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I 

 

POVZETEK 

 

V današnjem času uporaba računalnikov postaja skoraj potreba. Informacijsko-

komunikacijska tehnologija je na tem področju naredila velike korake, ki jih v šoli s 

pridom uporabljamo v dobrobit učencev. Novosti imajo veliko prednosti pred klasičnim 

načinom izobraţevanja. Načini in metode poučevanja so mladim zanimivi, jih bodo 

dodatno motivirali, da bodo pri učnih urah zbrani, da bodo z veseljem hodili k pouku in 

da si bodo zapomnili več učne snovi. Z uvajanjem sodobnih tehničnih in tehnoloških 

pripomočkov postane učna snov bolj zanimiva, laţje dojemljiva in bolj zapomljiva. Prav 

vse opisano lahko doseţemo z uvajanjem izobraţevanja s pomočjo spleta. To ne pomeni 

le uvajanje najnovejše tehnike in tehnologije v šolski program. ampak tudi učenje preko 

spleta, učenje na daljavo, s katerim pocenimo šolanje, skrajšamo voţnjo do kraja šolanja 

in imamo tako več prostega časa. Od klasičnega izobraţevanja se razlikuje po tem, da 

učenci z učiteljem niso v osebnem stiku in ne v istem prostoru, ampak z njim 

komunicirajo preko spleta.  

V diplomskem delu je obravnavan webinar (angl. web-based seminar) oziroma v 

slovenskem prevodu spletinar (krajše od spletni seminar). Opisan je pojem webinarja ter 

njegova zgodovina. Našteta so tudi orodja za pripravo webinarja, med katerimi je nekaj 

bolj priljubljenih (Dimdim, Yugma, GoToWebinar, ReadyTalk) na kratko opisanih, 

orodje Adobe Acrobat Connect, ki je bilo uporabljeno pri izvedenem webinarju pa je 

opisano podrobneje. Podana so vprašanja, ki si jih mora predavatelj pred samim 

webinarjem zastaviti, da bo lahko izvedel učinkovit webinar. V diplomskem delu so 

podana tudi navodila za uspešno izvedbo webinarja. Navedena so v časovnem sosledju: 

na kaj mora biti predavatelj pozoren pred webinarjem, med webinarjem ter po 

končanem webinarju. Opisan je tudi primer uporabe webinarja pri predmetu Tehnika in 

tehnologija v sedmem razredu osnovne šole na temo pravokotna projekcija. Dejansko 

stanje uporabe interneta pri poučevanju, kot predpogoj za izvedbo webinarjev, je bilo 

ugotovljeno z anketiranjem učencev od šestega do devetega razreda osnovne šole. Na 

podlagi analize ankete so podane ugotovitve glede uporabe ter samoocene znanja 

računalništva, glede poznavanja poučevanja na daljavo in webinarja ter ţelja učencev in 

zanimanja učencev za poučevanje s pomočjo spleta. 

KLJUČNE BESEDE: splet, webinar, orodja za izvedbo webinarja, Tehnika in 

tehnologija.  
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Using webinar at Design and technology  

 

Nowadays, the use of computers is becoming almost a necessity. The information and 

communications technology in this field made major steps which are successfully used 

in school for the benefit of students. New products have many advantages over 

conventional modes of education. The methods of teaching are interesting to young 

people and will further motivate that they will be concentrated in lessons, happy to walk 

to school and they will remember more learning material. With the introduction of 

modern technical and technological devices, learning material becomes more 

interesting, easier and more receptive to remember. All described can be achieved by 

introducing education using the Internet. This means not only introducing the latest 

techniques and technology in the curriculum but also learning online, distance learning, 

where we lower the education by shortening the journey to the place of schooling, and 

so we have more free time. From a classical education is distinguished by the fact that 

students are not in personal contact or in the same room with the teacher but they 

communicate with him online. 

Diploma Thesis deals with a webinar, a web-based seminar, which in Slovenian 

language is termed as “spletinar”, short for “spletni seminar”. We explain the 

expression webinar together with its history. Also listed are the tools necessary for 

preparing a webinar, amongst which there are some of the most popular (Dimdim, 

Yugma, GoToWebinar, ReadyTalk). They are shortly described, whereas Adobe 

Acrobat Connect, which was used for this webinar, is presented in detail. We explore a 

number of questions that a lecturer should consider prior to carrying out an effective 

webinar. They are chronologically sequenced: before, during and after the webinar. 

Then follows a description of how a webinar on the topic of perpendicular projection 

was applied in class 7 at the school subject Design and Technology. Execution of 

webinars depends on the use of the Internet in class. A questionnaire on the actual usage 

of Internet in class was given to pupils from classes 6 to 9 in the primary school. The 

analysis gives insight into the use and self-assessment of the Information Technology 

knowledge, distance learning, webinar and pupils’ interests for web-based learning. 

KEY WORDS: 

internet, webinar,  tools for webinar, Design and technology. 
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1 UVOD 

 

 

V sodobnem izobraţevanju je očitna vse večja uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT). Z vključitvijo različnih učnih tehnologij v učni proces povečamo 

zanimanje za predmet, okrepijo se učni procesi in s tem se poveča znanje učencev. 

Učenci ob računalniku in spletu dostopajo do različnih virov informacij, učnih gradiv, 

ki jih učitelj predhodno pripravi (npr. v spletni učilnici ali na za to namenjenih spletnih 

straneh šole). Z uvajanjem IKT se bistveno poveča dostopnost učencev do informacij ter 

izboljšuje se informacijska pismenost učencev, kajti ţe danes smo skoraj vsi poklicno 

odvisni od uporabe IKT [3]. Izobraţujejo se tudi učitelji in tako laţje ostajajo 

konkurenčni na trgu delovne sile. Poznavanje IKT učitelju omogoča izdelavo 

kakovostnih e-gradiv in pripomočkov za učenje ob računalniku. 

 

Skupni imenovalec sodobnejšega poučevanja je odprti pouk, kombinirano učenje [5], 

kjer se med drugim uporabljajo spletne učne tehnologije, ki podpirajo učenje in 

poučevanje (npr. forumi, elektronska pošta, wikiji ipd.); to so večinoma asinhrona 

orodja. Zaradi relativno visoke penetracije širokopasovnih povezav pa danes raste 

popularnost in uporaba spletnih konferenc, to pa so sinhrona orodja, ki podpirajo 

aktivno interakcijo med udeleţenci (npr. različne vrste spletnih konferenc, vključno s 

spletnimi sestanki, webinarji, spletne oddaje ipd.) [1]. V diplomskem delu se bomo 

osredotočili predvsem na webinar. 

 

1.1 Cilj diplomskega dela 

 

Glavni namen diplomskega dela je raziskati področje poučevanja Tehnike in tehnologije 

(TIT) iz vidika potencialne uporabe webinarja. S pomočjo anket ţelimo ugotoviti tudi 

mnenje učencev o poučevanju z uporabo webinarja. Dobljene ugotovitve raziskovanja 

bodo namenjene učiteljem TIT. 

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Opredeliti pojem webinar. 

C2:  Opisati zgodovino webinarja. 
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C3: Opredeliti orodja za pripravo webinarja. 

C4: Podati navodila za pripravo webinarja. 

C5: Ugotoviti ali učenci poznajo webinar in ali si ţelijo takšnega načina poučevanja. 

C6: Sestaviti lasten webinar in ga izpeljati pri predmetu TIT ter ugotoviti kakšen je 

odziv udeleţenih učencev. 

 

1.2 Uporabljene metode raziskovanja  

 

Uporabo webinarja pri predmetu TIT smo raziskali neposredno z izvajanjem anket med 

učenci v osnovni šoli. Izvedeni sta bili dve različni anketi. Ena anketa je bila namenjena 

vsem učencem od šestega do devetega razreda, druga pa tistim učencem sedmega 

razreda, ki so bili udeleţeni učne ure, izvedene s pomočjo webinarja. Ob tem smo 

neposredno poskušali izvedeti njihovo mnenje o webinarju. Raziskava je bila izvedena 

na osnovni šoli. 

 

Glavne metode zbiranja podatkov so bile: 

- pridobivanje ustrezne literature, 

- študij virov in literature, 

- zasnova kombinirane ankete za analizo uporabe webinarja pri poučevanju TIT med 

učenci v OŠ, 

- izvedba anketiranja (pisno) učencev, 

- obdelava in analiza anket s pregledničnim programom, in 

- predstavitev rezultatov. 

 

1.3 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V diplomskem delu je obravnavan vidik uporabe webinarja pri poučevanju predmeta 

TIT. V drugem poglavju je predstavljen pojem webinarja in zgodovina webinarja, prav 

tako pa so opisana orodja, ki se najpogosteje uporabljajo za izdelavo webinarja. Podane 

so tudi smernice za učinkovito izvedbo webinarja. V tretjem poglavju so predstavljene 

ugotovitve o potencialni uporabi webinarja pri TIT preko interpretacije rezultatov 

ankete, ki je bila izvedena med učenci. V četrtem poglavju je opisan lasten webinar, ki 
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je bil izveden na osnovni šoli. V petem poglavju je analiza zastavljenih ciljev. V šestem 

poglavju, v zaključku, je podan povzetek teoretičnega in praktičnega dela. 
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2 WEBINAR 

 

 

Webinar je beseda, sestavljena iz dveh besed in sicer WEB-based semINAR oziroma v 

slovenskem prevodu spletinar (SPLETni semINAR). To so seminarji, ki se izvajajo 

preko spleta ali interneta.  

 

Webinarji omogočajo pošiljanje slik, zvoka in videosignala (angl. videostream) preko 

spleta, kjer je mogoča interakcija med učenci oz. udeleţenci in učiteljem oz. 

predavateljem. Toda webinarji se ne uporabljajo le v izobraţevanju, saj so močna 

orodja, ki se uporabljajo v poslovnem svetu za usposabljanje zaposlenih, za razna 

srečanja in ekipna sodelovanja, predstavitve izdelkov, storitev ipd. Njihova uporaba v 

veliki meri zmanjšuje nujnost potovanja in enostavno zagotovi večje število 

udeleţencev. 

 

Pri uporabi webinarja je vse, kar udeleţenci potrebujejo, računalnik z dobro internetno 

povezavo, spletni brskalnik (s Flash in/ali Java), slušalke ali zvočnik, mikrofon in lahko 

tudi kamero za vizualno povezavo. Ko udeleţenci poslušajo predstavitev, lahko 

predavatelju postavijo vprašanja in sodelujejo v spletni razpravi. Zvok je na voljo 

običajno preko protokola VoIP (Voice over Internet Protocol) ali pa preko redne 

telefonske linije. V večini primerov se uporablja VoIP zvočna tehnologija, kar pomeni, 

da vsa komunikacija poteka preko interneta. 

 

Če webinar primerjamo z video gradivi, PowerPoint-om s posnetim zvokom ali pa 

drugimi obogatenimi predstavitvami (Author Point ali Articulate), ugotovimo, da je 

glavna razlika v filozofiji uporabe vrste orodja. Webinar je namreč sinhrono orodje, 

medtem, ko so ostala zgoraj našteta orodja asinhrona. To pomeni, da se webinar dogaja 

v realnem času in omogoča interakcijo med predavateljem in udeleţenci. Asinhrona 

orodja pa ne potekajo v realnem času, kar pomeni, da predavatelj naloţi datoteke na 

splet in si jih udeleţenci lahko ogledajo kadarkoli. 
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2.1 Zgodovina webinarja 

 

Spletni klepet v realnem času (npr. IRC – Internet Relay Chat) se je pojavil ţe zgodaj v 

zgodovini interneta nekje v sredini 90-ih. V poznih 90-ih se je pojavila prva prava 

spletna konferenca, ki je bila na voljo širši mnoţici in kateri so sledile desetine drugih 

spletnih konferenc. Izraz webinar je prvi uporabil Eric R. Korb, prvič pa je bil 

registriran maja 1998 [31]. Leta 2003 je izraz postal blagovna znamka podjetja InterCall 

[31]. Uporabljal ga je za trţenje spletnih storitev za svoje podjetje ComLinx, LLC. 18. 

aprila 2000 je pri USPTO (United States Patent and Trademark Office) zaščitil 

blagovno znamko pod serijsko številko 75478683, vendar je široka uporaba znamke 

brez njegovega dovoljenja vseskozi uspevala, zaradi dejstva, da je internet zelo teţko 

nadzirati. V letu 2001 je ComLinx zaradi pomanjkanja finančnih sredstev propadel in 

tako je bila znamka opuščena [31]. 

 

Prva komercialna in v celoti računalniška spletna konferenca (webinar) imenovana 

StarLive je bila podana preko Starlight Networks leta 1997 [31]. StarLive je zdruţil 

MPEG-1 (Moving Picture Experts Group) na intranetu z RealVideo na internetu, s 

prosojnicami ter klepetom in je podprl več deset hkratnih uporabnikov v različnih 

drţavah. 

