dostopajo do iger iz različnih predmetov ter 

različnih učnih vsebin. Na primer, učitelj lahko izbira med različnimi aktivnostmi (slika 18) 

angleščina, znanost, matematika, itn. Pod vsako izmed teh možnosti so različne dejavnosti. 

Vse dejavnosti so lepo razložene in prikazane. V primeru, da se učitelj odloči za dejavnost, jo 

lahko vključi v svoj razred in po tem z učenci diskutira. Poleg šolskih vsebin lahko učitelj v 

svoj razred vključi tudi zanimive aktualne družbene tematike in vsakodnevne problematike. 

Ena izmed takšnih je na primer nasilje in ustrahovanje na šoli. Učitelji na tej spletni strani 

potrjujejo, da je diskusija v razredu, po končani aktivnosti, mnogo bolj razgibana in efektivna, 

kot po branju navadne literature. 

 

Omenjena spletna stran zagotavlja razvijanje učenčeve kritičnosti, prav tako spodbuja 

sodelovanje med učenci, jim omogoča varno in zanimivo učno okolje, nudi program za 

izdelavo lastnega stripa ter učiteljem olajša pripravljanje učnih priprav. Prednost te spletne 

strani je tudi v tem, da lahko učenci aktivnosti rešujejo doma ali v šolski knjižnici. Vse kar 

učenec potrebuje, je njegovo uporabniško ime za v e-učilnico, kar zagotovi učitelj s 

predhodnim plačilom članarine, ki jo poravna šola.  
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Slika 18: Možne aktivnosti na Bitstrips for Schools za učence 

 

Veliko učiteljev je podalo svoja mnenja o uporabi te spletne strani v razredu. Njihove izjave 

so pozitivne. Veliko učiteljev meni, da so učenci mnogo bolj motivirani za delo. Učenci 

usvojijo veliko več znanja, prav tako so učitelji, ki se poslužujejo te spletne učilnice mnogo 

bolj priljubljeni od ostalih učiteljev. Aplikacija je dobila nagrado The Digi za “The best of e-

learning”, torej nagrado za najboljše e-učenje [6]. 

4.3. NACAE – National Association of comics art educators 

Spletna stran [41] Nacae združuje stripovske učitelje, t.j. učitelje, ki se poslužujejo uporabe 

stripov v izobraževanju. Ta spletna stran (slika 19) nudi predvsem navodila in pomoč pri 

izdelavi stripa. Na spletni strani lahko učitelji brez registracije ali plačila za uporabo 

dostopajo do različnih učnih gradiv, učnih načrtov, vaj in priročnikov. Spletna stran nudi 

veliko različnih možnosti in dejavnosti, katere lahko učitelji uporabijo v svojih razredih. 

Omenjenih je veliko ameriških osnovnih in višjih šol, ki se poslužujejo uporabe stripa v šolah. 

V prihodnosti je moč pričakovati, da se bo število le teh še povečalo, saj so stripi neverjetni 

motivator pri učencih. Stripi so vsestransko uporabni v šolskih ustanovah. S pomočjo spletne 

aplikacije lahko pri uri računalništva ustvarijo klasičen strip s priljubljenim junakom s 

poljubno vsebino. S tem učenci razmišljajo o poteku slikic in o stripovskih dialogih. Ravno 

tako lahko s pomočjo stripa povežemo dva predmeta, na primer likovni pouk in kak drug 
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predmet. Tu bi učenci na določeno učno vsebino lahko ročno izdelali izobraževalni strip, kjer 

bi smiselno povezali zabavno vsebino z resno in dokazljivo predmetno témo. 

 

Vsekakor je v času razvite tehnologije smotrno uporabiti računalnike z učenci, saj je v tem 

primeru motiviranost učencev še mnogo večja. Na ta način postanejo učenci še spretnejši z 

računalnikom in samozavestnejši pri delu z njim, kar pa je v današnjem tehnološkem času 

velika prednost. 

 

 

Slika 19: Izgled Nacae-jeve spletne strani 
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5. PREDNOSTI E(DU) - STRIPOV 

Ena od prednosti branja klasičnih stripov je v tem, da otroci vzljubijo branje. Tudi tisti slabši 

bralci s pomočjo stripov utrdijo sposobnosti branja, saj jim slikovna pomoč v stripu nudi 

dodatno podporo pri razumevanju branja. Poleg tega lahko klasični stripi otrokom odprejo in 

ponudijo nov spekter besed. Otroci lahko pridobijo veliko širši besedni zaklad [21]. 

Izobraževalni stripi ponujajo še marsikatero prednost več, še posebej s strani učitelja, ki jih 

nekateri drugi mediji ne premorejo. Podpoglavja v nadaljevanju so v večini povzeta po [36]. 

5.1. MOTIVACIJA 

Veliko strokovnjakov je odkrivalo prednosti izobraževalnih stripov. Daleč najpomembnejša in 

najizrazitejša prednost je motivacija učencev. V eni izmed raziskav, katero je opravil 

Hutchison, je bilo dognano, da so stripi v kar 74% koristni za motivacijo učencev. Raziskava 

je bila narejena s pomočjo učiteljev. Pri raziskavi je veliko učiteljev (79%) omenilo, da je 

uporaba stripov povzročila večjo individualnost učencev, kar ni slabo za nekatere učence, ki 

lažje delajo sami. Eden izmed učiteljev je celo potožil, da naredijo stripi učenje preveč 

enostavno in preprosto. 

 

Ko so pri DC Comics, Thorndike in Downes predstavili podobo Supermana v delovnem 

zvezku za umetnost, so učitelji opazili neverjetno zanimanje med učenci. Učitelji so poročali, 

da so učenci s pomočjo tega delovnega zvezka opravili celotedensko nalogo zgolj v enem 

večeru [1, str. 233]. Sociolog Mark Haugaard pravi, da so stripi edini način, s katerim je 

motiviral svojega sina za branje [11]. Prvo čtivo, ki ga je sin prebral in to ni bilo pod prisilo, 

je bil strip. Alongi potrjuje, da so strip pravi magnet za otroke. Študenti v šoli Kakalios, smeri 

Znanost o stripih, imajo strip kot motivacijo pri začetku nove učne vsebine na primer pri 

fiziki. Diamond ugotavlja, da so v njenem razredu v visoki šoli za umetnost s pomočjo stripov 

porabili za določen več urni projekt mnogo manj ur, kot je predvideno običajno. 

Moč zgodbe v slikah ni stvar sodobne teorije, ampak je moč antično dokazane resnice. Preden 

človek razmisli napisane besede, jih s pomočjo slik že občuti in podoživi, kar je slabo za 

knjižne molje oziroma navdušence. Slika pove mnogo več zgodb, kot vsaka beseda. [1, str. 

239]. 
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Osnovno vprašanje dobrega učitelja je vsekakor kako motivirati učenca. Pečjak opozarja, da 

“ni učenja brez motivov”, Brajša dodaja, da so lahko le motivirani učenci uspešni učenci in 

samo motivirani učitelji uspešni učitelji. In ravno ti se zavedajo dejstva, da je le motivacija 

tista, ki spreminja proces poučevanja v proces učenja [4, str. 1]. 

 

V slovenskem matematičnem učbeniku Skrivnosti števil in oblik za vse razrede se poslužujejo 

uporabe stripa za motivacijo učencev. Pred vsako novo predstavljeno učno vsebino je v 

učbeniku strip na to temo (slika 20). Tako učenci skozi strip spoznajo problem novo 

obravnavane teme in nato z večjim zanimanjem poslušajo učno vsebino, nakàr z učiteljem 

skupaj pridejo do rešitve problema, zastavljenega v stripu. To ravno ni izobraževalni strip, 

vendar je vsekakor motivacijski strip v šolskemu učbeniku. 

 

Slika 20: Slika iz učbenika Skrivnosti števil in oblik 7 
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Marton je verjel, da je privlačnost stripov tako močna, da je že v naravi človeka. Tako bi bilo 

nespametno pozabiti na to moč narave. S pomočjo stripov v razredu, lahko učitelj izkoristi 

fantastično motivacijsko moč, saj je motivacija učencev bistvena za uspešen proces učenja.  

5.2. VIZUALIZACIJA 

Stripi sestavljajo različne slike, kar je osnova vizualnih medijev. Brocka vidi to kot primarno 

in najpomembnejšo prednost pred drugimi literarnimi oblikami. Slike in besedilo sestavljajo 

skupaj neko zgodbo. Versaci to prepletanje vizualne in pisne oblike pozdravlja. Omenja, da 

lahko določeni témi s pomočjo stripov dodamo bolj natančen oris oziroma bolj realen pogled. 

Rezultat prepletanja tovrstnih oblik je bolj intimna in čustvena povezava med otroki in 

stripovskimi junaki [12].  

 

V raziskavah so primerjali navadna besedila s stripom. Sones (1944) je ugotovila, da 

stripovska vizualizacija téme povečuje učenje in zanimanje za témo [21]. V raziskavi je 

razdelila 400 učencev od 6. do 9. razreda v dve skupini, ki sta bili enakovredni s strani 

sposobnosti učencev. V prvi skupini je predstavila zgodbo s pomočjo stripa, v drugi skupini 

pa je zgodbo predstavila s pomočjo besedila, se pravi brez podpore slik. Nato je skupine 

testirala o vsebini zgodbe. Teden dni kasneje je proces ponovila v obratnem redu. Prva 

skupina je dobila to isto zgodbo predstavljeno z besedilom, medtem ko druga skupina zgodbo 

v stripu. Na koncu je ponovno sledil test skupin. Po končani raziskavi je prišla do rezultatov, 

ki so pokazali, da so skupine s pomočjo stripov močno prevladale nad skupinami z besedilnim 

prikazom zgodbe. Pri prvi zgodbi je prva skupina dosegla bistveno boljše rezultate testa kot 

druga skupina. Pri drugi zgodbi pa je druga skupina dosegla boljše rezultate kot prva skupina. 

Tako je Sones iz tega sklepala, da imajo otroci iz prve skupine že zadostne informacije o 

zgodbi s pomočjo stripa, tako iz besedne zgodbe niso dosegli velike nadgradnje. Tisti v drugi 

skupini niso pridobili dovolj informacij z besedilom, tako so informacije dopolnili s pomočjo 

stripa. Sonesova je ugotovila, da so si predvsem učenci nižjih in srednjih razredov pomagali s 

pomočjo vizualne predstavitve zgodbe, torej stripa. 

 

Sonesovi zaključki so znanilci novega trenda poučevanja za še več bistroumnosti med 

pedagogi. Sonsova piše, da je v večini šol implicitna predpostavka ta, da učenci berejo 

besedno literaturo enako učinkovito in z enako zavzetostjo ter pozornostjo kot vizualizirani 

tekst. Tako razmišljanje je nesmiselno. Vizualni učenci imajo veliko korist od vizualnih 
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medijev. Sonsova trdi, da lahko s pomočjo vseh učencev, ki so sodelovali v raziskavi trdimo, 

da je strip močan učni pripomoček, katerega se splača primerno uporabiti v učne namene.  

5.3. STALNOST 

Williams (1995) o stripih navaja, da so le ti stalna, vizualna komponenta, ki je eden od 

številnih razlogov zakaj uporabljati stripe v izobraževanju. 

 

Filmi in animacije so, v nasprotju s stripi, vizualni mediji vendar ne stalni medij, saj so 

“časovno omenjeni”. V tem primeru so dejavnosti in jezik v filmu minljive. Tu medij in 

občinstvo določa hitrost odvijanja predstavitve. Enako velja za tradicionalno frontalno 

predavanje. Tu govorec nadzoruje hitrost predavanja. Tudi besedni mediji vsebujejo 

trajnostno komponento, ampak ne vsebujejo vizualne komponente kar je bistveno za stripe. 

McCloud opisuje to kakovost na drug način: “Pri učenju branja stripov smo se vsi naučili, da 

zaznavamo čas prostorsko, v svetu stripov sta čas in prostor eno in isto. ”. Čas v stripu 

napreduje le tako hitro kot bralec premika oči iz strani na stran. Hitrost s katero se prenaša 

informacija, je popolnoma odvisna od bralca in jo le-ta sam določa. Torej vizualna stalnost je 

ena bistvenih lastnosti in prednosti stripa. V izobraževalnih ustanovah je ta lastnost trdno v 

rokah in pod nadzorom učenca, kar je v večini primerov bistveno. Učenci se med seboj 

razlikujejo, prav tako se razlikujejo njihove sposobnosti. Tako je pojem stalnosti pri učenju 

bistvenega pomena. Vsak učenec namreč lahko prilagodi hitrost svojim potrebam in 

sposobnostim, le v tem primeru lahko doseže maksimalen učinek. 

5.4. POSREDNIK 

Učitelji si lahko s pomočjo stripa pomagajo pri obravnavi težjih vsebin in tém. Veliko 

učiteljev je to že napravilo in so navdušeni nad rezultatom. Tako pravi tudi Karl Koenko, da 

strip lahko vodi učence k disciplini branja, še posebej je to dobro za tiste, ki ne marajo branja 

oziroma imajo strah pred neuspehom. Raziskava na univerzi v Pittsburghu podpira predlog 

branja stripov, saj tovrstno branje lahko koristno pomaga pri bralni terapiji. V 

Hutchinsonovem eksperimentu leta 1949 je mnogo učiteljev v stripih videlo odličen 

pripomoček pri branju z učenci s posebnimi potrebami oziroma pri učencih, katerim gre 

branje slabše. Veliko otrok, ki so bili sovražniki branja, so se s pomočjo stripa navdušili nad 

branjem in okrepili svoje besedišče. 
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Versaci poda kvaliteto stripa, kot posrednika, še nekoliko dlje. S stripom izzove svoje 

študente visoke šole, da razmislijo, ovrednotijo in osmislijo pojem literarnega opusa. Sam 

ugotavlja, da so učenci, kljub ne pogosto obravnavani literaturi, strip sprejeli in dobro usvojili 

zahtevnejšo témo. Versaci je nato vodil razpravo o obravnavani témi. Ugotovil je, da so 

razprave po prebranem stripu mnogo bolj živahne in produktivne, kot tiste po prebranem 

klasičnem tekstu. Skozi strip Versaci spodbuja učence, da kritično razmišljajo o témi. 

 

Kar nekaj stripov Mausa je že dobilo svoje mesto v učnem načrtu. Tako na primer strip 

Sandwalkove pustolovščine (slika 21), kjer junak Charles Darwin razpreda o zapredku pršice 

in uvaja bralce v razvoj biologije.  

Kot potrjuje veliko učiteljev in raznih avtorjev, je strip smotrno uporabljati kot posrednik v 

neko zahtevnejšo učno vsebino. Tako dobi učenec vpogled v témo. Postavijo se mu različna 

vprašanja, katere lahko s pomočjo učitelja ter sošolci pokomentirajo in razrešijo. Učence je 

možno na tak način privesti do lastnih ugotovitev in razvijati njihovo kritičnost. 

 

Slika 21: Sandwalkove pustolovščine 
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5. POPULARNOST 

Otroci so prisiljeni vzljubiti oziroma uporabljati “popularno” kulturo. Medtem ko nekateri 

učitelji preprosto ignorirajo realnost in spreminjanje kulture, se spet drugi učitelji borijo za 

reševanje in upoštevanje novodobne kulture. Različni avtorji, kot so Timothy Morrison, 

Gregory Bryan in George Chilcoat kažejo zanimanje za vključitev popularne kulture v učni 

načrt, tako bi učitelji lažje prebrodili razliko šolskega in zunaj šolskega sveta. Vsi se strinjajo, 

da mora obstajati harmonija med vsakdanjim življenjem učencev in izkušnjami iz šole. Novi 

način učenja je vedno nadaljevanje in nadgradnja nekega dosedanjega znanja. Polega tega 

vključitev popularnih medijev spodbuja medijsko pismenost [12].  

 

Učence spodbuja, da postanejo kritični porabniki medijskih sporočil in imajo razvito 

sposobnost smiselne presoje medijskih vsebin ali kakovost in natančnost le teh. 

 

Učitelji lahko uvedejo moderno kulturo v svoje učilnice enostavno in učinkovito preko stripov 

[21]. Stripi so bili pomemben del ameriške popularne kulture v zadnjem stoletju. Zanimiv tak 

strip je strip Pedro and Me, ki govori o prijateljstvu navkljub bolezni aids. S pomočjo takih 

stripov lahko učitelji s strani socialnega vidika vodijo svoje učence k sodobnemu načinu 

življenja mitov in vrednot ter razsodnemu razmišljanju. 

 

Torej, jasno je da je izobraževalni strip možno uporabiti v katerokoli učni vsebini in v 

vsakem razrednem nivoju [21]. Veliko inovativnih učiteljev je to že poskusilo in uspeh tudi 

zagotovilo oziroma potrdilo. Negativni miti iz leta 1940 so počasi začeli bledeti. Sedaj se 

veselimo novih izobraževalnih generacij v katerih bo izobraževanje s pomočjo stripov nekaj 

povsem vsakdanjega. 

 

Dolžnost učitelja je zagotoviti prijetno vzdušje v učnem procesu. Učitelji morajo iskati 

različne načine, da je učenje čim bolj zabavno in učinkovito. Eden izmed načinov, da je 

učenje užitek, je ta, da v učnem procesu uporabimo strip, kot medij za učenje. Strip je 

priljubljen med mladimi in starimi, torej je to medijsko sredstvo smiselno uvesti v učni 

proces, kamor bo doprinesel prijetno vzdušje. In če učenec doseže to vzdušje, je učenje 

učinkovitejše.   
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6. IZDELAVA E(DU) - STRIPOV 

V Sloveniji obstaja mnogo umetnikov, ki so izučeni za pravilno oblikovanje stripa. Vsak 

izmed teh ustvarjalcev bi znal povedati kako zelo pomembne so slike v stripih, mnogo bolj 

kot v kakšni drugi literaturi. Zato se je potrebno pri risanju teh slik spoznati na nekaj likovne 

teorije. Likovna teorija je znanost, ki je podobna na vseh področjih ustvarjanja, tako v 

slikarstvu, kiparstvu, fotografiji, itn. Ukvarja se predvsem z analizo likovnih elementov, 

likovnih spremenljivk, načel likovnega reda s pomočjo katerih ustvarjajo umetniki iz vseh 

likovnih področji. A kljub poznavanju likovne teorije se običajno ne moramo v celoti zanesti 

nanjo, saj se pri stripih pojavljajo še druge prvine, kot so povečanje kadrov, beg kamere, itn 

[39]. 

 

Preden avtor stripa začne z izdelavo je potrebno razmisliti še o scenariju stripa. Predvsem je 

potrebno vedeti kakšno zvrst stripa riše torej ali gre za zgodovinski, avanturistični, 

humoristični ali izobraževalni strip. Prav tako je smiselno, da avtor stripa svojo idejo skicira 

in skupaj s scenarijem zapiše v tako imenovani dvokolonski zapis, kjer običajno risar v levem 

stolpcu skicira nastopajoče osebe, izraze na obrazih, ozadje, gibe likov. V desno kolono pa 

napiše tekst, ki bo pripadal določenem kadru. Vsekakor mora avtor stripa po tem, ko skicira in 

določi zvrst stripa, odgovoriti še na vprašanja: katere osebe in koliko oseb nastopa v stripu, 

razmisliti mora o tekstu, ki se bo pojavljal v stripu, določiti kraj, čas stripa in izglèd stripa 

[39].  