 

Od leta 2006 se je trg še naprej širil in spletna konferenca je postala širše sprejeta 

alternativa srečanja iz oči v oči, ker ne zahteva potovanja udeleţencev. Hkrati pa je 

postala v primerjavi z glasovno konferenco bogatejša oblika komunikacije. 

 

2.2 Orodja za pripravo webinarja 

 

Osnovna funkcija spletnih orodij za webinarje je na spletu ustvariti sejno sobo. Navadno 

je moderator tisti, ki ustvari to sejno sobo in udeleţenci vstopajo vanjo preko 

določenega spletnega naslova. Od udeleţencev, ki se prvič udeleţijo webinarja, 

nekatera orodja zahtevajo, da na svoj računalnik prenesejo kakšno manjšo aplikacijo, ki 

omogoča spremljanje webinarja. To so navadno aplikacije, ki izvajajo eno določeno 

nalogo znotraj nekega večjega programa. 
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Na spletu obstaja več deset orodij za spletne konference, ki ponujajo različne funkcije in 

so prilagojene različnim potrebam. Predavatelj si izbere določeno orodje po tehtnem 

premisleku in preizkusu različnih orodij; najenostavneje pa to storimo kar z udeleţbo na 

webinarju. Ko je orodje za webinar izbrano, ni priporočljiva uporaba drugega orodja, saj 

smo se tako mi kot naši kolegi naučili uporabljati programsko opremo, naši redni 

udeleţenci so seznanjeni s tem orodjem, hkrati pa smo poravnali finančne obveznosti za 

vpis v ta program (razen, če uporabljamo brezplačno orodje). 

 

V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj pomembnih vprašanj, ki si jh zastavimo pred 

izbiro orodja, da bo le to lahko najučinkovitejše glede na naše potrebe [15]. 

 

Koliko stane in koliko ljudi bo udeleženih? 

 

Za pripravo webinarja obstajajo tako brezplačna kot plačljiva orodja, ki imajo 

brezplačno poskusno dobo. Plačljiva orodja za izdelavo webinarja se zaračunajo na 

različne načine npr. za spletno konferenco in ločeno za zvok, nekateri zaračunajo na 

udeleţenca na minuto, nekateri pa zaračunajo pavšalno plačilo na mesec ali na leto. 

Temu znesku je potrebno dodati pristojbino za snemanje webinarja ter stroške 

brezplačne telefonske povezave (po potrebi) in tako lahko postane cenovni sistem dokaj 

zapleten [15]. 

 

Število udeleţencev je odvisno od kvalitete orodja in hkrati je cena orodja odvisna glede 

na število udeleţencev. Plačljiva orodja omogočajo zelo visoko število udeleţencev 

(več kot 1000 udeleţencev). Pri brezplačnih oziroma nizkocenovnih orodjih pa je 

število udeleţencev pogosto zelo nizko (do 20 udeleţencev) [15]. Ko je kvota 

udeleţencev doseţena, je pri nekaterih orodjih moţna naknadna udeleţba samo s 

plačilom pristojbine za vsakega naknadnega udeleţenca. 

 

Katere funkcije potrebujemo? 

 

Izberemo orodje, ki nam omogoča funkcije, ki jih ţelimo. Vedeti moramo ali ţelimo 

samo prikazati predstavitev ali ţelimo pokazati kako se uporablja posamezen del 

programske opreme. Prav tako se moramo vprašati ali ţelimo od svojih udeleţencev, da 

prevzamejo nadzor nad našim namizjem in ali ţelimo video v ţivo in zvok. 
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Kako je z zvočno povezavo? 

 

Nekatera orodja ponujajo integriran pretok zvoka preko spleta po protokolu VoIP, torej 

je udeleţencem omogočeno, da poslušajo predstavitev s pomočjo svojih računalniških 

zvočnikov. Za potrebo govora udeleţencev med webinarjem, potrebujejo udeleţenci 

mikrofon za svoj računalnik. V primeru, da so udeleţenci med seboj v neposredni 

bliţini, so priporočene slušalke, da ne motijo svojih sosedov in okolice. Prav tako naj 

udeleţenci poskrbijo, da sami nimajo preveč motenj iz okolice. Za takšne seminarje je 

primerno, če imajo udeleţenci slušalke z mikrofonom, ki jih vklopijo preko USB 

(Universal Serial Bus) ali standardnih zvočnih priključkov. 

 

Nekatera orodja zahtevajo, da udeleţenci in predavatelji kličejo na posebno telefonsko 

številko t.i. telefonski most (angl. phone bridge). V takšnem primeru obstajata navadno 

dve moţnosti. Pri prvi moţnosti udeleţenci plačajo pristojbino, ki je odvisna od njihove 

oddaljenosti oziroma telefonskega ponudnika, druga moţnost pa je telefonska številka 

za katero bo plačala minimalen znesek naša organizacija, za vsakega udeleţenca 

posebej. Toda, če je v drugem primeru udeleţencev zelo veliko, so lahko tudi ti zneski 

dokaj visoki. Veliko webinarjev pa ponuja tako pretok zvoka preko spleta in 

telefonskega mostu in se sami odločimo za eno ali drugo moţnost ali pa oboje. Kadar se 

odločimo za obe moţnosti, je izvedba enostavnejša v primeru tehničnih teţav. 

 

Ali želimo webinar posneti, da bo na voljo za kasnejši ogled? 

 

Če ţelimo, da je posnetek webinarja dosegljiv na spletu, se je potrebno pozanimati, 

kako je s programsko opremo in ali se snemanje dodatno zaračuna. V večini primerov 

se zaračuna spletno gostovanje in ne snemalna funkcija, vendar je to vedno potrebno 

preveriti. 

 

Pri izbiri orodja za pripravo webinarja, se je potrebno odločiti glede na to, kaj točno bo 

posneto. Nekatera orodja posnamejo le prosojnice skupaj z zvokom in ne posnamejo 

klepeta, ki je potekal med webinarjem ter stvari, ki so bile deljene na namizju. 

Ponudniki se razlikujejo tudi v tem koliko časa je posnetek shranjen. Nekateri ga 

izbrišejo po mesecu dni, drugi pa ga shranijo, dokler ga ne izbrišemo sami [15]. 
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V diplomskem delu ne bodo predstavljena vsa orodja za pripravo webinarja, ampak 

bodo zgolj našteta v tabeli 1. Opisanih bo le nekaj bolj priljubljenih. 

 

Tabela 1: Brezplačna in plačljiva orodja za pripravo webinarja. 

 

Orodja za pripravo webinarja 

Brezplačna orodja Plačljiva orodja 

BigBlueButton 

Dimdim 

Genesys Meeting Center 

Netviewer 

Openmeetings 

Skype 

Tokbox 

VenueGen 

Yugma 

 

Adobe Acrobat Connect 

Dimdim 

Elluminate 

Epiphan Systems 

Fuze Meeting 

Glance 

GoToMeeting/GoToWebinar 

IBM Lotus Sametime and IBM LotusLive 

MegaMeeting 

Microsoft Office Live Meeting 

Mikogo 

OmNovia Technologies 

PGi  

ReadyTalk  

RHUB Communications Inc 

Saba Software 

ShowDocument 

TalkPoint 

Tokbox 

VenueGen 

WebEx 

Yuuguu  

Yugma 

Zoho 

 

2.2.1 Dimdim (www.dimdim.com) 

 

Orodje Dimdim sta leta 2007 ustanovila DD Ganguly in Prakash Khot [16]. Orodje 

trenutno omogoča ţe obstoječim uporabnikom, da z uporabo spletnega brskalnika 

gostijo ali se udeleţijo sestankov v ţivo preko spleta, demonstracij ter webinarjev. 

Orodje Dimdim se torej uporablja za pripravo webinarja s podporo za klepet, prikaz 

prosojnic, čustvene simbole, table, VoIP glasovne in video konference. Za uporabnike 

OS Microsoft Windows je mogoč prikaz namizja, medtem, ko za uporabnike Mac-a in 

Linux-a podpira tudi druge funkcije, kot so delitev aplikacij, dokumentov in anketna 

vpašanja. Brezplačna različica dovoljuje udeleţbo do 20 oseb. Dimdim od gostitelja 

zahteva uporabniško ime, elektronski naslov ter geslo, medtem, ko udeleţenci le sledijo 

povezavi, ki jo prejmejo na svoj elektronski naslov pred pričetkom webinarja. Za 

udeleţence velja, da za sodelovanje potrebujejo le spodobno hitrost povezave in da 

uporabljajo brskalnik Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ali Safari. V primeru, 

http://en.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton
http://en.wikipedia.org/wiki/Genesys_Conferencing
http://en.wikipedia.org/wiki/Netviewer
http://en.wikipedia.org/wiki/Openmeetings
http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokbox
http://en.wikipedia.org/wiki/VenueGen
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Connect
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimdim
http://en.wikipedia.org/wiki/Elluminate
http://en.wikipedia.org/wiki/Epiphan_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuze_Meeting
http://en.wikipedia.org/wiki/Glance_Networks
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Sametime
http://en.wikipedia.org/wiki/LotusLive
http://en.wikipedia.org/wiki/MegaMeeting
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Live_Meeting
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikogo
http://en.wikipedia.org/wiki/OmNovia_Technologies
http://en.wikipedia.org/wiki/PGi
http://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/ShowDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/TalkPoint
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokbox
http://en.wikipedia.org/wiki/VenueGen
http://en.wikipedia.org/wiki/WebEx
http://en.wikipedia.org/wiki/Yuuguu
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoho
http://www.dimdim.com/
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da ţeli gostitelj deliti slike ali video posnetke svojega namizja, mora udeleţenec 

prenesti na svoj računalnik brezplačen pripadajoči program v Javi. 

 

Šestega januarja 2011 je Dimdim za 31M$ kupilo podjetje Salesforce [16]. Od takrat je 

za obstoječe uporabnike uporaba orodja še vedno mogoča, istočasno pa se je pričel tudi 

projekt miDmiD [16]. Ta projekt temelji na osnovi Dimdim orodja ter gosti spletne 

konference in bo v prihodnosti razširil svoje značilnosti in funkcije. 

 

Pogovorno okno orodja Dimdim prikazuje slika 1. 

 

 

 

Slika 1: Pogovorno okno orodja Dimdim [20]. 

 

2.2.2 Yugma (www.yugma.com) 

 

Yugma je sanskrtski izraz, ki pomeni sotočje, sestanek ali stanje povezanosti. Yugma je 

cenovno dostopno orodje za spletne konference in zagotavlja brezplačne, strokovne ter 

podjetniške spletne konference kot rešitev za posameznike ter mala in velika podjetja v 

različnih gospodarskih panogah. Bistvo Yugma tehnologije so varne, enostavne za 

uporabo ter s funkcijami bogate spletne konference in storitve, ki uporabnikom 

omogočajo, da gostijo srečanje na spletu ali da se ga udeleţijo z uporabo Windows, 
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Mac ali Linux operacijskega sistema. Popularna uporaba orodja Yugma je za pripravo 

webinarja, ki ponuja prikaz namizja, klepet in tablo. Podpira tudi VoIP glasovno in 

video konferenco vključno z funkcijo, ki zdruţuje seminar s Skype klici. Brezplačna in 

funkcijsko omejena različica omogoča sodelovanje do 10 uporabnikom. Plačljiva 

različica z več funkcijami pa omogoča sodelovanje več kot 1000 uporabnikom. 

 

Pogovorno okno orodja Yugma prikazuje slika 2. 

 

 

Slika 2: Pogovorno okno orodja Yugma [18]. 
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2.2.3 GoToMeeting / GoToWebinar (www.gotomeeting.com) 

 

GoToWebinar je nekoliko draţje, vendar bolj uveljavljeno orodje kot sta Dimdim ali 

Yugma. Značilnosti orodja so primerljive (podpira bodisi telefon ali VoIP glasovne 

konference, ne podpira pa video konference), s popolno podporo za predavatelje, ki 

uporabljajo operacijski sistem Windows in omejeno podporo za predavatelje, ki 

uporabljajo operacijski sistem Mac. Udeleţenci lahko uporabijo skoraj vsak sistem ali 

brskalnik, ki omogoča izvajanje programov, napisanih v Javi. Različica GoToWebinar 

podpira do 1000 udeleţencev in omogoča dodajanje anketnih vprašalnikov in 

integracijo zvoka ter vizualnih posnetkov. 

 

Orodje GoToWebinar omogoča prilagoditev tako, da gostitelj vnese logotip svojega 

podjetja, fotografije ali katerekoli slike oziroma oblike ţeli. Orodje omogoča 

spremljanje in interakcijo z občinstvom ter ponuja snemalnik za morebitne udeleţence, 

ki se webinarja ne morejo udeleţiti in si lahko posnetek ogledajo naknadno. Orodje ima 

tudi nekaj pomanjkljivosti in sicer ni povezave med telefonskim konferenčnim 

sistemom ter snemalnikom. Orodje ponuja 30 dnevno poskusno dobo za preizkus 

storitev, ki jih ponuja orodje GoToWebinar. 