 

Stripi so lahko narisani v barvni ali črno-beli tehniki. Razvidnost likov, ozadja in elementov 

se bolje razloči na barvnih stripih. Prav tako je risanje barvnih stripov nekoliko enostavneje 

kot ustvarjanje črno-belih stripov. Pri slednjih mora namreč biti risar pozoren na različne 

razporeditve in medsebojne odnose med junaki zgodbe, ozadjem, ostalimi elementi na sliki in 

ravno te medsebojne kompozicije mora prikazati z različnimi odtenki črne barve. 

 

Običajno si avtor stripa že v začetnih skicah določi število kadrov, njihovo velikost in okvirno 

določi velikost likov. Pri izdelovanju skic mora razmisliti še o črninah, sivinah in belinah na 

sliki. Same sence se označi s puščicami, obrnjenimi iz smeri prihajajoče svetlobe. Pri 

ustvarjanju končnega stripa mora razmišljati tudi o dodajanju kontrastov na elemente ob 

pogledu iz različnega zornega kota. Torej, avtor mora pri stripu zelo dobro ustvariti vse 
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svetlobne učinke ter sence. Upoštevati mora tudi smer in jakost svetlobe, prav tako pa tudi 

svetlobni odboj in smer padanja svetlobe, saj le na ta način bralec občuti strip kot realistično 

dogajanje v prostorski perspektivi. 

 

Poleg svetlobe ima velik vpliv na kvaliteten končni izdelek tudi izgled obraza in njegove 

mimike ter položaj dlani oziroma rok. Za razliko slik v razni literaturi, sta pri stripu 

najpomembnejša ravno ta dva dela telesa [39]. Veliko neizkušenih stripovskih avtorjev se 

risanju rok izogiba in namesto rok narišejo le nek približek roke, a se ravno tu takoj opazi 

neizkušenost risarja. Ravno tako je pri mimiki obraza, bralec lahko pri dobri mimiki takoj 

razbere čustveno stanje lika. Režiser mora ob zasnovi zgodbe že določiti izgled junaka, kajti 

običajno lastnost junaka in njegov izgled zelo sovpadata (slika 22).  

 

Slika 22: Različni stripovski junaki 

 

In ko je izgled junaka izbran, je umetnikov največji problem ohraniti izgled junaka skozi celo 

zgodbo enakega iz vseh zornih kotov (slika 23). Veliko junakov se v drugačnem položaju in 

iz drugega kota razlikujejo do te mere, da so neprepoznavni in s tem le begajo bralca. Pri 

identifikaciji junaka lahko umetniku pomaga tudi obleka. Junak mora skozi ves strip nositi 

isto obleko. Razen, če v zgodbi ni predvideno drugače in je to tudi vidno naznanjeno. Obleka 

lahko reši identifikacijo junaka tudi, če si obraz ni podoben [23]. 
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Slika 23: Junak iz vseh zornih kotov 

Koristno pravilo pri risanju likov in obrazov je pozicija junaka. Za ohranitev bralčevega 

zanimanja pri branju je dobro, da položaj njegovih oči poskušamo vedno obrniti navznoter 

stripa, torej da so junaki vedno obrnjeni proti centru stripa, kot je razvidno iz slike 24. Tega ni 

mogoče vedno izvesti, vendar je to dobro in dokazujoče koristno pravilo [23]. 

 

Slika 24: Pogled bralca 

Avtorji, ki še niso vešči risanja stripov, naredijo tipične stripovske napake. V kader vnesejo 

preveč elementov, likov ali teksta. Strip, ki je prenatrpan z besedilom ali drugimi elementi ni 

privlačen za branje. Poleg tega taki avtorji v besedilu stripa opisujejo stvari, ki so razvidne iz 

slike, zato tak izdelek ni kvaliteten strip, saj je prepoln besedila. 
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Glavna značilnost stripov so tudi oblački, v katerih se odvija pogovor med junaki oziroma 

razne pripovedi ali opisi zgodb [23]. Oblački se med seboj razlikujejo, odvisno od želje 

prikazanega. Vendar se vsi oblački berejo na enak način od leve proti desni v stripovskem 

okvirju, kot kažeta sliki 25 in 26. 

 

Oblika oblačka je odvisna od vrste govora, ki ga želimo prikazati bralcu. Ali je to navaden 

dialog, razmišljujoča oseba, razjarjena oseba, šepetajoča oseba, opis dogodkov ipd. Za vsako 

izmed možnosti obstaja različen oblaček, kot je prikazano v tabeli 1. 

 

Slika 25: Pravilen vrstni red oblačkov od leve proti desni 

 

 

Slika 26: Potek oblačkov 
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Napise, opise in napovedi zgodbe omejimo z 

ravnimi črtami. Tako se ločijo od dialogov v 

oblačkih. 

 

Balon mora biti dovolj velik, da je okoli napisa 

še nekoliko prostora, saj preveč natrpan oblaček 

bralca odvrna. 

 

Prikaz razmišljujoče osebe. 

 

 

 

S pomočjo krepke pisave, 

damo lahko določeni besedi 

močnejši pomen. 

Prikaz šepetanja. 

 

Tabela 1: Možne oblike oblačkov v stripu 

 

Avtorji stripov, ki stripe rišejo ročno, si pomagajo z navadnim svinčnikom za skiciranje 

elementov in nato s flomastrom obrišejo te elemente. Ob koncu si pomagajo še z barvami in 

čopičem za lepše izrisovanje senc in kontrastov [39]. V današnjem času si veliko teh risarjev 

že pomaga z računalniškimi programi, s katerimi lahko svoj izdelek še nekoliko bolj natančno 

dodelajo. Vendar mora biti program profesionalen in mora nuditi vse te možnosti. Veliko 

programov in aplikacij je možno najti na internetu, a le redki izmed njih nudijo primeren izbor 

orodij za dobro izdelan strip. Problem je velikokrat tudi v tem, da ne omogočajo dobre 

izdelave obrazne mimike in položajev junakov, kar je bistveno za dober strip [39]. Ravno zato 

je še veliko risarjev, ki pri svojem delu ne uporabljajo računalniške pomoči.  
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6.1. STANDARDIZIRANI FORMATI ZA ZAPIS STRIPA 

Tako založniki kot pisatelji morajo pri izdaji svoje knjige, stripa in razne literature razmišljati 

o formatu dokumenta za objavo. Tovrsten format nam omogoča branje datoteke na e-bralnikih 

in olajšajo izmenjavo datotek po spletu. Vsebovanost slik ima tu ključno vlogo, saj je za 

objavo na spletu velika datoteka mnogokrat prej ovira kot prednost. Ravno pri e-stripih, kjer 

je slika osnova dokumenta, je na to vprašanje še kako dobro najti odgovor. V nadaljevanju 

poglejmo nekaj možnih formatov za zapis stripa [5][14]: 

 Slikovne datoteke. To je format navadne slike v zapisu JPEG. Redkeje najdemo 

formata PNG in GIF in še redkeje BMP in TIFF. Datoteke so lahko shranjene kar 

neposredno na disku, kjer v mapi zapišemo vse strani stripa, vendar je za spletno 

objavo boljše, če so stisnjene v arhiv. Uporablja se lahko kar običajni stiskalnik – 

format RAR in ZIP. Tako je pregledovanje stripov dokaj enostavno. Arhiv 

odpakiramo na disk in slike odpremo s priljubljenim pregledovalnikom slik. 

 Comic Book oz. format “CB”. Nekaterim se je zgornji način zazdel prezapleten in 

dolgotrajen, zato so v ta namen razvili program Cdisplay, ki je funkcijo odpakiranja in 

pregledovanja združil. Tako je program delal neposredno z arhivom. V nazivu 

Cdisplay “C” v angleščini predstavlja “Comics” oz. strip. Ta program je vpeljal nove 

končnice tovrstnih datotek, ki se začnejo z nizom “CB” (Comic Book). Temu nizu 

sledi črka, ki označuje vrsto arhiva. Najpogosteje sta končnici kar CBR (R-rar) in 

CBZ (Z-zip). 

 FictionBook oz. format FB2. Je format za branje e-knjig. Razvili so ga v Rusiji za 

različno programsko in strojno opremo. Podpira dokumente, ki vsebujejo strukturirano 

besedilo: ugnezdenje odstavkov s kazali, podnapise ločene od kazala, poezijo, citate, 

komentarje, epigrafe, opombe, reference, rastrske slike JPG in PNG itn. Za prikaz 

datoteke FB2 potrebujemo ustrezen bralnik (angl. ebook reader), ki zna odpreti 

tovrsten format datoteke. Eden takih je brezplačni FBreader. Brez večjih težav pa 

lahko format FB2 pretvorimo v kateri drugi format, ki nam je bolj domač npr. format 

PDF. 
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6.2. PROGRAMI ZA IZDELAVO E(DU)-STRIPOV 

Na spletu je mnogo programov za izdelovanje raznovrstnih stripov. Nekateri izmed njih so 

boljši, drugi slabši. Kvaliteta stripovske aplikacije je odvisna od različnih možnih položajev 

junakov, njihovih rok, različnih čustvenih izrazov, spreminjanja ozadja, dodajanja različnih 

objektov in podobno. V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili nekaj teh spletnih aplikacij. 

6.2.1.   STRIP GENERATOR 

Eden izmed teh programov se nahaja na spletni strani [37]. Je prosto dosegljiv za vse 

uporabnike spleta (slika 27). Strip lahko uporabljamo kot anonimni uporabnik ali pa se 

registriramo v sistem. Za izdelavo stripa registracija sicer ni potrebna. 

 

 

Slika 27: Izgled aplikacije Strip generator 

 

Program je zelo enostaven za uporabo. V začetku najprej določimo koliko okvirjev ali kadrov 

potrebujemo za strip, te je možno kasneje tudi dodajati ali jih odstranjevati. V sam okvir 

imamo možnost dodajati različne subjekte in objekte. Izbiramo lahko med različnimi poklici 

likov, spolom in starostjo le-teh. Vse te objekte lahko poljubno obračamo, povečujemo in 

zmanjšujemo, a likov ne moremo rotirati in jim določati čustvenih izrazov. Poljubno lahko 

dodajamo različne oblike oblačkov, katere lahko poljubno oblikujemo in povečujemo. 