 

Pogovorno okno orodja GoToWebinar prikazuje slika 3. 

 

 

 

Slika 3: Pogovorno okno orodja GoToWebinar [17]. 
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2.2.4 Adobe Acrobat Connect (www.adobe.com/products/acrobatconnect) 

 

Logotip orodja Adobe Acrobat Connect prikazuje slika 4. 

 

 

Slika 4: Logotip orodja Adobe Acrobat Connect [11]. 

 

Adobe Systems je prevzel video konference ter seminarje na spletu in ima podobne 

funkcije kot Dimdim. Omogoča prikaz namizja, tablo, čustvene simbole, video 

konference ter VoIP glasovne konference. Predavatelji lahko uporabljajo operacijski 

sistem Mac,Windows ali Linux. Uporabniki pa lahko uporabljajo katerikoli brskalnik, ki 

ima Flash (multimedijsko ogrodje, ki se uporablja za dodajanje animacij, videa in 

interaktivnosti spletnim stranem). Brezplačno orodje je na voljo do največ trem 

uporabnikom, medtem ko je plačljivo orodje na voljo do 15 uporabnikom. Za več 

uporabnikov potrebujemo Acrobat Connect Pro. V nadaljevanju bo podanih nekaj 

napotkov za začetek webinarja s tem orodjem, ker smo to orodje v nadaljevanju izbrali 

za izvedbo lastnega webinarja [12]. 

 

Ustvarjanje in dostopanje do webinarja 

 

Na izbranem spletnem brskalniku se prijavimo s svojim uporabniškim imenom in 

geslom v Adobe Connect (slika 5). V primeru, da smo geslo pozabili, kliknemo na 

povezavo: Ste pozabili geslo? Ko je geslo potrjeno, vstopimo na domačo stran Adobe 

Connect Central. Kliknemo gumb Nova konferenca (slika 6) in odpre se novo okno 

(slika 7), v katerem sta dve obvezni polji in sicer naslov sestanka in naslov URL, ki naj 

bo povezan s temo webinarja. Lahko vpišemo tudi opis in začetek webinarja in 

določimo lahko dovoljenje za vstop v webinar. Ko to končamo, kliknemo gumb Shrani 

in tako je webinar ustvarjen. V webinar vstopamo preko klika na naslov URL na uvodni 

strani oziroma naslov URL napišemo v svoj spletni brskalnik. 
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Slika 5: Prijava v Adobe Connect. 

 

 

Slika 6: Gumb za ustvaritev nove konference. 

 

 

Slika 7: Pogovorno okno za ustvaritev nove konference. 

 

Namestitev Adobe Connect Add-In 

 

V primeru, da še nikoli nismo gostili Adobe Connect sestanka, bomo morali namestiti 

programski dodatek Adobe Connect Add-In. In sicer kliknemo Install (namesti), slika 8 

in sledimo navodilom. 

 

  

 

Slika 8: Pogovorno okno za namestitev Adobe Connect Add-In [12]. 
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Delitev zaslonske slike 

 

V okviru webinarja lahko delimo namizje, dokumente in belo tablo, slika 9. Pri delitvi 

namizja kliknemo gumb Share My Screen, pri delitvi dokumentov (PowerPoint 

predstavitev) pa kliknemo na gumb Share Document. Pri delitvi namizja izberemo ali 

ţelimo deliti Desktop (delitev vseh aplikacij na namizju), Windows (delitev izbranih ţe 

odprtih oken) ali Applications (delitev ene ali več aplikacij v povezavi z okni). Ko je 

ţelena moţnost delitve izbrana, kliknemo gumb Share (deli). 

 

 

 

Slika 9: Delitev zaslonske slike – izbira moţnosti. 

 

V primeru delitve dokumenta kliknemo na gumb Browse My Computer (prebrskaj moj 

računalnik) in izberemo dokument iz svojega sistema ter kliknemo gumb Open (odpri). 

Pri PowerPoint predstavitvi nam orodje omogoča uporabo navigacijskih puščic levo in 

desno za premikanje po prosojnicah. Orodje omogoča tudi hkraten pogled vseh 

prosojnic, slika 10. 
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Slika 10: Hkraten vpogled vseh prosojnic pri delitvi PowerPoint prosojnic. 

 

Uporaba VoIP za zvočno komunikacijo 

 

VoIP omogoča komunikacijo z udeleţenci ob uporabi računalniških zvočnikov in 

mikrofonov. V primeru uporabe te funkcije je priporočljivo pred prvo uporabo 

pregledati Audio Setup Wizard (čarovnik za nastavitev zvoka), slika 11. Čarovnik vodi 

skozi štiri korake, kjer se testirajo zvočniki, izbere mikrofon in jakost zvoka. 

 

 

 

Slika 11: Čarovnik za nastavitev zvoka. 
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Delitev preko spletne kamere 

 

Pred delitvijo preko spletne kamere je potrebno poskrbeti, da je kamera priključena na 

električno omreţje ali računalnik, ki zagotavlja električno energijo. Nato kliknemo na 

gumb Start My Webcam, slika 12. Če je predavatelj zadovoljen s predogledom, s klikom 

na gumb Start Sharing oddaja sliko vsem udeleţencem. Prav tako imajo udeleţenci 

moţnost uporabe lastne spletne kamere. 

 

 

 

Slika 12: Spletna kamera. 

 

Povabilo udeležencev 

 

Udeleţence je mogoče povabiti z delitvijo URL naslova preko elektronskega naslova, 

kratkega tekstovnega sporočila ali kar verbalno preko telefona. Znotraj webinarja pa se 

udeleţence povabi z izbiro Meeting → Manage Access & Entry → Invite Participans → 

Compose e-mail, slika 13. Ob prihodu udeleţenca na webinar se pojavi obvestilno okno 

s prošnjo o vstopu. 
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Slika 13: Povabilo udeleţencev. 

 

Upravljanje z udeleženci 

 

Sodelujoče osebe na webinarju imajo tri različne vloge in sicer gostitelj (organizira in 

omogoča srečanje), predavatelj (lahko pomaga pri organizaciji webinarja, predstavlja 

vsebino oziroma deli svojo zaslonsko sliko) in udeleţenec webinarja (je predvsem 

gledalec, lahko uporablja klepet, odgovarja na anketna vprašanja, se prijavi k besedi z 

dvigom roke in ploska). Med temi osebami je moţna menjava vlog, ki jo lahko opravi 

gostitelj, slika 14. 
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Slika 14: Upravljanje z udeleţenci [12]. 

 

2.2.5 ReadyTalk (www.readytalk.com) 

 

ReadyTalk je orodje, ki zagotavlja zvočno in spletno konferenčno storitev ter 

profesionalne storitve na področju spletnih dogodkov. Z orodjem lahko gostitelj vodi 

webinar, ponudi interaktivne usposabljanje, vodi prodajo ter vodi srečanja z 

mednarodnimi kolegi. ReadyTalk je orodje, ki ga pogosto uporabljajo neprofitne 

organizacije. Ponuja kakovostne plačljive kot neplačljive glasovne konference ter za 

dodatno plačilo tudi glasovno in vizualno snemanje. Gostitelj potrebuje Javo, medtem 

ko udeleţencem ni potrebno prenesti na svoj računalnik nobenih dodatkov. Za najboljši 

moţni webinar je za udeleţence priporočljivo, da uporabljajo Flash. V primeru, da 

udeleţenci nimajo kompatibilne verzije, se lahko udeleţijo webinarja s pomočjo 

alternativne aplikacije, ki jo ponuja orodje ReadyTalk. Orodje ne podpira VoIP 

konference, table ter video konference. Neprofitne organizacije lahko pridobijo 

ReadyTalk preko TechSoup Stock (www.techsoup.org/stock) po dokaj nizki ceni za tri 

udeleţence, z doplačilom za vsakega novega udeleţenca. Za več sto udeleţencev pa je 

orodje na voljo tudi po pavšalni ceni. TechSoup je program tehnoloških donacij, ki 

omogoča upravičenim nevladnim organizacijam dostop do široke ponudbe različnih 

produktov tehnoloških podjetij. 

 

Pogovorno okno orodja ReadyTalk prikazuje slika 15. 
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Slika 15: Pogovorno okno orodja ReadyTalk [26]. 

 

2.3 Priprava webinarja 

 

Za izvedbo učinkovitega webinarja je potrebno nekaj znanja IKT, ki pri frontalni (iz oči 

v oči) predstavitvi ni nujno potrebno. Tudi dober govorec se lahko hitro znajde v 

neprijetni situaciji, če ni dobro pripravljen na edinstvene izzive, ki lahko nastanejo pri 

webinarju. Tako bo v nadaljevanju predstavljenih nekaj nasvetov za uspešen webinar 

[21]. 

 

2.3.1 Pred webinarjem 

 

Zamisel predstavitve 

 

Pred oblikovanjem zamisli webinarja je potrebno vedeti ali bo predstavitev posneta in 

če bo, kje bo distribuirana. Če webinar ne bo posnet, lahko predavatelj prikaţe tudi 

kakšne osebne podatke (kot je elektronski poštni predal ali Facebook stran). V primeru, 

da je webinar posnet, pa mora predavatelj zelo paziti, da po naključju ne prikaţe 

osebnih podatkov za splošno javno uporabo. V takem primeru je primerno, da se 

naredijo zaslonske slike, pri katerih je potrebno paziti, da se ne krši avtorskih pravic 

strani, ki je zajeta. 
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Pri webinarju sta pomembna tudi material in oblika predstavitve. Za izdelavo dostojne 

predstavitve se porabi tudi od 10 ur do 20 ur časa. V ta čas ni vključeno raziskovanje 

vsebine ali pisanje spremljajočega besedila, vendar je to čas, ki se porabi le za 

oblikovanje predstavitve. 

 

Vprašanja pri webinarju 

 

Pri pripravi webinarja je potrebno načrtovati vprašanja za udeleţence, ki naj bodo 

vsakih 6 do 10 minut. To niso vprašanja kot je »Ali obstajajo kakšna vprašanja?« kajti 

takšna vprašanja le redko spodbudijo udeleţence pri frontalni (iz oči v oči) predstavitvi, 

pri webinarju pa so sploh neprimerna. Vprašanja so lahko različnega tipa. Prvi primer so 

zelo neposredna vprašanja, ki so povezana s temo, ki jo webinar pokriva, hkrati pa mora 

biti jasno, da se pričakuje odziv vsakega udeleţenca. Udeleţencem je potrebno dati 

dovolj časa za odgovor, nato pokomentirati in povzeti nekaj teh odgovorov ter 

nadaljevati s predstavitvijo. Še en način, kako se lahko udeleţencem postavi vprašanja, 

je anketni vprašalnik, ki ga omogoča skoraj vsako orodje za izdelavo webinarja. 

 

Animacije pri webinarju 

 

Animiramo lahko zvoke, hiperpovezave, besedilo, grafike, diagrame, grafikone in 

predmete in se tako osredotočimo na pomembne točke, nadzorujemo tok informacij in 

povečamo zanimanje za predstavitev. Animacije so lahko v nekaterih orodjih za 

webinar problematične, kajti animacije, ki delujejo v enem programu, ni nujno, da 

delujejo tudi v drugem programu. Ta problem se najenostavneje reši tako, da se 

animacije odstranijo ter uporabijo dodatne prazne prosojnice (npr. če ţelimo, da se slika 

pojavi na prosojnici ustvarimo prosojnico brez slike, nato ustvarimo natančen dvojnik te 

prosojnice, ki vključuje sliko). V tem primeru se lahko zgodi, da je dokument, ki 

vsebuje predstavitev prevelik, vendar se to enostavno reši tako, da se naloţi dokument v 

dveh delih (del 1 in del 2). 

 

Hiperpovezave pri webinarju 

 

Hiperpovezava je povezava iz ene prosojnice na drugo v isti predstavitvi ali na 

prosojnice v drugi predstavitvi, elektronskega naslova, spletne strani ali datoteke. Pri 
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hiperpovezavah lahko nastane teţava, kajti, če lahko na povezave normalno klikamo v 

predstavitvenem materialu, ni nujno tako tudi znotraj webinarja. Torej, da lahko 

udeleţenci sledijo povezavi, je potrebno naslov vstaviti v okno za klepet. Spletni 

naslovi so velikokrat dolgi, zato je smiselno skrajšati z uporabo URL – skrajševalnika. 

Pri vključevanju velikega števila spletnih naslovov jih je smiselno podati v obliki 

grafičnega prikaza ali enostavne spletne strani na koncu webinarja. Pri pošiljanju 

udeleţencev izven spletne strani webinarja je potrebno podati natančna navodila, kaj naj 

tam naredijo in kdaj naj se vrnejo nazaj, kajti hitro se lahko zgodi, da do konca 

predstavitve predavatelj ostane sam. 

 

Video posnetki pri webinarju 

 

Pri videoposnetkih lahko zelo hitro pride do tehničnih teţav. Enostavneje je, da si 

udeleţenci ogledajo video posnetek na spletnem mestu, kjer je naloţen, kot da je 

neposredno vključen v webinar. Sicer pa ima lahko v nekaterih primerih zaporedje 

recimo desetih slik enak učinek kot video posnetek, zato je smiselno razmisliti tudi v tej 

smeri. 

Za izvedbo webinarja je prav tako pomembno kodiranje videa, kar pa presega okvirje 

diplomskega dela in je podrobno opisano v Effective Video Coding for Multimedia 

Applications [8]. 

 

Poskusna izvedba webinarja 

 

Edini način, da se prepričamo, ali bodo vse komponente delovale brezhibno je, da se 

webinar poskusno izvede. Vsako orodje za pripravo webinarja je nekoliko drugačno. 

Nekatera lahko delujejo če ima predavatelj dvojni zaslon in druga ne. V nekaterih 

primerih morajo biti vsa anketna vprašanja vnaprej ročno vnesena pred samim 

webinarjem, v drugih primerih pa so lahko dodana anketna vprašanja na prikazane 

prosojnice, ki se prikaţejo med webinarjem. Zvok je lahko v nekaterih operacijskih 

sistemih kristalno čist, medtem ko je v drugem sistemu slabši. 

 

Predavatelj mora prvotno testirati webinar kot udeleţenec. Uporabiti mora isto webinar 

orodje, isti računalnik, isto kamero, iste slušalke ter mikrofon kot ga bo uporabil na dan 



23 

 

webinarja. Predavatelj ne sme uporabiti samostojnega mikrofona zaradi odmeva, ko bo 

komuniciral z udeleţenci. 

 

Če ima računalnik dvojni zaslon, je potrebno testirati, če orodje za pripravo webinarja s 

tem nima nobenih teţav, ko se prikazuje namizje. Nekatera orodja dovolijo izbiro 

monitorja preko katerega poteka projekcija, medtem ko druga orodja sama določijo 

uporabo primarnega monitorja. 

 

Naloţiti je potrebno vse prosojnice, jih pregledati in testirati vse povezave, ki se na njih 

nahajajo (npr. animacije, video posnetke, povezave). Preveriti je potrebno kako poteka 

prikazovanje namizja (celozaslonski način, omogočanje udeleţencem, da ločeno brskajo 

ipd.). Preveriti je potrebno tudi kako vklopiti in izklopiti zvok ter kako izklopiti zvok za 

daljši čas. Dodatno je potrebno preveriti delovanje kamere, kako se vklopi in izklopi. 

 

Dolžnosti moderatorja 

 

Moderator je oseba, ki je pri webinarju lahko zadolţena za logistiko, vendar ji je 

potrebno vnaprej določiti njene zadolţitve. Prvotno je potrebno zagotoviti, da moderator 

ne bo imel teţav z odpravljanjem tehničnih teţav (npr. udeleţenci, ki ne slišijo 

predavatelja). V primeru, da moderator ne zna odpraviti teh teţav, se je potrebno 

dogovoriti z nekom, ki to zna. Moderator je prav tako tisti, ki pripravlja anketna 

vprašanja, da predavatelja med predstavitvijo te stvari ne motijo. V primeru, da se 

webinar snema, je moderator tisti, ki je odgovoren za začetek in konec snemanja. 

 

Na dan webinarja – prihod zgodaj 

 

Na dan webinarja je pomembno, da predavatelj  prispe na mesto od kjer bo vodil 

webinar dovolj zgodaj (pribliţno 30 minut pred začetkom, za odpravo morebitnih 

tehničnih napak; npr.: na dan webinarja se ne morete prijaviti na spletno stran). Ta čas 

je namenjen tudi nalaganju vseh datotek. Tako kot predavatelj, naj se tudi udeleţenci na 

svojem računalniku prijavijo na webinar vsaj 10 minut pred pričetkom le tega, da lahko 

preverijo klepet, zvok in sliko. 
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2.3.2 Med webinarjem 

 

Podajanje jasnih navodil 

 

Na začetku predstavitve je potrebno zagotoviti posnetek zaslona, kjer se prikaţejo 

različne funkcije, ki bodo tekom webinarja uporabljene. Poudariti je potrebno, kje se 

nahajajo odzivni gumbi za anketo oziroma, kje je polje za izbor gumbov pri vprašanjih z 

odgovori da/ne ali resnično/neresnično. Razloţiti je potrebno, kako lahko udeleţenci 

najdejo čustvene simbole (dvig roke, ploskanje, nasmeh ipd.). Udeleţencem je prav tako 

potrebno pokazati, kje se nahaja okno za klepet, kjer naj se predstavijo. 

Najpomembnejše navodilo je na kakšen način naj udeleţenci postavljajo vprašanja (z 

dvigom njihove virtualne roke, preko mikrofona oziroma tipkanja vprašanj v oknu za 

klepet). Če se pojavijo vprašanja med webinarjem, se ta navadno zapišejo v okno za 

klepet, ob koncu webinarja pa se zastavljajo preko mikrofona. 

 

Prikaz namizja 

 

Pri prikazovanju namizja je potrebno paziti na časovni zamik, kajti v primeru velikega 

števila udeleţencev in upočasnitvi povezave predavatelja, se lahko zgodi, da slika 

zaostaja za zvokom. Teţava se odpravi tako, da naredi predavatelj premor med stavkom 

(npr. »Torej vidite, ko kliknem na to ikono« premor, pustimo miško na mestu, 

preštejemo tiho do tri »se odpre okno.«). Predavatelj občasno vpraša udeleţence ali 

vidijo to kar opisuje in udeleţenci mu odgovorijo v oknu za klepet. 

 

Spletna kamera 

 

Uporaba spletne kamere je priporočljiva, saj je dobro, da se predavatelj vizualno poveţe 

z občinstvom. Uporaba pa naj bo zmerna, saj lahko v nasprotnem primeru škoduje 

funkcionalnosti predstavitve, kajti pretok videa v ţivo lahko upočasni pretok ostalih 

podatkov. Zato je smiselno kamero vključiti na začetku predstavitve in po potrebi med 

predstavitvijo (pri zastavljanju vprašanj), da so udeleţenci bolj zainteresirani za 

vsebino. 
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Odmev 

 

Do odmeva navadno pride v primerih, ko udeleţenci namesto slušalk uporabljajo 

zvočnik in mikrofon ter tako proizvajajo odmev vsakič, ko govorijo. Njihov lasten glas 

pride nazaj preko zvočnikov v mikrofon kot nekakšna neskončna zvočna zanka. V 

takšnem primeru naj moderator izklopi zvočni dostop udeleţencu, ki odmev proizvaja 

in naj mu zasebno obrazloţi problem. 

 

2.3.3 Po končanem webinarju 

 

Po končanem prenosu v ţivo je potrebno za udeleţence pripraviti kratko elektronsko 

sporočilo, v katerem se jim zahvalimo za udeleţbo, jih opomnimo na glavne točke ter 

jim posredujemo en izvod hiperpovezav, ki so bile deljene med webinarjem. Prav tako 

udeleţencem posredujemo povezave na spletno mesto, kjer je celoten webinar 

objavljen. 

 

2.4 Prednosti in slabosti webinarja 

 

Izvedba predavanj preko spleta prinaša nekatere prednosti kot tudi slabosti, ki bodo 

predstavljene v nadaljevanju. 

 

2.4.1 Prednosti webinarja 

 

- Ni potovalnih stroškov, saj se lahko udeleţenci udeleţijo webinarja od doma [6]. 

- Več kot 84 % vseh ljudi je vizualnega tipa [23]. 

- Webinarji so oblika podajanja vizualnih in zvočnih informacij preko spleta v realnem 

času. 

- Webinar je moţno posneti za kasnejšo uporabo. 

- Predavatelj ima moţnost uporabe spletne kamere, da ga udeleţenci vidijo. Prav tako 

pa imajo tudi udeleţenci moţnost uporabe spletne kamere. 

- Webinarji so interaktivni medij in bolj kot je medij interaktiven, večje je 

zadovoljstvo udeleţencev in večja je verjetnost, da se bodo webinarja v prihodnje še 

udeleţili. 
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- Webinarju je enostavno dodati posnete video posnetke. 

- Webinarji so enostavni za uporabo, brez potrebe po dodatnih prenosih datotek in 

aplikacij. 

- Udeleţenci imajo moţnost komuniciranja s predavateljem preko VoIP, telefona ali 

pa klepeta v ţivo, kjer najpogosteje postavljajo vprašanja in komunicirajo s 

preostalimi udeleţenci. 

- Udeleţenci lahko vidijo v realnem času kar predavatelj zapiše na belo tablo (angl. 

white board). 

- Najboljša orodja za pripravo webinarja zagotavljajo uporabne funkcije, kot so 

ankete, klepet v ţivo kot nalašč za Q & A – question & answer (vprašanja in 

odgovori), prikaz namizja v ţivo ter moţnost upravljanja z diapozitivi predstavitve. 

 

2.4.2 Slabosti webinarja 

 

- Predavatelj potrebuje za pripravo več časa kot pri predavanju iz oči v oči. 

- Prosojnice in ostali materiali morajo biti dinamični. 

- Predavatelj potrebuje veliko časa za vajo pred samo izvedbo webinarja. 

- Udeleţenci morajo biti notranje motivirani, to velja predvsem pri uporabi webinarja 

v šoli. 

- Teţave s povezavo lahko preprečijo udeleţencem udeleţbo na webinarju oziroma jih 

lahko med webinarjem odjavijo. 

- Osebe, ki nimajo dovolj računalniških spretnosti, imajo lahko teţave z vključitvijo na 

webinar oziroma webinarju s teţavo sledijo. 

- Za uspešen webinar morajo biti udeleţenci notranje motivirani, torej ne potrebujejo 

zunanje spodbude (npr. nagrada, dobra ocena ali priznanje), kar pa učenci v osnovni 

šoli niso vedno. 
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3 PRIMER UPORABE WEBINARJA PRI 

PREDMETU TIT 

 

 

Učitelji izberemo učno tehnologijo, za katero menimo, da bo izboljšala kakovost učne 

ure. Izberemo jo na podlagi lastnih izkušenj ali informacij, ki jih o tehnologiji prejmemo 

[9]. V tem poglavju bo predstavljen primer dejanske izvedbe učne ure s pomočjo 

webinarja, pri predmetu tehnika in tehnologija, v sedmem razredu iz sklopa pravokotna 

projekcija [27]. 

 

Webinar je bil izveden s pomočjo orodja VOX - napredna spletna konferenca z Adobe 

Connect Pro (https://vox.arnes.si). VOX je orodje, ki je pridruţeno skupnosti AAI 

(Authentication and Authorization Infrastructure). ArnesAAI je slovenska 

izobraţevalno raziskovalna storitev, ki ponuja enostavno in varno prijavljanje v spletne 

aplikacije ter povezuje uporabnike in storitve v celoto, kjer pridruţene organizacije 

lahko same dodeljujejo svojim članom (študentom, učiteljem, zunanjim sodelavcem 

ipd.) enotno uporabniško ime za dostop do različnih aplikacij. Vsaka organizacija 

postane varuh osebnih podatkov svojih članov, ponudnikom aplikacij pa se ni treba 

ukvarjati z dodeljevanjem uporabniških imen ter kočljivim zbiranjem in preverjanjem 

podatkov o uporabnikih [13]. 

 

Arnesovo orodje VOX je namenjeno tistim organizacijam, ki nimajo videokonferenčne 

opreme in imajo niţje zvočne ter video zahteve. Webinar se v celoti dogaja znotraj 

spletne strani preko Arnesovega spletnega streţnika. Spletni seminarji omogočajo zelo 

enostavno in uporabniško prijazno medsebojno videokonferenčno komunikacijo z več 

uporabniki hkrati, ţe z uporabo povprečnega računalnika z zvočniki in spletnega 

brskalnika. Za govor se potrebuje mikrofon, za pošiljanje lastnega videa pa se potrebuje 

še spletna kamera (ki ima običajno ţe vgrajen mikrofon). Kakršna koli dodatna oprema 

ni potrebna. 

 

Arnesovo orodje VOX z Adobe Acrobat Connect Pro omogoča [28]: 

- izmenjavo ţive slike in zvoka enega ali več uporabnikov hkrati, 

https://vox.arnes.si/
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- prikaz lastnega računalniškega namizja in aplikacij ostalim sodelujočim v spletni 

konferenci, webinarju, 

- oddaljeno upravljanje z aplikacijami in namizjem, 

- klepetalnico, 

- moţnost zapisovanja, označevanja in glasovanja, 

- izmenjavo datotek, 

- prikaz poljubnega dokumenta, ki ga je mogoče natisniti na uporabnikovem 

računalniku, 

- prikaz predstavitev, videa ali aplikacij v polno zaslonskem načinu, in 

- snemanje celotnega dogajanja v spletni konferenci in ogled posnetkov. 