Slabost te aplikacije za oblikovanje stripov je v tem, da ni možno dodati drugih objektov kot 

so ponujeni, ponudba pa je preskromna za oblikovanje dobrega stripa. V primeru, da želimo 

dodati čustveno razjarjenega junaka, ga med ponujenimi liki ni možno najti. Ker pa so 
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mimike likov bistvenega pomena, bo potemtakem naš strip slabše kakovosti. Prav tako ni 

možno med ponujenimi subjekti najti lika, ki bi sedel ali ležal. 

 

V primeru, da želimo strip izvoziti kot sliko na naš računalnik, to na tej spletni strani ni 

mogoče. Izdelani strip lahko objavimo na spletni strani kot anonimni izdelek ali registrirani 

uporabnik. Zatorej, v kolikor potrebujemo strip v formatu za sliko ali v zapisu PDF, ta 

aplikacija ni najprimernejša za izdelavo stripa. 

6.2.2.   COMIC STRIP CREATOR 

Spletni iskalniki pod besedno zvezo “Comic strip creator” (slika 28) najdejo veliko iskanih 

zadetkov. Eden izmed zadetkov je spletna stran [9], ki predstavlja program za izdelovanje 

stripov. Uporaba programa zahteva namestitev programa Comic strip creator na naš 

računalnik.  

 

Slika 28: Comic strip creator 

Program za izdelavo stripa je bil razvit v laboratoriju za kontrolne sisteme(CosyLab), oddelk 

za izobraževalno tehnologijo in digitalne sisteme na Univerzi v Pirejih v Grčiji. 

Program Comic strip cretor je avtorsko orodje, ki zagotavlja predlogo oziroma delovni 

prostor za izdelovanje stripa, prav tako nudi spletno podporo v obliki priročnika, vaj in 

pogostih vprašanj uporabnikov. 

 



54 

 

Za razliko od drugih programov moramo pri tem uporabljati svoje elemente za sestavo stripa, 

kajti program ne nudi nobenih predlaganih elementov. Vse uporabljene elemente je potrebno 

najprej narisati v nekem slikarskem programu, ter jih nato uvoziti v program Comic strip 

creator.  

 

Program nudi dodajanje ali odstranjevanje novih okvirjev v strip. Za ozadje lahko dodamo 

poljubno sliko iz svoje mape, kajti v sami ponudbi stripa te ni možno najti. Ravno tako 

moramo izdelati nastopajoče junake v vseh zaželenih položajih, kar lahko slabšim risarjem 

povzroča nemalo težav.  

Končni izdelek lahko izvozimo kot sliko JPEG. 

6.2.3.   MAKE A COMIC STRIP 

Splet ponuja res veliko programov, ki omogočajo izdelavo lastnega stripa. Eden takih je tudi 

aplikacija na spletni strani [28], kot kaže slika 29. 

 

Slika 29: Aplikacija Make a comic 

Strip lahko uporablja vsak spletni uporabnik in je enostaven za uporabo. V stripu lahko 

izbiramo le med enim, dvema ali trema okvirjema stripa. Lokacija nastopajočih likov je že 

določena, le to pa lahko naključno spremenimo s klikom na gumb v zgornjem desnem kotu 

(angl. random comic layout). Ta možnost naključno zamenja nastopajoče like in njihovo 

ozadje, vendar to ni najbolj posrečena funkcionalnost aplikacije. 



55 

 

V stripu nastopata le dva lika, ki ju izberemo iz zbirke različnih kategorij, kjer vsaka 

kategorija ponuja različne karakterje. Levemu in desnemu liku ločeno izbiramo možnosti 

karakterja, ju z ozadjem lociramo, ter jima zapišemo dialog v oblaček.  

Aplikacija ni primerena za izdelavo kvalitetnejšega stripa, saj je izbira likov izredno skopa. 

Med liki ni možno najti različnih čustvenih izrazov, prav vsi liki imajo podobno obrazno 

mimiko. Ponujenim likom ni možno spreminjati položaja, jih obračati, zamikati, zmanjšati ali 

povečati. Registrirani uporabniki lahko svoje izdeleke shranijo na svojem spletnem profilu, 

vendar izdelka ne morejo izvoziti v slikovnem formatu na svoj računalnik.  

6.2.4.   COMIC CREATOR 

Organizacija Read Write Think na spletni strani [8], kot vidimo na sliki 30, omogoča izdelavo 

stripov. V organizaciji izkušeni strokovnjaki in učitelji preverjajo vse vsebine na tej spletni 

strani, ki jih naložijo spletni uporabniki. Vsak lahko odda svoje mnenje, opombe, različno 

literaturo, raziskave, itn.  

 

Vsi učni načrti organizacije Read Write Think temeljijo na standardih NCTE (angl. National 

Council of Teachers of English) in IRA (angl. International Reading Association) za angleški 

jezik umetnosti. Njihov namen je uporabnikom ponuditi čim več različnih možnosti, kjer 

lahko ponovijo, usvojijo, dopolnijo uporabo jezika, saj lahko le tako uspejo v šoli in v 

vsakdanjem življenju. Menijo, da učenci, ki si najdejo službo z možnostjo nadgrajevanja 

znanja, novimi izzivi, možnostjo kritičnega ocenjevanja ter prispevati k razvoju kulture, itn., 

izpolnjujejo svoje cilje in lastne interese v življenju.  

 

Spletna stran poleg programa za izdelovanje stripov ponuja še veliko drugih interaktivnih 

vsebin za učence. Le-ti lahko s pomočjo različnih aplikacij sestavijo svojo poezijo, izdelajo 

miselne vzorce, razne analize, ustvarijo svojo prozo in se z aplikacijo učijo angleškega jezika. 
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Slika 30: Comic creator 

 

Kot piše na spletni strani, aplikacija Comic Creator vabi učence k sestavi stripa v različnih 

kontekstih. Na primer, kot obnovo besedila, predstavitev prebranega teksta, za vajo ali 

utrjevanje. Orodje je uporabno z otroci v vrtcu ali z učenci v osnovnih in srednjih šolah.  

Program za sestavo stripa je na voljo vsem uporabnikom brez predhodne registracije. 

Program Comic creator omogoča izdelavo osnovnega stripa (slika 31), kjer uporabnik lahko 

vstavlja ponujene like, a izbira je zelo skromna. Tako kot pri drugih aplikacija, tudi tu ne 

najdemo lika v sedečem ali ležečem položaju, prav tako ne ponujajo različnih izraznih mimik 

obraza, kar je pri izdelavi dobrega stripa bistvenega pomena. 

 

Uporabnik lahko končni izdelek izvozi v formatu PDF. 
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Slika 31: Primer stripa, narejenega s Comic Creator 

6.2.5.   COMICGEN 

Na spletu obstaja veliko iger, ki omogočajo izdelavo stripa. Vse te aplikacije so bolj za 

zabavo, saj s takimi programi ni možno ustvariti kvalitetnega stripa. Aplikacije nudijo 

premalo izbiro junakov in ostalih elementov. Ena izmed teh iger je na spletni strani [10], kot 

kaže slika 32. Največji minus pri vseh teh aplikacijah je položaj junaka. Le redko katera 

aplikacija omogoča spreminjanje položaja junaka, rok in določanje izrazne mimike. 

 
Slika 32: Aplikacija ComicGen 

Strip lahko (slika 33) natisnemo v formatu PDF. Igra sicer vsebuje funkcionalnost shrani, a te 

operacije ni možno uporabiti. 
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Slika 33: Primer stripa, ustvarjenega s ComicGen 

 

Podobna aplikacija je tudi na spletni strani [13], kot lahko vidimo na sliki 34. 

 
Slika 34: Aplikacija Make Beliefs Comix 
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6.2.6.   CREAZA 

Creaza nam na spletni strani [15] ponuja integrirano spletno orodje za ustvarjalno delo v 

razredu ali doma v prostem času (slika 35). Creaza združuje in povezuje uporabniške, 

strokovne vsebine in orodja s socialnimi mrežami na inovativen način. Uporabniki Creaze 

lahko svoje izdelke delijo z drugimi udeleženci spleta, saj je komentiranje našega izdelka 

odprto vsem udeležencem spletne strani. Poleg stripa lahko izdelamo tudi miselne vzorce, 

uporabimo MovieEditor ali AudioEditor. Vsaka od teh aplikaciji vsebuje vodič po orodju za 

lažje delo. 

 

Za uporabo teh storitev se moramo na spletni strani registrirati ter si ustvariti svoje 

uporabniško ime, nato lahko vsa zgoraj navedena orodja uporabljamo brez zadržkov.  

 

Slika 35: Aplikacija Creaza 

Večina zastonjskih pripomočkov za izdelovanje stripov ni najprimernejša za izdelavo 

kakovostnega stripa. Stripovski junaki morajo izražati svoja čustva, kar se mora videti iz 

mimike obraza, a le redke aplikacije nudijo to možnost. Pri aplikaciji Creaza lahko 

spreminjamo čustvene izraze junakov v veselo, žalostno in jezno. Največja slabost te 
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aplikacije je v tem, da ima v sami strukturi stripa določene zgodbe, ki jih lahko izdelaš t.j. 

Rdeča kapica, Božična zgodba, itn., avtor lahko tako izbira le med ozadji in junaki te zgodbe. 

V primeru, da želi avtor izdelati strip z unikatno zgodbo, je to skôrajda nemogoče.  

 

Končni izdelek lahko objavimo na spletni strani Creaze, kjer ostali uporabniki lahko 

komentirajo izdelek. Izvoz stripa na naš računalnik je možna le v formatu PDF. 

 

Veliko bolj uporabna aplikacija na tej strani je Mindomo, ki ponuja izdelovanje bolj 

kakovostnih in kompleksnih miselnih vzorcev, ter aplikacija MovieEditor, ki omogoča 

oblikovanje in sestavljanje video izrezkov. 

 

Večina prosto dosegljivih aplikacij na spletu omogoča zelo podobne možnosti za oblikovanje 

stripov. Profesionalno izdelan strip je potrebno narediti kot kombinacijo bolj profesionalnih 

orodij, ki običajno niso v zastonjski ponudbi spleta. 

6.2.7.   BITSTRIPS FOR SCHOOLS 

Najboljši izmed opisanih programov je po našem mnenju Bitstrips for schools, ki omogoča 

kvalitetnejšo izdelavo stripa. Na spletni strani [6] najdemo neke vrste e-učilnico za učitelje in 

učence. Bitstrips for schools ponuja različne možnosti, ki naj bi jih učitelji uporabljali pri 

svojih učnih urah. Učenec naj bi s pomočjo aplikacije za izdelovanja stripa, ustvaril strip za 

različne učne téme vseh predmetov npr. geografijo, zgodovino, matematiko, biologijo, itn.. 

Več o spletni strani Bitstrips for schools smo zapisali v poglavju 4.2.. 

 

Bitstrips of schools je predstavil izredno kvalitetno aplikacijo za izdelavo stripov, kjer se 

lahko učitelji brezplačno vpišejo na spletno stran in mesec dni brezplačno uporabljajo vse 

aplikacije, igre, literaturo, predstavitve, itn. V tem času se učitelji lahko odločijo ali bodo v 

prihodnje plačali članarino in uporabljali e-učilnico v svojem razredu. 

Aplikacija za izdelovanje stripa omogoča uporabo neomejeno število kadrov, dodajanje novih 

kadrov, ter deljenje in brisanje le-teh. Po potrebi lahko spremenimo velikost lista ter barvo 

roba (angl. border). 

Zavihek Art library–Characters ponuja izbiro med danimi junaki, ki je zelo velika v 

primerjavi z drugimi programi. Poleg tega je možno junaka med samo zgodbo preobleči in mu 

določiti drugačen zunanji izgled. V zavihku Outfits izbiramo junakovo preobleko, kot kaže 
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slika 36, izberemo obleko in jo z miško odnesemo na junaka, s čimer dobi junak nov izgled. V 

primeru, da med izbranimi oblačili ni primerne preobleke za našega junaka, jo lahko 

ustvarimo sami pod možnostjo My outfits. Tu nas čarovnik popelje med različnimi možnostmi 

izbire (slika 37). Izbiramo med različnimi jaknami, hlačami, krili, pokrivali, nakitom, dodatki, 

itn., in vse to v različnih barvah.  

 

Slika 36: Preoblačenje junaka v stripu (Outfits) 
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Slika 37: Čarovnik za sestavo nove preobleke 

Zgodi se, da med ponujenimi junaki ni prave osebe za naš strip. Tudi v tem primeru lahko 

ustvarimo junaka, povsem po potrebah naše zgodbe. Na zavihku Art library-Characters-My 

characters-new characters nas čarovnik vodi do novega junaka. Na sliki 38 vidimo 

čarovnikov postopek izdelave junaka. Izbiramo med tenom kože, položajem obrvi, obliko 

nosa, ustnice, barvo las, obliko frizure, starostjo junaka, velikostjo junaka, obleko in določimo 

ime junaka. Z novo nastalim junakom lahko ustvarimo povsem svoj strip. 
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Slika 38: Čarovnik za izdelavo junaka 

Zavihek Art library ponudi izbiro poljubne scene, rekvizitov, pohištva, oblike, obleke, učinke 

in uvoz lastnih slik (slika 39), vse uporabljene subjekte pa lahko poljubno spreminjamo. Z 

dvojnim klikom na subjekt lahko lociramo vsak del telesa posebej, položaj rok, nog, poljubno 

izbiramo mimiko in po potrebi še dodatno spremenimo položaj obrvi, nosu, ust in oči kar 

odlično pripomore k dobri izdelavi mimike. Seveda teh stvari ne moremo početi, če smo 
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uvozili svojo sliko junaka (angl. image), ker s tem aplikacija nima shranjenih vseh ostalih 

pozicij junaka.  

 
Slika 39: Možnosti zaviha Art Lirary 

Slabost aplikacije je le v tem, da nima velike izbire nečloveških likov. Če želimo sestaviti 

strip na primer o vesoljcih, to enostavno ni mogoče, ker takega lika aplikacija ne vsebuje, 

ravno tako je majhna izbira živali in drugih nadnaravnih bitij. 

 

Pri izbiri ozadja lahko le to še dodatno oblikujemo. Če izberemo sobo, lahko iz nje dodatno 

brišemo detajle, npr. izbrišemo sliko na steni ali rožo na polici, ter dodamo uro na steno. Vse 

te spremembe so možne z aplikacijo Bitstrips for schools. Poleg tega se izbira tedensko 

povečuje in izboljšuje.  

 

Možnost filters nam daje opcijo dodajanja filtrov ozadju ali liku (slika 40). To pomeni, da 

lahko s filtrom za svetlobo naredimo ozadje in lik temnejši, kot bi bilo v primeru nočnega 

dogajanja. Ostali filtri so še kontrast, odtenki, nasičenost, prosojnost, zameglitev, kontrast.  

 

Slika 40: Različne možnosti filtrov 

Možnost Draw ponuja risanje po kadru, kjer poleg vseh elementov v kader lahko narišemo še 

dodatne podrobnosti. S klikom na svinčnik, v spodnjem delu, v kader rišemo, kot kaže slika 

41. 
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Slika 41: Risanje po kadru 

S to aplikacijo lahko risarski začetnik izdela zadovoljiv in publiki prikupen strip. Izkušeni in 

profesionalni risarji pa kljub vsem ponujenim možnostim, še vedno vidijo omejenost pri 

izražanju čustvenega stanja likov. Lahko je verjeti, da bi izkušeni risar čustveni izraz junaka 

narisal ročno mnogo bolje, kot lahko to naredi še tako dober in profesionalen računalniški 

program. 

 

Slika 42: Aplikacija Bitstrips for schools 

Po končanem oblikovanju lahko strip (slika 42) shranimo na tej spletni strani in ga kasneje 

tudi uporabljamo, popravljamo, dopolnjujemo in brišemo. Izdelek lahko izvozimo v formate 

PNG, JPG, HTML in PDF, oziroma strip natisnemo v tiskani verziji. 
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6.3. PRIMERJAVA SPLETNIH APLIKACIJ 

 

V tem podpoglavju smo naredili kratko primerjavo vseh opisanih in predstavljenih aplikacij 

za izdelavo stripa. Tabela 2 je namenjena hitremu pregledu vseh slabosti, prednosti in 

možnosti pri določeni aplikaciji. V tabeli zapisani kriteriji so najnujnejše lastnosti aplikacij za 

izdelavo kvalitetnega stripa: možnost obračanja elementov, povečanje elementov, rotiranje le-

teh, spreminjanje položajev junakov ter določanje različnih obraznih mimik. Vse to so nujne 

in najosnovnejše lastnosti aplikacij. Poleg teh lastnosti je nujna tudi možnost dodajanja lastnih 

likov, objektov in ozadij, t.j. uvoz svojih slik. Pri vseh pregledanih aplikacijah smo preverili 

možnost uporabe slovenskega jezika pri izdelavi stripa ter kakšne so možnosti izvoza 

končnega izdelka na naš računalnik, t.j. izvoz slikovnega formata, možnost PDF zapisa, 

možnost tiskane verzije stripa, ter objava izdelka na spletu. Preverili smo tudi spletno podporo 

oziroma pomoč uporabnikom pri izdelovanju stripa. Dodatno smo preverili nujnost 

registracije v spletno aplikacijo in potrebna plačila za uporabo le-te. 

 

Vse opazovane kriterije smo zapisali v tabeli 2. Lastnost, ki jo aplikacija nudi, smo zapisali s 

kljukico. V nasprotnem primeru smo lastnost označili s križcem. Aplikacija Creaza je 

obravnavana po vseh kriterijih, saj aplikacija dejansko nudi vse te možnosti, vendar so vse 

lastnosti možne le na določenih že vključenih zgodbah. Prav zato je pri aplikaciji Creaza 

zapisana oznaka OP. za opombo. 
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Potrebna 

registracija 
  x 

Potrebna 

namestitev 

programa 

x  x x   

Plačljiva 

registracija 

Prijazno okolje 

(primi in 

spusti) 

    x         
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Funkcija 

transformacije 

(premakni, 

povečaj, 

zavrti) 

    x x       

Različni 

položaji likov 
  x 

Vstavljanje 

lastnih 

objektov in 

ozadij 

x x x     

Spreminjanje 

obrazne 

mimike 

  x x x x x     

Shranjevanje x x   x       

Dodajanje     x         

Izvoz izdelka    PDF JPG x x PDF PDF 

PNG 

PDF 

JPEG 

HTML 

Funkcija 

tiskanja 
  x x x       

Spletna 

podpora 
x     x         

Spletna objava   x   x x     

Možnost 

slovenskega 

jezika 

  x x   x x x x x 

Tabela 2: Primerjava spletnih aplikacij 

OP: Aplikacija Creaza omogoča izdelavo stripa zgolj za že vključene zgodbe. 

 

V tabeli 2 je hitro možno videti prednosti vsake aplikacije posebej. Ugotovitve, ki jih 

razberemo iz tabele, so dovolj velik razlog za izbiro najboljše aplikacije za izdelavo stripa. 