 

Učitelji, profesorji, raziskovalci in drugi uporabniki lahko na Arnesovem spletnem 

streţniku ustvarjajo webinarje in k sodelovanju povabijo še druge (študente, dijake, 

učence, zunanje uporabnike ipd.). Osebam, s katerimi ţeli sodelovati, mora posredovati 

le naslov URL, ki si ga je izbral ob izdelavi webinarja. 

 

Na Arnesovem portalu lahko predavatelj naredi in ureja webinarje, na streţnik naloţi 

datoteke, ki jih pogosto uporablja v webinarjih, ureja posnetke in jih naredi javno 

dostopne ter ureja vsebino, naloţeno v webinar. 

 

Za uro, izvedeno s pomočjo webinarja, so bili izbrani učenci 7. razreda na podlagi 

rezultatov ankete. Učenci 7. razreda si najbolj ţelijo učiteljevo uporabo spleta pri 

poučevanju in če to poveţemo z dejstvom, da so to učenci, ki v najmanjšem deleţu 

uporabljajo računalnik pri učenju, lahko sklepamo, da jih poučevanje in učenje z 

računalnikom zanima, vendar za to potrebujejo pomoč učitelja. TIT je predmet, kjer je 

veliko praktičnega dela in temu primerno je bila izbrana tema webinarja. Z izbrano uro 

so učenci pridobili teoretično in praktično znanje pravokotne projekcije. Podrobna 

priprava učne ure je predstavljena v prilogi C. 

 

Učenci so bili v računalniški učilnici, kjer je bil zgolj zaradi varnosti prisoten tudi 

njihov učitelj TIT (t.j. lastne varnosti učencev, kot tudi občutka varnosti, da jim bo v 

primeru morebitnih tehničnih zapletov učitelj svetoval), webinar pa je bil voden iz 

drugega prostora.  
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Ura je potekala tekoče, učenci so sodelovali v klepetu in bili zainteresirani, saj je znano, 

da imajo učenci vedno radi nove, nevsakdanje oblike poučevanja. Ura je bila izvedena 

uspešno, ker so se učenci zavedali, da ves čas spremljam njihovo delo v računalniški 

učilnici in sem na voljo za reševanje morebitnih zapletov, kljub temu da fizično nisem 

bila prisotna.  

 

S takšnim načinom poučevanja učitelj na nekonvencionalni način spremlja delo 

učencev. Kontakt ni oseben oziroma je preko spletne kamere, če je na voljo, delo je 

individualno in učitelj nima frontalnega pregleda nad učenci (očesni stik). 

 

Za izvedbo ene šolske ure s pomočjo webinarja, smo se pripravljali pribliţno deset ur. 

Na začetku je bilo potrebno določiti temo webinarja. Pravokotna projekcija je bila 

izbrana, ker je bila to prva teoretična snov, ki je sledila po učnem načrtu. Seveda bi bilo 

mogoče izbrati in izvesti tudi učno uro, kjer bi učenci izdelovali izdelek, vendar, ker so 

učenci prvič sodelovali pri tovrstnem načinu podajanja snovi, smo se na podlagi tega 

odločili za temo iz teorije. Nato je sledilo zbiranje gradiva [28] ter priprava PowerPoint 

predstavitve, priloga D, kjer smo se potrudili, da smo zajeli čimveč primerov različnih 

teţavnosti. Pred izvedbo samega webinarja je sledila večkratna poskusna izvedba 

webinarja ter na dan webinarja priprava računalniške učilnice. Pri webinarju je bilo 

potrebno upoštevati še čas, porabljen za predstavitev orodja učencem, da so vedeli kaj 

lahko pričakujejo in na kakšen način bo moţna komunikacija z učiteljem in sicer ali bo 

preko okna za klepet, preko mikrofona ali preko telefona (v našem primeru je bilo to 

preko okna za klepet), na kakšen način bomo preverjali njihovo razumevanje ter kakšne 

moţnosti ponuja orodje, ki ga uporabljamo (dvig roke, čustveni simboli ipd.). V 

primerjavi z običajno pripravo ure zahteva bistveno več časa. Če bi učno uro z enako 

vsebino izvedli na klasičen način, bi tudi lahko uporabili PowerPoint predstavitev ali pa 

bi naris, tloris ter stranski ris prikazali s pomočjo različnih predmetov ter ţepne svetilke, 

s katero bi te predmete obsvetili. Gotovo ne bi preverjali razumevanja s pomočjo 

anketnih vprašanj kot pri webinarju, ampak bi to naredili ustno ali pa z učnimi listi. Prav 

tako bi po končanem teoretičnem delu sledile vaje vendar bi bile na učnih listih; pri 

webinarju pa so bile to interaktivne naloge, do katerih so učenci prišli preko povezave, 

ki je bila dana na webinarju.  
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Na začetku ure je bilo učencem predstavljeno okno za klepet. Nato je sledila 

predstavitev pravokotne projekcije. Prva stran PowerPoint predstavitve je prikazana na 

sliki 16. 

 

 

 

Slika 16: Pogovorno okno webinarja, izvedenega pri uri TIT. 

 

Učencem so bili v prvem delu predstavljeni trije pogledi predmeta (od spredaj, od 

zgoraj, od strani). Vse te poglede smo si podrobno ogledali na zelo enostavnem primeru 

kvadra, kjer so učenci spoznali naris, tloris in stranski ris, kar je prikazano na sliki 17. 
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Slika 17: Prvi prikazan primer pravokotne projekcije. 

 

Sledil je drugi, nekoliko teţji primer, prikazan na sliki 18, na katerem smo si ponovno 

po korakih ogledali naris, tloris in stranski ris. 
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Slika 18: Drugi prikazan primer pravokotne projekcije. 

 

Po končanem teoretičnem delu so učenci po korakih reševali tri naloge. Ob vsaki nalogi 

je bilo zastavljeno tudi anketno vprašanje, ki je imelo štiri moţne odgovore, med 

katerimi je bila tudi moţnost izbire odgovora No Vote (brez odgovora), kar prikazuje 

slika 19. To je zelo učinkovit način preverjanja razumevanja učnencev pri tovrstnem 

načinu poučevanja, saj predavatelj lahko v trenutku vidi, kateri učenci so odgovorili 

pravilno in kateri napačno. Ob koncu webinarja so učenci dobili povezavo na spletno 

stran z nalogami o pravokotni projekciji. 

 



33 

 

 

 

Slika 19: Primer naloge, reševane na webinarju. 

 

Po končanem webinarju je sledil razgovor z učiteljem, ki je učence v računalniški 

učilnici varoval in spremljal njihovo delo. Po njegovem mnenju je bila ura zelo dobro 

izvedena, učenci so bili mirni in webinar  so spremljali z velikim zanimanjem. Po 

njegovem mnenju so učenci usvojili več zaradi neklasičnega načina podajanja snovi in 

jim je ura ostala bolj v spominu in ker so dobili moţnost ponovne razlage s tem, ko je 

bil webinar posnet in so si ga lahko doma ponovno ogledali. Prav tako je bilo po 

njegovem mnenju dobro preverjanje razumevanja z anketo. Na ta način so dobili vsi 

učenci moţnost odgovarjanja na vprašanja in ne kot pri klasični uri, ko bi jih lahko 

odgovorilo le nekaj oziroma bi učitelj porabil več časa za preverjanje, če bi ţelel 

odgovore vseh učencev.  

 

3.1 Primeri uporabe webinarja 

 

V okviru projektne naloge bi lahko pri uri TIT webinar uvedli tudi pri izdelavi izdelka. 

Ena šolska ura bi bila namenjena webinarju, ki bi ga vodil strokovnjak na področju iz 

katerega učenci izdelujejo izdelek (papir, les, umetne mase, kovine). Tako bi lahko 
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učenci iz prve roke dobili informacije o specifičnosti gradiva ter o obdelavi in o varnosti 

pri delu ter moţnih zapletih v povezavi z obdelavo gradiva. Zaradi časovnih in hkrati 

tudi finančnih omejitev, je teţko izvesti ekskurzijo pri izdelavi vsakega izdelka; to pa bi 

bil učinkovit vpogled v delo strokovnjakov na njihovem področju. 

 

S pomočjo webinarja bi učenci lahko spremljali pouk tudi od doma, v primeru daljše 

odsotnosti (dolgotrajno bolni učenci, športniki, kulturniki). Pred takšnim načinom 

pouka bi bilo smiselno najprej izvesti simulacijo učne ure. In sicer bi skupina učencev 

(npr. trije) iz računalniške učilnice spremljala pouk in odigrala vlogo zunanjega 

udeleţenca. Ti učenci bi sodelovali pri pouku preko spletnega orodja za pripravo 

webinarja. Nato bi ti učenci poročali o svojih vtisih. Vendar pa je pri tej izvedbi 

potrebno pridobiti soglasja staršev, za snemanje njihovih otrok, v primeru objave 

webinarja na spletu. 

 

Prav tako bi bilo webinar smiselno uporabiti pri pripravah učencev na različna 

tekmovanja saj je pri večjem številu učencev, ki se pripravljajo na tekmovanje teţko 

določiti termin, ki bi ustrezal vsem udeleţencem zaradi raznih izbirnih premetov, 

interesnih dejavnosti, vozačev, ki so vezani na prevoz ipd. Hkrati pa so to učenci, ki so 

močno notranje motivirani in bi se webinarja gotovo udeleţili. 

 

Webinar bi bilo moţno uporabiti tudi pri dopolnilnem pouku za večje število učencev 

kot tudi pri dodatnem individualnem delu za učence, ki ţelijo usvojiti določeno znanje 

vendar se pri pouku zaradi različnih dejavnikov ne ţelijo izpostaviti (zaradi treme, 

določenega slovesa ipd.). 

 

S pomočjo webinarja bi lahko učitelji vodili tudi roditeljske sestanke. Kar pomeni, da bi 

starši lahko prišli na klasičen roditeljski sestanek, ki bi potekal v šoli, hkrati pa bi 

potekal tudi preko spleta za starše, ki se ga zaradi različnih razlogov ne bi mogli 

udeleţiti. Učitelj bi lahko preko webinarja vodil tudi govorilne ure s starši, vendar bi 

moral biti pozoren, da je zaradi varovanja osebnih podatkov, webinarja udeleţen le en 

starš naenkrat. To bi bila nadgradnja govorilnih ur po telefonu oziroma preko 

elektronske pošte. 

Webinar pa bi lahko uporabili tudi na univerzah, kjer v današnjem času iz različnih 

razlogov beleţijo osip študentov (npr.: finančne teţave študentov, neuspešno 



35 

 

opravljanje izpitov študentov, socialne teţave študentov ipd.). Univerze skušajo 

zmanjšati vpliv teh razlogov, vendar pa je to teţka naloga. Potrebno je najti načine, 

kako vključiti posamezne skupine študentov, ki so podvrţeni kateremu od navedenih 

vzrokov, da se jim zagotovi pogoje, da bi lahko kljub temu uspešno dokončali študij. 

Eden od načinov zmanjševanja osipa zaradi finančnih razlogov, je lahko zagotavljanje 

poučevanja na daljavo, s pomočjo webinarja, kjer bi se študentje lahko udeleţili 

predavanj od doma, neobremenjeni s potovalnimi in bivalnimi stroški [10]. 

 

Tako kot za učence, pa bi bil webinar primeren tudi za učitelje, ki bi se lahko udeleţili 

raznih izobraţevanj, seminarjev ter študijskih skupin na daljavo. Kar bi bilo pozitivno 

tako iz časovnega kot tudi iz finančenga vidika. 
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4 UGOTOVITEV STANJA UPORABE WEBINARJA 

PRI PREDMETU TIT 

 

 

V sklopu diplomskega dela sta bili izvedeni dve različni anketi. Prvi anketni vprašalnik 

so izpolnili vsi učenci od šestega do devetega razreda Osnovne šole Gradec iz Litije 

(225 učencev). Drugi anketni vprašalnik so izpolnili le učenci, ki so bili udeleţeni na 

izvedenem webinarju (9 učencev). V tem poglavju bo vsako anketno vprašanje posebej 

predstavljeno ter opisano, kaj ţelimo z njim doseči, nato pa bodo sledili rezultati 

vsakega posameznega vprašanja in na koncu diskusija. 

 

4.1 Anketna vprašanja 

 

Na prvem anketnem vprašalniku so učenci označili spol in starost in odgovorili na 7 

anketnih vprašanj (A). Štiri vprašanja so zaprtega tipa, 3 vprašanja pa kombiniranega 

tipa, anketa se nahaja v prilogi A. 