Tako pri aplikaciji Make a comic lahko takoj vidimo, da aplikacija večino opazovanih 

kriterijev ne podpira, torej je tam zapisan križec. Možnost transformacije lika ne podpira, kar 

je najnujnejše za izdelavo dobrega stripa. Križec je zapisan tudi pri večini drugih kriterijev, 
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zaradi česar lahko rečemo, da je ta aplikacija najmanj primerna za izdelavo stripa. Prav tako 

večino ostalih aplikacij ne ponuja spreminjanje položajev junakov, kar je bistveno za izdelavo 

dobrih stripov. Aplikacija Creaza ima med ponudbo junakov tudi različne položaje le-teh, 

vendar ne moremo liku še dodatno premikati rok, nog in glave. Creaza je dokaj dobra 

aplikacija za izdelavo boljših stripov, vendar je slabost ta, da ni možne izdelave stripa s 

poljubno zgodbo in s poljubnimi junaki. Večina zgoraj obravnavanih aplikacij je neprimerna 

za boljšo izdelavo stripa. Tudi učenci bi s takimi aplikacijami težko izdelali dober strip. 

Najboljša zgoraj predstavljena aplikacija je Bitstrips for schools, kar je vidno tudi iz 

primerjalne tabele, saj ima pri skoraj vseh obravnavanih lastnostih zapisano kljukico. Tudi 

naši stripi so izdelani s to aplikacijo. Omogoča rotacijo likov, povečanje likov, spreminjanje 

položajev, obračanje glave in spreminjanje obrazne mimike. Prav tako je izdelek možno 

izvoziti v različnih slikovnih in drugih formatih. Slabost aplikacije je v tem, da ne nudi 

uporabe slovenskega jezika. Prav tako je potrebno za uporabo te aplikacije plačati letno 

članarino, ki jo lahko poravna šola. Učitelj vključi svoje učence v e-učilnico, saj le tako lahko 

uporabljajo to aplikacijo. Na spletu je na voljo brezplačna mesečna uporaba aplikacije.  
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7. LASTNI E(DU) - STRIPI 

V tem poglavju predstavljamo lastne stripe, ki smo jih pripravili z aplikacijo Bitstrips for 

schools, ki smo jo v podpoglavju 6.1.7. podrobneje predstavili.  Namen risanja lastnih stripov 

je predvsem najti in preučiti spletne aplikacije za izdelovanje stripov. Ugotoviti primernost 

teh aplikacij v izobraževanj ter ponuditi aplikacijo, ki jo lahko uporablja povsem 

neprofesionalni in nevešči stripovski risar. Sekundarni namen risanja stripov je, preizkusiti se 

tudi  v tej dejavnosti, ter poleg teoretičnega dela v zgornjem delu, okusiti tehnični vidik 

izdelave stripa ter vse nevšečnosti in pripetljaje pri njihovi izdelavi. 

 

Izdelava stripov je potekala podobno, kot to delajo profesionalni risarji. Najprej smo sestavili 

scenarij za strip. Na list papirja smo naredili okvirje oziroma kadre, ter v njih skicirali potek 

dogodkov, skice junakov, njihove položaje, predvidene mimike in tekst, ki naj bi ga junak v 

danem trenutku izrekel. Ker izdelujemo izobraževalni strip, je bilo potrebno poleg vsega 

predvideti tudi spremni tekst, ki naj bi utemeljeval in razlagal situacijo v kadru. Po končanem 

scenariju smo vse skupaj prestavili v program Bitstrips for schools. Risanje v tem programu je 

dokaj enostavno. Program ima veliko izbiro elementov, zaradi česar dodatno risanje skoraj ni 

bilo potrebno, razen kakšne malenkosti. Stripovski mojster Zoran Smiljanić je po ogledu 

stripa, izdelanega z omenjeno aplikacijo, izdelek pohvalil in izrazil navdušenje nad razgibano 

stripovsko sliko. A kljub vsemu je omenil, da program vseeno omejuje risarja pri izdelavi 

izraznih mimik, ki so najpomembnejše pri izdelavi stripa, in ravno to je omenil kot največji 

manjko spletnih aplikacij in naših stripov.  

 

Novejši stripovski risar Uroš Ocepek, avtor stripa Slovenček in ilustrator društva Slovenski 

svet ustvarjalnosti je podal nekaj tehničnih priporočil glede risanja stripov. Pomembnost 

barvne lestvice pri stripu je zelo pomembna, ker so preveč barvne slike lahko moteče za 

bralca. Prav tako je pomembno stvari, ki so bistvene v stripu, narisati večje, da se fokus bralca 

ohrani na njih. Posebej je omenil, da bi bilo dobro okvirje z didaktičnim tekstom, obarvati z 

drugo barvo, ker bi tako bralec oziroma učenec bil bolj pozoren na tekst v teh okvirjih.  

 

V naslednjih podpoglavjih smo pri vsakem predstavljenem lastnim stripom zapisali še nekaj 

pomembnosti o stripu. Prvo podpoglavje za stripom pojasnjuje namen stripa, kjer smo zapisali 
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kaj nas predstavljeni strip želi naučiti, v kakšen namen naj bi ga uporabljali, katerim 

starostnim skupinam je namenjen ter zahtevano predznanje za branje stripa. 

Drugo podpoglavje razlaga nejasnosti v stripu. Velikokrat se v stripih pojavijo kakšni neznani 

izrazi, nove besedne zveze ali nerazložljivi elementi. Da bi bralec maksimalno usvojil 

predstavljeno znanje v stripu, je dobro razjasniti vse neznanke. Tako bomo v tem podpoglavju 

predstavili vse nerazumljive posebnosti, ki se pojavijo v naših stripih. 

 

Ciljna publika naših stripov so predvsem učenci osnovne šole, saj naj bi študija tega 

diplomskega dela obravnavala koristnost uporabe stripov v šolah. Tako je podpoglavje 

evalvacija stripov potekalo pri različnih skupinah osnovnošolcev. Učenci osnovne šole na 

Jesenicah so skupaj z učiteljico izbirnega računalniškega predmeta s pomočjo diskusije 

povedali svoje mnenje v zvezi s stripi, ter se pogovorili o smiselnosti uporabe stripov v šolah. 

Ker pa uporaba stripov ni namenjena zgolj osnovnošolcem, smo potrditev stripovske 

učinkovitosti preverili tudi s pomočjo nekaterih starostnikov iz računalniškega tečaja za tretje 

življenjsko obdobje. Zadnja publika v evalvacijskem delu diplomskega dela so uporabniki, ki 

naj bi e(du)-stripe sploh uvedli v razrede in jih popeljali do zasluženega in večkrat 

uporabljenega učnega pripomočka, to so učitelji. O mnenju smo povprašali skupino mladih in 

perspektivnih učiteljev matematike in računalništva.  

Vsaka skupina testnih uporabnikov je dobila v ogled le določene stripe, za vsakim stripom 

posebej je zapisano, katera testna skupina je evalvirala posamezen strip.   
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7.1. STRIP “OBEŠEN RAČUNALNIK” 
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7.1.1.   NAMEN STRIPA 

Strip obešen računalnik govori o rešitvah, ko se računalnik ne odziva na naše ukaze. Strip 

skozi zgodbo dveh upokojencev zanimivo prikaže navodila kako usposobiti računalnik v 

takem stanju. Ideja za izdelavo stripa se je porodila ravno v času izvajanja računalniških 

tečajev za tretje življenjsko obdobje. To učno temo imajo predvideno v začetnem tečaju, zato 

je izdelava stripa sovpadala z učno vsebino. 

Seveda je vsebina primerna za vse ljudi, saj se slej ko prej vsi srečamo s to težavo. S pomočjo 

stripa naj bi bralec sam rešil problem “obešenega” računalnika, saj je skozi strip rešitev lepo 

opisana. Namen stripa je ravno v tem, da se rešitve te težave prikaže tudi s pomočjo slik.  

7.1.2.   RAZLAGA STRIPA 

V tem stripu nastopa izraz centralno procesna enota (t.i. CPE)-osrednji del računalnika, ki 

obdeluje (procesira) podatke, ter nadzoruje in upravlja vse ostale enote računalnika [7]. V 

stripu so procesi, ki se izvajajo, simbolično prikazani kot balončki. Videti je, da en izmed 

procesov v enem kadru zadrema in se ne odziva na klice centralno procesne enote. Vsak 

izmed procesov-balončkov ima na pokrivalu napisano, kakšen proces izvaja oziroma katero 

funkcijo opravlja. Potem lahko v upravitelju opravil bralec dejansko vidi, da smo zaključili 

ravno tisti proces, ki se na klic CPE ni odzival oziroma je dremal. 

Dobro je opozoriti, da obstajajo različne oznake gumbov na računalnikih. V stripu je 

prikazana najbolj tipična oblika. Nekateri izmed računalnikov nimajo gumba restart, kot je 
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narisan v stripu, ampak imajo gumb z napisom reset, ki ima enako funkcijo gumbu restart. 

Strip ima prikazano rešitev v operacijskem sistemu Windows 7, podobno rešitev imajo tudi 

starejše ali novejša verzija tega operacijskega sistema. 

7.1.3.   EVALVACIJA STRIPA 

Strip obešen računalnik so ocenili in pregledali tečajniki računalništva za tretje življensko 

obdobje. Starostni razred testnih uporabnikov je od 55 let do 90 let, število tečajnikov je bilo 

15, in vsi so v začetnem tečaju že poslušali in poskušali rešiti problem “obešenega” 

računalnika. Na vprašanje koliko izmed njih bi znalo rešiti problem sami, so v večini vsi 

odgovorili pozitivno, postopek so tudi poskusili sami izvesti. Vsi testni uporabniki so 

razumeli strip in znali opisati postopek rešitve. Predlagali so, da se izobraževalne stripe 

uporablja v osnovnih šolah za motivacijo ali za utrditev učne vsebine. S pomočjo stripa so 

pridobili dovolj znanja, da sami rešijo tovrsten problem, prav tako so se strinjali s tem, da bi 

učenci/dijaki učno snov v knjigi raje prebirali, če bi bilo pred učno vsebino prikazan poučen 

strip na to témo. Vsi izmed vprašanih trdijo, da so izobraževalni stripi primerni za v razred, 

saj so izredni motivator. Stripi so lahko zelo strokovni in na duhovit način ponazorijo in 

poenostavijo razne postopke, ki jih je težko nazorno razložiti. Polovica izmed vprašanih je v 

mladosti prebiralo stripe, a tudi ostali niso imeli težav z branjem stripa in so ga z veseljem 

prebrali. Kljub temu, da so prebrali prvo različico tega stripa v črno-beli ročno risani verziji, 

so mnenja, da barve v stripu pripomorejo le, če imajo kakšno funkcijo. Črno-beli stripi imajo 

lahko namreč isto izobraževalno moč kot barvni stripi. Tehnična stran stripa je bila zelo dobro 

ocenjena in pohvaljena. Edino opozorilo je bil nepojasnjen pojem centralno procesne enote ter 

slabša obrazna mimika junakov. 

 

Za mnenje smo povprašali tudi risarja Uroša Ocepka, ki je pohvalil barvno lestvico v stripu. 

Slednji je za razliko starejših tečajnikov pregledal računalniško izdelani strip in je obrazno 

mimiko junakov pohvalil, ter jo oznanil za dovolj izrazno.  

 

Veliko učiteljev je za vizualni izgled stripa opozorilo na uporabljeno barvno lestvico v stripu. 

Učitelji vedo, da so prežive barve hitro moteč dejavnik za učence in lahko povzročijo 

kontraučinek bistvu. Vsekakor je dobro bistvo kadra obarvati in ostale detajle ohraniti v 

nevtralnih barvah. Učitelji so si bili v večini soglasni, da krajše stripe, kot so naši, vidijo kot 

odličen motivacijski pripomoček. Uporaba stripov je odvisna od prikazane učne vsebine, tudi 
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zahtevnejšo učno vsebino bi lahko predstavili s stripi, vendar bi bilo potrebno pomembne 

stvari, zakonitosti in trditve, zapisati in se o njih z učenci pogovoriti. Stripi z lažjo učno 

vsebino so namenjeni bolj za motivacijo ali zgolj za razvedritev učne ure, a ne smejo biti 

uporabljeni prepogosto.  

 

Stripar Ocepek je opomnil na okvirje z didaktičim besedilom. Nekateri izmed njih niso 

natančno poravnani z osnovnim kadrom (v stripu kadri 4, 7 in 8). Ravno v času pregledovanja 

naših stripov je preučeval učence, ki so vizualni perfekcionisti in pojasnjuje, da bi take otroke 

tovrstna nenatančnost lahko zelo motila. Izdelani stripi so namenjeni ravno učencem za 

izobraževalni namen, prav tako so si potrebe učencev in njihovi učni stili različni, zaradi česar 

je pomembno upoštevati prav vse malenkosti, ki pripomorejo k izdelavi boljšega učnega 

pripomočka. 
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7.2. STRIP “KOMUNIKACIJA PO SKYPU” 
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7.2.1.   NAMEN STRIPA 

Strip Komunikacija po Skypu je namenjen vsem generacijam. Mlajša NET generacija je v 

večini že ozaveščena o novodobnih možnostih komunikacije po spletu, a nekateri izmed njih 

še ne poznajo vseh možnih razsežnosti tega programa. Strip prikazuje kako sprejeti video in 

običajen klic ter kako poslati datoteko preko Skypa. Strip bi se lahko uporabljalo pri izbirnih 

računalniških predmetih osnovne šole. Vprašana starejša generacija v večini uporablja 

program Skype samo za komunikacijo, tako ne vedo, da so poleg tega možne še druge 

koristne lastnosti. Dobro je vedeti, da med pogovorom po Skypu, v primeru pošiljanja 

datoteke, ne rabimo le te pošiljati po elektronski pošti, saj lahko to naredimo s pomočjo 

Skypa. Izvajanje tečajev za starejše je pokazalo, da ravno starejša generacija uporablja Skype 

v skopi obliki, in prav njim smo namenili ta strip.  

7.2.2.   RAZLAGA STRIPA 

Omenjeni program Skype je programska oprema, ki jo je potrebno namestiti na naš 

računalnik. Splet ponuja brezplačno različico Skypa in nekoliko boljšo plačljivo verzijo 

programa. Brezplačna verzija je zadovoljiva za komunikacijo, pošiljanje pošte, sporočil in 

kontaktov. Tudi v stripu je predstavljena brezplačna verzija Skypa. Verjetno se bo sčasoma ta 

programska oprema posodabljala in grafično spreminjala, a bistvenih sprememb pri pošiljanju 

datotek in sporočil ni pričakovati. V stripu (drugi kader) je z rdečo barvo obkrožena 

dosegljiva oseba. Rdeče oznake v stripu imajo namen pritegniti bralčevo pozornost na 
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pomembne dele stripa. Pri dejanski uporabi programa teh seveda ni. Prav tako je v tretjem 

kadru slika telefona simbolična, medtem ko je pravi izgled dohodnega klica v četrtem kadru.  

7.2.3.   EVALVACIJA STRIPA 

Ena izmed učiteljic matematike in računalništva je stripe pokazala učencem izbirnih 

predmetov UBE-urejanja besedil, ROM-računalniško omrežje, MME-multimedije na osnovni 

šoli Toneta Čufarja, Jesenice. V času šolske ure so uspeli strip celo odigrati in o tem 

diskutirati. Učenci so se z uporabo izobraževalnih stripov srečali prvič, kljub temu, da večina 

njih bere klasične stripe. Stripi so se jim zdeli zanimivi, potrdili so koristnost izobraževalnih 

stripov in lažjega učenja iz njih. Menili so, da bi bila uporaba tovrstnih stripov koristna tudi 

pri drugih predmetih, saj lahko učitelji z njimi popestrijo učno uro. Učiteljica je potrdila eno 

izmed prednosti izobraževalnih stripov t.j. motivacija učencev. Povedala je, da pri svojem 

delu že dolgo ni dosegla takega zanimanja učencev za delo. Učencem je bila všeč tudi 

vizualna in tehnična stran stripa.  

 

Stripovski risar Uroš Ocepek je pri tehnični izdelavi stripa opazil prežive barve. S tem lahko 

fokus bralca težko ohranimo na pomembnih stvareh. Dobro bi bilo pomembne stvari ohraniti 

barvne in vse ostale detajle in nepomembnosti pustiti v nevtralnih ali črno-belih barvah, s 

čimer pozornost usmerimo v prave in pomembne stvari. Celoten strip želi bralca naučiti 

uporabo programa Skype na računalniku, zaradi česar je Ocepek priporočil kadre z 

računalnikom povečati in jih narediti čez celoten kader, kot na primer v stripu Obešen 

računalnik. Tako bi bolj natančno in lepše prikazali vse zaslonske detajle v danem trenutku 

dela.  

Dva izmed učiteljev sta menila, da bi v stripu lahko malo ublažili sam obrazni izraz junakov, 

saj je v tem stripu izraz ženske vloge preveč strog. 
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7.3. STRIP “VABILO V PROGRAMSKEM JEZIKU PASCAL” 
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7.3.1.   NAMEN STRIPA 

Strip Vabilo v programskem jeziku Pascal je namenjen predvsem utrditvi znanja. Stripa ne 

morejo brati bralci, ki so začetniki v programiranju ter o programskem jeziku Pascal ne vedo 

še nič. Strip bi lahko uporabili pri izbirnem računalniškem predmetu ali v tečaju 

programiranja. Učenci bi vsekakor pred ogledom stripa morali poznati osnove programiranja, 

sintakso jezika in način razmišljanja. Smiselno bi bilo učence pri drugem kadru nekoliko 

ustaviti, da razmislijo o rešitvi zastavljenega problema. Nato bi na koncu stripa skupaj z 

učiteljico pokomentirali svoje rešitve. Pri samostojnem delu učencev bi učitelj lahko vabilo iz 

stripa (v drugem kadru) razdelil učencem ter zahteval rešitev uganke. Na koncu bi jim učitelj 

razdelil strip in skupaj bi se pogovorili o problemu in rešitvah. Uporaba tega stripa bi bila 

najboljša za utrditev že usvojenega znanja.  
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7.3.2.   RAZLAGA STRIPA 

V stripu je uporabljen programski jezik Pascal. Tako je skozi celoten strip sintaksa 

programskega jezika Pascal napisana v angleškem jeziku.  

Primer: 

IF pogoj THEN 

 BEGIN     

    zaporedje stavkov1, opravil1; 

 END   

ELSE 

 BEGIN     

    zaporedje stavkov 2, opravil2; 

 END; 

 

 

 

To zaporedje stavkov se izvrši, če je pogoj 

pravilen (true). 
 
 

To zaporedje stavkov se izvrši, če je pogoj 

nepravilen (false). 

 

WRITELN – izpis besedila na zaslon. Na primer: Writeln('Začnemo',a ,' ob ,'t,'. uri!); V 

tem primeru bi na zaslon izpisalo: “Začnemo 12. 12. 2012 ob 10. uri!” 