 

V nadaljevanju predstavljamo anketna vprašanja prvega vprašalnika. 

 

A1: Ali imaš od doma dostop do interneta? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev ima od doma dostop do interneta. Na 

anketnem vprašalniku je bilo potrebno izbrati med dvema podanima odgovoroma (da, 

ne). 

 

A2: Če da, koliko časa dnevno preţiviš na internetu? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko časa učenci preţivijo na internetu kot tudi ali 

učenci dovolj pogosto uporabljajo internet, ker webinar zahteva določena znanja 

uporabe spletnih brskalnikov in določen čas na internetu. V primeru, da učenci niso 

veliko časa na internetu, se je namreč potrebno vprašati ali je webinar primeren zanje 

zaradi načina dela in tudi stroškov, ki so povezani s tem. Prav tako je bil namen 
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vprašanja ugotoviti ali na to vplivata starost in spol. Na anketnem vprašalniku je bilo 

potrebno izbrati med petimi podanimi odgovori (manj kot 1 uro, 1 – 2 uri, 2 – 3 ure, 3 – 

4 ure, več kot 4 ure). Smiselno bi bilo imeti tudi vprašanje glede hitrosti interneta, 

vendar se ni pričakovalo, da bi vsi učenci poznali točen odgovor na to vprašanje. 

 

A3: Kako dobro znam uporabljati računalnik? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, kako učenci vidijo svoje znanje uporabe računalnika ter 

kako bi ga ocenili, zato ker je smiselno webinar izvesti z učenci, ki imajo določeno 

predznanje rabe računalnika, da lahko pravilno odreagirajo ob morebitnih teţavah. Prav 

tako smo ugotavljali ali na samooceno vplivata starost ter spol. Na anketnem 

vprašalniku je bilo potrebno izbrati med petimi podanimi odgovori (zelo slabo, slabo, 

dobro, zelo dobro, odlično). 

 

A4: Ali si ţe slišal/a za poučevanje na daljavo? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev je ţe slišalo za poučevanje na daljavo, 

torej ugotoviti kakšno je zanimanje mladih za sodobno tehnologijo v povezavi z 

učenjem. Prav tako smo ugotavljali ali na to vplivata starost ter spol. Na anketnem 

vprašalniku je bilo potrebno izbrati med dvema podanima odgovoroma (da, ne). To 

vprašanje je imelo tudi podvprašanje za učence, ki so odgovorili z da in sicer so morali 

dopisati, kje so ţe slišali za poučevanje na daljavo. 

 

A5: Ali si ţe slišal/a za spletni seminar (webinar)? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev je ţe slišalo za spletni seminar oziroma 

webinar. Prav tako smo ugotavljali ali na to vplivata starost ter spol. Na anketnem 

vprašalniku je bilo potrebno izbrati med dvema podanima odgovoroma (da, ne). To 

vprašanje je imelo tudi podvprašanje za učence, ki so odgovorili z da in sicer so morali 

dopisati, kje so za spletni seminar slišali. 

A6: Ali kdaj računalnik uporabljaš pri učenju? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev uporablja računalnik pri učenju kajti 

predvidevamo, da večino časa, ki ga učenci preţivijo na računalniku namenijo igranju 
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igric ter klepetu, pri webinarju pa je uporaba namenska za učenje. Prav tako smo 

ugotavljali ali na to vplivata starost ter spol. Na anketnem vprašalniku je bilo potrebno 

izbrati med dvema podanima odgovoroma (da, ne). To vprašanje je imelo tudi 

podvprašanje za učence, ki so odgovorili z da in sicer so morali opisati, kako 

uporabljajo računalnik pri učenju. Učence bi bilo smiselno vprašati tudi ali imajo 

njihovi starši pregled nad njihovim delom na računalniku in ali bi potem računalnik 

pogosteje uporabljali pri učenju. 

 

A7: Kako zelo me zanima pouk s pomočjo spleta oziroma na daljavo? (Označi z X) 

 
 

 
 

Me nikakor ne 

zanima 

 
 

Me zelo zanima 

??? 

 
Se ne morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

   

Ţelim si skupno šolsko 

spletno učilnico. 

   

Zanima me kako poteka 

poučevanje na daljavo (preko 

spleta). 

   

 

Namen vprašanja je ugotoviti, kako močno si učenci ţelijo, da bi učitelj pri poučevanju 

večkrat uporabljal splet, kako močno si ţelijo skupno šolsko spletno učilnico ter kako 

močno jih zanima kako poteka poučevanje na daljavo (preko spleta). S tem skušamo 

ugotoviti kako so učenci zadovoljni s sedanjim, klasičnim načinom poučevanja oziroma 

kako so motivirani za spoznavanje novih oblik pouka. Prav tako je namen ugotoviti, ali 

na to vplivata starost ter spol. Na anketnem vprašalniku je bilo potrebno v preglednici 

označiti med podanimi odgovori (me nikakor ne zanima, me zelo zanima in se ne 

morem odločiti). 

 

Drugi anketni vprašalnik je zajemal 5 anketnih vprašanj (B) in je bil namenjen le 

učencem, ki so se udeleţili webinarja (skupaj 9 učencev sedmega razreda). Vsa 

vprašanja so zaprtega tipa, nahaja se v prilogi B. Učenci so odgovore na anketni 

vprašalnik podali takoj po izvedeni uri. 

 

V nadaljevanju so predstavljena anketna vprašanja drugega vprašalnika. 
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B1: Kako bi ocenil/a uro, izvedeno s pomočjo webinarja? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, kako bi učenci na splošno ocenili uro, ki je bila izvedena 

s pomočjo webinarja. Učenci so bili pred izvedbo webinarja seznanjeni z drugim 

vprašalnikom, ter opozorjeni na kaj naj bodo med učno uro pozorni (način podajanja 

učne snovi, način preverjanja razumevanja, način komunikacije med učencem in 

učiteljem ter med učenci). Na anketnem vprašalniku je bilo potrebno označiti enega 

izmed petih podanih odgovorov (1 nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro, 5 

odlično). 

 

B2: Ali si bom ponovno ogledal/a webinar, ko bo dostopen na spletu? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev ima namen si ponovno ogledati webinar, 

ki bo dosegljiv na spletu. Webinar si bodo lahko ogledali od doma, kar je prednost 

predvsem za učence z niţjimi sposobnostmi, ki bodo na ta način deleţni ponovne 

razlage. Na anketnem vprašalniku je bilo potrebno obkroţiti črko pred odgovorom (bom 

gotovo ponovno ogledal/a, bom mogoče ponovno ogledal/a, zagotovo ne bom ponovno 

ogledal/a). 

 

B3: Ali mi bo webinar pomagal pri pripravah na ocenjevanje znanja iz pravokotne 

projekcije? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev se strinja, da jim bo webinar pomagal pri 

pripravah na ocenjevanje znanja. Torej ali so si več zapomnili kot bi si pri klasični učni 

uri oziroma ali pa bodo snov ponavljali ob ponovnem ogledu posnetega webinarja. Na 

anketnem vprašalniku je bilo potrebno obkroţiti črko pred podanim odgovorom (se 

popolnoma strinjam, se strinjam, se ne strinjam). 

 

B4: Ali si v nadaljevanju še ţelim takšnega načina poučevanja? 

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev si še ţeli tovrstnega načina poučevanja. S 

tem ugotovimo kako zelo so motivirani za spoznavanje sodobne tehnologije v okviru 

poučevanja. Na anketnem vprašalniku je bilo potrebno označiti enega izmed treh 

podanih odgovorov (da, mogoče, ne). 
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B5: »Ali sem spremenil mnenje?« Kako zelo me zanima pouk preko spleta oziroma 

na daljavo?  (Označi z X) 

 
 

 
 

Me nikakor ne 

zanima 

 
 

Me zelo zanima 

??? 

 
Se ne morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

   

Ţelim si skupno šolsko 

spletno učilnico. 

   

Učenja na daljavo se bom v 

prihodnosti gotovo še 

udeleţil/a. 

   

 

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev je spremenilo mnenje glede na vprašanje 

iz prvega anketnega vpašalnika (A7), kako močno si učenci ţelijo, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal splet, kako močno si ţelijo skupno šolsko spletno 

učilnico in ali se bodo v prihodnosti učenja na daljavo gotovo še udeleţili. Na anketnem 

vprašalniku je bilo potrebno v preglednici označiti med podanimi odgovori (me nikakor 

ne zanima, me zelo zanima in se ne morem odločiti). 

 

4.1.1 Izvedba anketiranja 

 

Anketiranje prvega anketnega vprašalnika je bilo izvedeno v mesecu oktobru 2011 na 

osnovni šoli. Anketiranje drugega anketnega vprašalnika pa je bilo izvedeno med 

skupino učencev sedmega razreda, ki so bili udeleţeni pri webinarju. 

Webinar je bil izveden na skupini devetih učencev sedmega razreda pri predmetu TIT 

na temo Pravokotna projekcija. Opis  ter podrobnosti izvedbe učne ure z uporabo 

webinarja so podrobneje opisane v naslednjem poglavju. 

 

4.2 Rezultati z interpretacijo 

 

Anketiranih je bilo skupno 225 učencev od šestega do devetega razreda (6. razred 54 

učencev, 7. razred 56 učencev, 8. razred 51 učencev in 9. razred 64 učencev), od tega 

111 fantov in 114 deklet.  
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V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z interpretacijo za vsako posamezno anketno 

vprašanje (prvi anketni vprašalnik A in drugi anketni vprašalnik B). 

 

4.2.1 Prvi anketni vprašalnik 

 

A1: Ali imaš od doma dostop do interneta? 

 

Na sliki 20 je prikazan pričakovan rezultat in sicer ima 98 % anketiranih učencev od 

doma dostop do interneta. 

 

Slika 20: Odstotek učencev glede na to ali imajo od doma dostop do interneta. 

A2: Če da, koliko časa dnevno preţiviš na internetu? 

 

V tabeli 2 so vidni rezultati, ki so pokazali, da večina anketiranih učencev preţivi na 

internetu dnevno manj kot dve uri. Izpostavljena sta dva odgovora in sicer manj kot eno 

uro (38 %) ter 1 – 2 uri (34 %). Najmanj učencev se je odločilo za odgovor več kot štiri 

ure (4 %). 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

Ali imaš od doma dostop do 
interneta? 

DA 

NE 



43 

 

Tabela 2: Odstotek učencev glede na čas, ki ga dnevno preţivijo na internetu – skupaj. 

 

Koliko časa dnevno preţiviš na internetu? Odstotek učencev Število učencev 

Manj kot 1 uro 38 % 86 

1 – 2 uri 34 % 76 

2 – 3 ure 16 % 36 

3 – 4 ure 8 % 18 

Več kot 4 ure 4 % 9 

 

Tabela 3 prikazuje rezultate ankete glede na starost, kjer je razvidno, da mlajši 

anketirani učenci preţivijo dnevno na internetu manj časa kot starejši anketirani učenci. 

In sicer: največ je učencev šestega razreda, ki dnevno preţivijo na internetu manj kot 

eno uro (65 %), sorazmerni je deleţ učencev sedmega razreda, ki dnevno  preţivijo na 

internetu eno do dve uri (39 %) oziroma manj kot eno uro (36 %), največ je učencev 

osmega razreda, ki preţivijo dnevno na internetu eno do dve uri (49 %) ter učencev 

devetega razreda, ki preţivijo v enakem deleţu ena do dve uri ter dve do tri ure (28 %). 

Med vsemi učenci je največ učencev devetega razreda, ki dnevno preţivijo na internetu 

več kot štiri ure (11 %). V šestem razredu nihče od anketiranih učencev ne preţivi 

dnevno na internetu več kot štiri ure. 

 

Tabela 3: Odstotek učencev glede na čas, ki ga dnevno preţivijo na internetu – glede na razred. 

 

Koliko časa dnevno preţiviš na internetu? Odstotek učencev glede na razred 

 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Manj kot 1 uro 65 % 36 % 25 % 25 % 

1 – 2 uri 22 % 39 % 49 % 28 % 

2 – 3 ure 7 % 14 % 14 % 28 % 

3 – 4 ure 6 % 7 % 10 % 8 % 

Več kot 4 ure 0 % 4 % 2 % 11 % 

 

Tabela 4 prikazuje odgovore glede na spol, kjer smo ugotovili, da dekleta dnevno 

preţivijo na internetu nekoliko časa manj kot fantje, vendar ni bistvene razlike. 
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Tabela 4: Odstotek učencev glede na čas, ki ga dnevno preţivijo na internetu – glede na spol. 

 

Koliko časa dnevno preţiviš na internetu? Fantje Dekleta 

 Odstotek Število  Odstotek Število 

Manj kot 1 uro 37 % 41 36 % 41 

1 – 2 uri 32 % 35 36 % 41 

2 – 3 ure 18 % 20 15 % 17 

3 – 4 ure 7 % 8 8 % 9 

Več kot 4 ure 6 % 7 5 % 6 

 

A3: Kako bi ocenil/a svoje znanje uporabe računalnika? 