7.3.3.   EVALVACIJA STRIPA 

Mnenja vprašanih učiteljev so bila podobna, vsi bi tak strip uporabili pri izbirnem 

računalniškem predmetu, kjer bi lahko učenci uporabili strip za samostojno učenje. Učenci bi 

pred tem že poznali osnove programiranja, ker v nasprotnem primeru delo s takim stripom ne 

bi bilo smiselno. Učitelji so bili mnenja, da bi lahko na začetku učne ure razdelili vabilo v 

Pascalu nato bi morali učenci priti do rešitve. Ob koncu ure bi se o rešitvah pogovorili in 

programsko kodo razložili. Eden izmed učiteljev je poudaril, da izobraževalni stripi le niso 

zastavljeni tako lahkotno, kot je sprva predvidel. Pri prvih dveh stripih (t.j. Obešen računalnik 

in Komunikacija po Skypu) je bil lahko bralec povsem neuk o učni vsebini, medtem ko je za 

ta strip potrebno predznanje bralca. Zato je vključitev stripov v učni proces odvisna predvsem 

od učitelja samega.  
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7.4. STRIP “PIRAT FERDO” 
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7.4.1.   NAMEN STRIPA 

Strip Pirat Ferdo je strip z lahkotnejšo vsebino. Velik problem današnje družbe in nasploh 

mlajše populacije je vsesplošna uporaba spleta, ki hitro privede do nedovoljene uporabe tujih 

izdelkov in s tem kršenja avtorskih pravic. Na spletu obstajajo programi, ki omogočajo s 

spleta brez večjih težav nezakonito pridobiti določen program, glasbo, film, itn. Praksa med 

študijem je pokazala, da učenci za šolske projekte izdelajo določen izdelek, katerih 

informacije pridobijo na spletu. Problem je v tem, da nekateri učitelji od učencev niti ne 

zahtevajo navedbe virov. Tako učenci težko razumejo pomembnost upoštevanja avtorskih 

pravic tudi kasneje. Namen tega stripa je poudariti pomembnost ščitenja avtorskih pravic, 

ozaveščenje o kaznivosti kršenja in témo prikazati kot resen in široko obsegan problem. Strip 

je namenjen vsem generacijam in vsebuje lahkotno vsebino, ki ne potrebuje predhodnega 

znanja. Morda ta strip ravno ni klasično izobraževalen strip, vendar ozavešča bralca o resnem 

in še kako perečem problemu današnje NET generacije.  

7.4.2.   RAZLAGA STRIPA 

Kot smo že omenili, vsebuje strip lahkotnejšo vsebino. Predstavljena je zelo enostavno brez 

besednih neznank. Beseda pirat že v osnovi označuje kršitelja avtorskih pravic, tako smo si to 

besedo le sposodili in v zadnjih dveh kadrih tudi simbolično prikazali kršitelja avtorskih 

pravic, kot pirata. 
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7.5. STRIP “ZAJTRK V PROGRAMSKEM JEZIKU PASCAL” 
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7.5.1.   NAMEN STRIPA 

Strip Zajtrk v programskem jeziku Pascal je strip, ki prikazuje uporabo programskega jezika 

Pascal pri vsakodnevnih odločitvah. Namen je prikazati, da se programski jezik ne uporablja 

nujno le za programiranje težkih programov in aplikacij, ampak je odličen za programiranje 

lahkotnejših zadev za razvedrilo. Namen branja takega stripa je pridobiti priljubljenost 

programiranja, saj velikokrat velja za težko in neljubečo študijsko snov. Strip ni namenjen 

ravno vsakemu bralcu. Pri stripu je dobro poznati nekaj programerskih osnov. Učenci pri 

izbirnem računalniškem predmetu ali tečaju programiranja bi lahko za uvod v programiranje 

dobili podoben strip za motivacijo. Strip je smiselen tudi za utrditev že usvojenega znanja 

pogojnih stavkov, ali pa le za razvedrilo in domače branje. Podoben strip, kot je ta, bi lahko 

učenci naredili kot projektno nalogo, kjer bi sprogramirali svoje vsakodnevne odločitve in jih 

prikazali v e(du)-stripu. 

7.5.2.   RAZLAGA STRIPA 

V stripu je uporabljen programski jezik Pascal, tako je podobno kot v stripu Vabilo v 

programskem jeziku Pascal, tudi tukaj programska koda zapisana v angleškem jeziku.  

 

Primer: 

REPEAT 

 stavek1;   

 stavek2; 

     . 

              . 

             . 

         stavekn; 

UNTIL pogoj; 

 

 

 

 

Zanka se preneha izvajati, ko je pogoj 

izpolnjen-TRUE. Če ima pogoj že pred 

začetkom izvajanja zanke vrednost TRUE, se 

zanka vseeno enkrat izvrši.  

WHILE pogoj DO 

begin  

           stavek1;   

 stavek2; 

     .  

              . 

             . 

         stavekn; 

end; 

Stavek WHILE se izvaja, dokler je pogoj 

izpolnjen-TRUE. Če pogoj prvič ni izpolnjen, 

se pogoj ne izvrši niti enkrat. 
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8. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo obravnavali e(du)-stripe, t.i. elektronske izobraževalne stripe, 

njihovo podobnost s klasičnimi stripi, primernost uporabe le-teh v šolah, mnenja 

strokovnjakov glede tovrstnega učnega pripomočka, prednosti stripov, navodila za izdelavo 

stripa, na koncu pa smo z evalvacijo prišli do nekaterih zaključkov o e(du)-stripih.  

 

V času študija na PeF UL smo se kot bodoči pedagogi nenehno ukvarjali z mislijo kako 

izpeljati čim bolj učinkovito učno uro. Novi učni načini, metode dela in uporaba zanimivih 

pripomočkov so učiteljeva vsakodnevna skrb. Namen diplomskega dela je prikazati nov 

oziroma premalo uporabljen učni pripomoček v učiteljevem poklicu, pri čemer pa učiteljem 

dobršen del pomaga izobraževalno komunikacijska tehnologija. 

 

Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da na spletu že obstaja kar nekaj spletnih potrtalov, e-

učilnic, kjer lahko učitelji svoje učence privedejo, s pomočjo informacijske komunikacijske 

tehnologije, k sodelovanju in izdelovanju primernih učnih pripomočkov, t.j. e(du)-stripov. 

 

Diplomsko delo ni povzročalo večjih težav. Največji izziv je bila izdelava lastnih stripov 

oziroma poiskati najprimernejšo aplikacijo za izdelavo naših stripov. Na spletu je možno najti 

kar nekaj spletnih aplikacij. Večina le-teh nudi učencem sestavo osnovnih stripov, a kljub 

temu učencem nudi delo z IKT, kar privede do večje orientacije po spletu, iznajdljivost in 

nadgradnjo znanja z izdelavo dobrega e(du)-stripa. Vse predstavljene aplikacije, razen 

Bitstrips for schools, so enostavne aplikacije, ki žal ne omogočajo izdelave kvalitetnega 

stripa. Poleg kvalitetne izdelave stripa nudi ta spletna stran tudi različne učne aplikacije, igre, 

miselne izzive in podobno. NET generacija je za delo motivirana mnogo bolj, če ima možnost 

delati s pomočjo informacijsko komunikacijsko tehnologijo, zaradi česar je smotrno uporabiti 

te spletne aplikacije v razredu. 

Spletne aplikacije, ki smo jih predstavili, se lahko uporablja tako doma, kot v šoli. Učenci 

lahko brez težav v počitniškem času doma, s pomočjo izbrane aplikacije, sestavijo poljuben 

e(du)-strip in se pri tem zabavajo. Učitelji oziroma šola lahko praktično uporabi najboljše 

izdelke v svojih predstavitvenih letakih, na svoji spletni strani, na razstavah in natečajih z 

drugimi šolami. 



95 

 

Ugotovili smo, da izdelava e(du)-stripov pri učencih vzbudi umetniško žilico, poleg tega z 

izdelavo utrdijo izbrano učno vsebino, prav tako pa jih spodbudi k uporabi informacijsko 

komunikacijske tehnologije. Pogostejše delo z IKT učence naredi boljše in kritične 

uporabnike spletnih vsebin. Praksa jih naredi dobre kritike za presojo slabših spletnih vsebih. 

Znajo presoditi primernost določene vsebine in tako lahko resnično naredijo izobraževalen 

strip z dokazano in verodostojno vsebino.  

 

Že iz stripovske zgodovine velja, da otroci stripe radi berejo. Priljubljenost so si pridobili 

ravno zaradi razgibanih slik in malo besedila. Zato je smiselno to priljubljenost izkoristiti in 

klasičnim stripom dodati pridih znanja. Izobraževalni stripi so ravno tako lahko zabavni in 

zanimivi, in zanimivost ter priljubljenost so vsekakor potrojili z uvedbo IKT na tem področju. 

Stripovski mojster Smiljanić je potrdil priljubljenost stripov med učenci in veliko željo po 

ustvarjanju svojih stripov. In ravno tu je lahko še kako koristna IKT, ki podpira izdelavo 

stripov, saj lahko še tako slabi risarji s pomočjo spletnih aplikacij izdelajo lep in zanimiv ter 

poučen strip. 

 

V evalvacijskem delu smo koristnost e(du)-stripov le potrdili. Prav vsi testni uporabniki so 

mnenja, da je e(du)-strip lahko zelo koristen pri izobraževanju: uvedba pri motivaciji, za 

utrditev znanja, uvajanje nove učne téme, prav povsod je lahko poleg strip. Učenci osnovne 

šole na Jesenicah so si zaželeli pogostejše uporabe tovrstnih stripov. Sploh vprašani učitelji 

računalništva so potrdili smiselnost uvedbe stripov v izbirne računalniške predmete, kjer bi 

lahko učenci v svoji projektni nalogi naredili odličen e(du)-strip. Ugotovili smo, da so e(du)-

stripi primerni za vse starostne skupine in da so lahko stripi različnih zahtevnosti, ki ponudijo 

začetno učenje snovi ali že bolj zahtevno učenje s predznanjem. Ravno podjetje SloRest je 

velik pokazatelj učinkovitosti izobraževalnih stripov, saj so dobili prestižno nagrado za 

učinkovito in zabavno izobraževanje svojih zaposlenih. 

 

Z diplomskim delom smo prikazali veliko prednosti za uporabo e(du)-stripov v šolah in kako 

jih pripravimo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, zaradi česar menimo, da je 

diplomsko delo koristno vsem udeležencem v izobraževanju. 
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