 

V tabeli 5 so prikazani rezultati anketiranja, kjer je razvidno, da večina učencev (43 %) 

meni, da je njihovo znanje računalništva dobro ali zelo dobro (33 %), kar precej 

učencev (19 %) meni, da je njihovo znanje odlično. Le malo učencev je mnenja, da je 

njihovo znanje računalništva zelo slabo (1 %). Pri tem odgovoru obstaja povezava z 

vprašanjem o času, ki ga učenci preţivijo na internetu in sicer so učenci, ki več časa 

preţivijo na internetu mnenja, da je njihovo znanje računalništva boljše. 

 

Tabela 5: Odstotek učencev glede na svojo oceno znanja uporabe računalnika – skupaj. 

 

Kako dobro znam uporabljati računalnik? Odstotek učencev Število učencev 

Zelo slabo 1 % 2 

Slabo 4 % 9 

Dobro 43 % 97 

Zelo dobro 33 % 74 

Odlično 19 % 43 

 

V tabeli 6 so prikazani rezultati ocene svojega znanja glede na starost, kjer je razvidno, 

da večina učencev ne glede na starost meni, da je njihovo znanje računalništva dobro (6. 

razred (46 %), 7. razred (39 %), 8. razred (45 %), 9. razred (42 %)). Nekoliko odstopajo 

le učenci 7. razreda, ki so se v enakem deleţu odločili za oceno zelo dobro. Za oceno 

odlično se je odločilo največ učencev 6. razreda (23 %), sledijo učenci 7. razreda (20 

%), nato 8. razreda (18 %) in z najmanjšim deleţem pri tej oceni učenci 9. razreda (17 

%). Kar pomeni, da so mlajši učenci bolj zadovoljni s svojim znanjem oziroma so do 
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svojega znanja manj kritični kot pa starejši učenci. Z oceno zelo slabo se ni ocenil nihče 

iz 7. razreda in iz 9. razreda. 

 

Tabela 6: Odstotek učencev glede na svojo oceno znanja uporabe računalnika – glede na razred. 

 

Kako dobro znam uporabljati 

računalnik? 

Odstotek učencev glede na razred 

 6. 

razred 

7. 

razred 

8. 

razred 

9. razred 

Zelo slabo 2 % 0 % 2 % 0 % 

Slabo 7 % 2 % 4 % 3 % 

Dobro 46 % 39 % 45 % 42 % 

Zelo dobro 22 % 39 % 31 % 38 % 

Odlično 23 % 20 % 18 % 17 % 

 

V tabeli 7 je prikaz rezultatov glede na spol. Največ anketiranih deklet se je ocenilo z 

oceno dobro (47 %), prav tako se je s to oceno ocenil največji deleţ fantov (40 %). V 

sorazmernem deleţu so se tako fantje (35 %) kot dekleta (31 %) odločili za oceno prav 

dobro. Pri oceni odlično pa je deleţ fantov (24 %) precej večji kot deleţ deklet (13 %). 

Največji razmik med spoloma je torej pri oceni odlično. Kar 10 % več fantov kot deklet 

meni, da je njihova znanje računalništva odlično. Na drugi strani sta se za oceno zelo 

slabo oba spola odločila v enakem deleţu (1 %) medtem, ko so se z oceno slabo ocenila 

le dekleta (8 %). Celostno gledano so se fantje ocenili z boljšimi ocenami kot dekleta. 

 

Tabela 7: Odstotek učencev glede na svojo oceno znanja uporabe računalnika – glede na spol. 

 

Kako dobro znam uporabljati računalnika? Fantje Dekleta 

 Odstotek Število Odstotek Število 

Zelo slabo 1 % 1 1 % 1 

Slabo 0 % 0 8 % 9 

Dobro 40 % 44 47 % 54 

Zelo dobro 35 % 39 31 % 35 

Odlično 24 % 27 13 % 15 
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A4: Ali si ţe slišal/a za poučevanje na daljavo? 

 

Rezultati ankete, ki so prikazani na sliki 21 so pričakovani in sicer večina učencev (60 

%) še ni slišala za poučevanje na daljavo. 

 

 

Slika 21: Odstotek učencev glede na poznavanje poučevanja na daljavo – skupaj. 

 

V tabeli 8 so prikazani rezultati glede na starost. Za poučevanje na daljavo je slišalo 

največ učencev 9. razreda (63 %) in najmanj učencev 7. razreda (25 %). Iz odgovorov 

anketnega vprašalnika je razvidno, da so se učenci 9. razreda seznanili s poučevanjem 

na daljavo pri pouku geografije. Učenci ostalih razredov pa so v večini slišali za 

poučevanje na daljavo od staršev, starejših bratov in sester, v šoli ter iz medijev. 

 

Tabela 8: Odstotek učencev glede na poznavanje poučevanja na daljavo – glede na razred. 

 

 Odgovor DA 

Ali si ţe slišal/a za poučevanje na daljavo? Odstotek učencev Število učencev 

6. razred 35 % 19 

7. razred 25 % 14 

8. razred 31 % 16 

9. razred 63 % 40 

 

V tabeli 9 so prikazani rezultati glede na spol, kjer je deleţ fantov rahlo višji (3 %) od 

deleţa deklet, ki so za poučevanje na daljavo ţe slišali. Predvidevamo lahko, da spol 

nima vpliva na poznavanje poučevanja na daljavo. 

40% 

60% 

Ali si že slišal/a za poučevanje na 
daljavo? 

DA 

NE 
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Tabela 9: Odstotek učencev glede na poznavanje poučevanja na daljavo – glede na spol. 

 

 Odgovor DA 

Ali si ţe slišal/a za poučevanje na daljavo? Odstotek učencev Število učencev 

Fantje 41 % 45 

Dekleta 38 % 44 

 

A5: Ali si ţe slišal/a za spletni seminar (webinar)? 

 

Rezultati ankete so prikazani na sliki 22. In sicer je za webinar slišalo več učencev (9 

%), kot smo prvotno pričakovali. Učenci so za webinar slišali od starejših bratov in 

sester, sorodnikov, iz medijev, en učenec se je webinarja udeleţil, ko se je učil tujega 

jezika. 

 

 

Slika 22: Odstotek učencev glede na poznavanje webinarja – skupaj. 

 

Glede na starost, so rezultati ankete, prikazani v tabeli 10, pokazali dokaj zanimiv 

rezultat in sicer je za webinar slišalo največ učencev 6. razreda (15 %), kar je 

presenetljivo, saj smo sklepali, da so za webinar prej slišali starejši učenci kot pa mlajši. 

Sicer pa je na drugem mestu 9. razred (13 %). 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

Ali si že slišal/a za spletni seminar 
(webinar)? 

DA 

NE  
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Tabela 10: Odstotek učencev glede na poznavanje webinarja – glede na razred. 

 

 Odgovor DA 

Ali si ţe slišal/a za spletni seminar (webinar)? Odstotek učencev Število učencev 

6. razred 15 % 8 

7. razred 5 % 3 

8. razred 2 % 1 

9. razred 13 % 8 

 

V tabeli 11 so prikazani rezultati ankete glede na spol, kjer je razvidno, da je za webinar 

slišalo 4 % več fantov kot deklet. Torej lahko sklepamo, da spol ne vpliva na 

poznavanje webinarja. 

 

Tabela 11: Odstotek učencev glede na poznavanje webinarja – glede na spol. 

 

 Odgovor DA 

Ali si ţe slišal/a za spletni seminar (webinar)? Odstotek učencev Število učencev 

Fantje 11 % 12 

Dekleta 7 % 8 

 

A6: Ali kdaj računalnik uporabljaš pri učenju? 

 

Učenci uporabljajo računalnik pri učenju predvsem za pripravo raznih seminarskih 

nalog (iskanje podatkov na Wikipediji, iskanje slik) ter priprave na govorne nastope 

(prevajanje besed, Power point predstavitve). Na sliki 23 so prikazani rezultati ankete, 

ki prikazujejo majhen deleţ učencev (18 %), ki računalnik uporabljajo pri dejanskem 

učenju (reševanje interaktivnih nalog na spletu). 
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Slika 23: Odstotek učencev glede na uporabo računalnika pri učenju – skupaj. 

 

V tabeli 12 so prikazani rezultati ankete glede na starost učencev, kjer je razvidno, da le 

ta ne vpliva na uporabo računalnika pri učenju. 

 

Tabela 12: Odstotek učencev glede na uporabo računalnika pri učenju – glede na razred. 

 

 Odgovor DA 

Ali kdaj računalnik uporabljaš pri učenju? Odstotek učencev Število učencev 

6. razred 25 % 43 

7. razred 23 % 42 

8. razred 25 % 41 

9. razred 27 % 55 

 

V tabeli 13 so prikazani rezultati ankete glede na spol. Prav tako kot starost, tudi spol ne 

vpliva na uporabo računalnika pri učenju in sicer je deleţ deklet le za 2 % višji od 

deleţa fantov. 

 

Tabela 13: Odstotek učencev glede na uporabo interneta pri učenju – glede na spol. 

 

 Odgovor DA 

Ali kdaj računalnik uporabljaš pri učenju? Odstotek učencev Število učencev 

Fantje 49 % 87 

Dekleta 51 % 94 

 

 

 

 

80% 

20% 

Ali kdaj računalnik uporabljaš pri 
učenju? 

DA 

NE 
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A7: Kako zelo me zanima pouk s pomočjo spleta oziroma na daljavo? (Označi z X) 

 

Rezultati ankete so prikazani v tabeli 14, kjer je razvidno, da si več kot polovica 

učencev ţeli dela z računalnikom. Učenci so izrazili ţeljo za poučevanje preko spleta 

(60 %), za uporabo skupne šolske spletne učilnice (50 %) in zanimanje za učenje na 

daljavo (48 %). Ostale učence pa to ne zanima oziroma se ne morejo odločiti. Pri 

odgovoru se ne morem odločiti sklepamo, da učenci niso seznanjeni, kako deluje 

oziroma kako bi potekalo poučevanje z uporabo spleta, kaj sploh je šolska spletna 

učilnica in kaj je poučevanje na daljavo. 

 

Tabela 14: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima (splet pri poučevanju, spletna učilnica in 

poučevanje na daljavo) – skupaj. 

 

 

Me 

nikakor ne 

zanima 

Me zelo 

zanima 

Se ne 

morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 13 % 60 % 27 % 

Ţelim si skupno šolsko spletno učilnico. 

 24 % 50 % 26 % 

Zanima me kako poteka poučevanje na daljavo (preko 

spleta). 27 % 48 % 25 % 

 

V tabeli 15 so prikazani rezultati ankete glede na starost učencev, kjer je razvidno, da si 

največ učencev 7. razreda ţeli, da bi učitelj pri poučevanju večkrat uporabljal splet. Če 

to poveţemo z dejstvom, da so učenci 7. razreda tisti, ki v najmanjšem deleţu 

uporabljajo računalnik pri učenju, lahko sklepamo, da jih poučevanje in učenje z 

računalnikom zanima, vendar za to potrebujejo strokovno pomoč. Na drugem mestu so 

učenci 9. razreda (64 %), kar sovpada z dejstvom, da so to učenci, ki v največjem 

deleţu uporabljajo računalnik pri učenju. To pomeni, da jih takšen način poučevanja in 

učenja zanima, jim ustreza in da si ţelijo čim več takšnega načina dela za pridobivanje 

novih znanj in utrjevanja snovi. V 8. razredu si več kot polovica učencev (59 %) ţeli 

uporabe spleta pri poučevanju. V 6. razredu pa je deleţ učencev, ki si ţelijo poučevanje 

preko spleta nekoliko niţji (40 %), sorazmeren pa je deleţ učencev, ki si takšnega 

načina poučevanja ne ţelijo oziroma se ne morejo odločiti (30 %). 
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Tabela 15: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima splet pri poučevanju – glede na razred. 

 

Ţelim si, da bi učitelj pri poučevanju večkrat  Odstotek učencev glede na razred 

uporabljal splet. 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Me nikakor ne zanima 30 % 2 % 22 % 3 % 

Me zelo zanima 40 % 73 % 59 % 64 % 

Se ne morem odločiti 30 % 25 % 19 % 33 % 

 

V tabeli 16 so prikazani rezultati ankete glede na spol, kjer je razvidno, da le ta ne 

vpliva na to kako močno si učenci ţelijo, da bi učitelj pri poučevanju uporabljal splet. 

 

Tabela 16: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima splet pri poučevanju – glede na spol. 

 

Ţelim si, da bi učitelj pri poučevanju večkrat  

 uporabljal splet. Fantje Dekleta 

Me nikakor ne zanima 14 % 12 % 

Me zelo zanima 63 % 56 % 

Se ne morem odločiti 23 % 32 % 

 

V tabeli 17 so prikazani rezultati ankete glede na starost, ki so pokazali, v kakšni meri si 

učencei ţelijo skupno šolsko spletno učilnico (6. razred (56 %), 9. razred (52 %), 7. 

razred (52 %), 8. razred (42 %)). 

 

Tabela 17: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima skupna šolska spletna učilnica – glede na 

razred. 

 

Ţelim si, skupno šolsko spletno učilnico. Odstotek učencev glede na razred 

 
6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Me nikakor ne zanima 24 % 18 % 29 % 23 % 

Me zelo zanima 56 % 52 % 42 % 52 % 

Se ne morem odločiti 20 % 30 % 29 % 25 % 

 

V tabeli 18 so prikazani rezultati ankete glede na spol, kjer je razvidno, da si več fantov 

(58 %) kot deklet  (43 %) ţeli skupno šolsko spletno učilnico. To sovpada z dejstvom, 

da več časa preţivijo na internetu ter, da so ocenili svoje znanje iz računalništva bolje 

kot so ga ocenila dekleta. Več deklet (32 %) kot fantov (19 %) se ne more odločiti. V 

pribliţno enakem deleţu pa si nikakor ne ţelijo skupne spletne učilnice tako fantje (23 

%) kot dekleta (25 %). 
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Tabela 18: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima skupna šolska spletna učilnica – glede na 

spol. 

 

Ţelim si skupno šolsko spletno učilnico. Fantje Dekleta 

 

Odstotek Število Odstotek Število 

Me nikakor ne zanima 23 % 25 25 % 28 

Me zelo zanima 58 % 64 43 % 49 

Se ne morem odločiti 19 % 22 32 % 37 

 

V tabeli 19 so prikazani rezultati ankete glede na starost učencev, ki so pokazali, da le ta 

bistveno ne vpliva na zanimanje za poučevanje preko spleta. Najbolj zanima učence 7. 

razreda (55 %) nekoliko manj učence 6. razreda (46 %) najmanj pa učence 8. in 9. 

razreda (45 %) vendar so razlike med deleţem učencev zelo majhne. 

 

Tabela 19: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima poučevanje na daljavo – glede na razred. 

 

Zanima me kako poteka poučevanje na daljavo Odstotek učencev glede na razred 

(preko spleta). 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Me nikakor ne zanima 31 % 18 % 31 % 28 % 

Me zelo zanima 46 % 55 % 45 % 45 % 

Se ne morem odločiti 22 % 27 % 24 % 27 % 

 

V tabeli 20 so prikazani rezultati ankete glede na spol, kjer je razvidno, da dekleta (50 

%) za malenkost bolj zanima poučevanje na daljavo kot fante (46 %). Fantov (32 %) je 

nekaj več, ki jih poučevanje na daljavo nikakor ne zanima kot deklet (22 %). Prav tako 

pa ni bistvenih razlik med fanti (22 %) in dekleti (28 %) pri odgovoru se ne morem 

odločiti.  

 

Tabela 20: Odstotek učencev glede na to, kako zelo jih zanima poučevanje na daljavo – glede na spol. 

 

Zanima me kako poteka poučevanje na daljavo  Fantje Dekleta 

(preko spleta). Odstotek Število Odstotek Število 

Me nikakor ne zanima 32 % 36 22 % 25 

Me zelo zanima 46 % 51 50 % 57 

Se ne morem odločiti 22 % 24 28 % 32 
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4.2.2 Drugi anketni vprašalnik 

 

B1: Kako bi ocenil/a uro, izvedeno s pomočjo webinarja? 

 

Učenci so se odločili le za dva odgovora in sicer odlično 89 % ter prav dobro 11%. 

Rezultat je pričakovan, saj je navadno učencem vedno všeč, če učna ura poteka 

nekoliko drugače kot običajno. 

 

B2: Ali si bom ponovno ogledal/a webinar, ko bo dostopen na spletu? 

 

Rezultati ankete, ki so prikazani v tabeli 21, so pokazali, da ima večina učencev (78 %) 

namen ponovno ogledati webinar. Za odgovor mogoče so se odločili tisti učenci, ki so 

na prvem anketnem vprašalniku odgovorili, da jih poučevanje na daljavo nikakor ne 

zanima. 

 

Tabela 21: Odstotek učencev, ki si bodo webinar ponovno ogledali. 

 

Webinar bo dostopen na spletu in jaz si ga: Odstotek 

učencev 

Število učencev 

Bom gotovo ponovno ogledal/a 78 % 7 

Bom mogoče ponovno ogledal/a 22 % 2 

Zagotovo ne bom ponovno ogledal/a 0 % 0 

 

B3: Ali mi bo webinar pomagal pri pripravah na ocenjevanje znanja iz pravokotne 

projekcije? 

 

Rezultati ankete, ki so prikazani v tabeli 22, so pokazali, da se vsi učenci strinjajo, da 

jim bo webinar pomagal pri pripravah na ocenjevanje znanja iz pravokotne projekcije, 

več kot polovica učencev (56 %) pa je popolnoma prepričana. Nihče od učencev pa ni 

mnenja, da jim webinar ne bo pomagal pri pripravah na ocenjevanje znanja. 
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Tabela 22: Odstotek učencev, glede strinjanja z izjavo, da jim bo webinar pomagal pri pripravah na 

ocenjevanje znanja iz pravokotne projekcije. 

 

Webinar mi bo pomagal pri pripravah na 

ocenjevanje znanja. 

Odstotek 

učencev 

Število učencev 

popolnoma se strinjam 56 % 5 

se strinjam 44 % 4 

se ne strinjam  0 % 0 

 

B4: Ali si v nadaljevanju še ţelim takšnega načina poučevanja? 

 

Rezultati ankete, ki so prikazani v tabeli 23, so pokazali, da si večji del učencev (78 %) 

še ţeli tovrstnega načina poučevanja. Vsi ostali učenci (22 %) so se odločili za odgovor 

mogoče; hkrati pa so to učenci, ki so se tudi pri anketnem vprašanju B2 o ponovnem 

ogledu webinarja, odločili za odgovor mogoče. 

  

Tabela 23: Odstotek učencev glede na ţeljo po ponovnem webinarju. 

 

V nadaljevanju si še ţelim takšnega načina 

poučevanja.  

Odstotek 

učencev 

Število učencev 

Da 78 % 7 

Mogoče 22 % 2 

Ne  0 % 0 

 

B5: »Ali sem spremenil mnenje?« Kako zelo me zanima pouk preko spleta oziroma 

na daljavo?  (Označi z X) 

 

Rezultati ankete, ki so prikazani v tabeli 24 in tabeli 25, so pokazali, da po izvedbi 

webinarja učenci niso spremenili mnenja, pri ţelji po učiteljevi večkratni uporabi spleta 

pri poučevanju. Povečalo se je zanimanje (iz 56 % na 78 %) po uporabi skupne šolske 

spletne učilnice. Vsi učenci pa so mnenja, da se bodo v prihodnosti udeleţili učenja na 

daljavo. 
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Tabela 24: Odstotek učencev glede na zanimanje za poučevanje s speltom (pred izvedenim webinarjem). 

 

 Me nikakor ne 

zanima 

Me zelo zanima Se ne morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

0 % 89 % 11 % 

Ţelim si skupno šolsko spletno 

učilnico. 

22 % 56 % 22 % 

Učenja na daljavo se bom v 

prihodnosti gotovo še udeleţil/a. 

22 % 67 % 11 % 

 

Tabela 25: Odstotek učencev glede na zanimanje za poučevanje s speltom (po izvedenim webinarju). 

 

 Me nikakor ne 

zanima 

Me zelo zanima Se ne morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

0 % 89 % 11 % 

Ţelim si skupno šolsko spletno 

učilnico. 

11 % 78 % 11 % 

Učenja na daljavo se bom v 

prihodnosti gotovo še udeleţil/a. 

0 % 100 % 0 % 

 

4.3 Diskusija 

 

Na podlagi anketiranja o uporabi interneta pri poučevanju učencev na osnovni šoli 

predstavljamo sklepne ugotovitve anketiranja. 

 

4.3.1 Prvi anketni vprašalnik 

 

Večina učencev ima doma dostop do interneta in večina teh učencev preţivi dnevno na 

internetu manj kot dve uri. Glede na starost učencev smo ugotovili, da mlajši učenci 

dnevno preţivijo nekoliko manj časa na internetu kot starejši učenci. 

 

Rezultati so prav tako pokazali, da večina učencev meni, da je njihovo znanje 

računalništva dobro oziroma zelo dobro. Starejši učenci so podali nekoliko višjo 

samooceno kot učenci iz niţjih razredov. To lahko poveţemo z dejstvom, da so starejši 

učenci v svoje znanje bolj prepričani, ker na računalniku dnevno preţivijo več časa. 

 

Glede poznavanja učenja na daljavo so rezultati ankete pokazali, da več kot polovica 

učencev pozna oziroma je ţe slišala za poučevanje na daljavo. Največji deleţ 
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predstavljajo učenci 9. razreda, ker so slišali za poučevanje na daljavo pri pouku in sicer 

pri uri geografije, ko so spoznavali Avstralijo. 

 

Pri vprašanju o poznavanju webinarja so bili pričakovani rezultati nekoliko niţji od 

dejanskih. In sicer je skoraj desetina učencev ţe slišala za webinar od starejših bratov in 

sester, staršev, sorodnikov ali pa iz medijev. Eden izmed anketiranih učencev pa se je 

webinarja udeleţil, ko se je učil tujega jezika. 

 

Pri anketnem vprašanju o uporabi računalnika pri učenju smo dobili pričakovan 

odgovor, da ga večina učencev uporablja pri učenju. Večina učencev uporablja 

računalnik predvsem za pripravo raznih seminarskih nalog, iskanje podatkov na 

Wikipediji, iskanje slik, pri pripravah na govorne nastope, prevajanje besed ter 

PowerPoint predstavitve. Majhen je deleţ učencev, ki računalnik uprabljajo za dejansko 

učenje (npr. reševanje interaktivnih nalog na spletu). 

 

Rezultati ankete so pokazali, da si učenci v večini ţelijo, da bi učitelj pri poučevanju 

uporabljal splet, prav tako si ţelijo skupno šolsko spletno učilnico ter da jih zelo 

zanima, kako poteka poučevanje na daljavo. Ko so učenci odgovarjali z odgovorom se 

ne morem odločiti, ugotavljamo, da ta izbira pomeni predvsem nepoznavanje 

poučevanja preko spleta.  

 

Glede na ugotovitve, da učenci radi delajo z računalnikom in da imajo dokaj dobro 

samopodobo o svojem znanju računalništva menimo, da bi nova metoda poučevanja 

bistveno doprinesla k njihovem znanju obravnavane snovi na webinarju in hkrati tudi 

izboljšala njihovo funkcionalno rabo računalnika. 

 

4.3.2 Drugi anketni vprašalnik 

 

Druga anketa, ki smo jo izvedli z učenci, ki so bili udeleţeni na webinarju, pa je 

pokazala, da so učenci spremenili svoje mneje, ko so spoznali, kaj poučevanje na 

daljavo (preko spleta) lahko dejansko pomeni. 

 

Učenci so spoznali novo metodo poučevanja. Webinar je bil uporabljen v razčlenjenih 

učnih sekvencah in je hkrati omogočal sprotno preverjanje rezultatov. Upoštevali smo 
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interese in potrebe učencev in jih usmerjali k izbranemu učnemu cilju. Ves čas je bila 

prisotna notranja diferenciacija. Webinar omogoča slušno in vizualno zaznavanje. 

Učencem zagotavlja samostojno reševanje problemov, motiviranost, raziskovalno 

aktivnost ter tudi intuitivno razmišljanje pri reševanju problemov. 

 

Razveseljivo je dejstvo, da so vsi učenci pokazali zanimanje in so motivirani za nove 

metode poučevanja. Vendar se zavedamo, da ne gre posploševati, ker je bil webinar 

izveden na manjši skupini učencev. Upoštevati je potrebno, da imamo na šolah različne 

tipe učencev, tudi motorične, ki za dobre rezultate potrebujejo moţnost rokovanja z 

objektom spoznavanja. 

 

4.3.3 Dodatne ugotovitve 

 

Ugotovili smo, da uporaba interneta ni diskriminatorna glede na spol, saj ni prišlo do 

večjih razhajanj med odgovori deklet v primerjavi s fanti. 

 

Prav tako ni prihajalo do večjih razlik glede na starost med posameznimi razredi. 

 

Z anketama smo ugotovili, da so učenci precej slabo seznanjeni z učenjem preko spleta 

vendar, da jih zanima kako poteka in da si ţelijo tovrstnega načina poučevanja. To  

pomeni, da je smiselno učence seznaniti z IKT tehnologijo in jo tudi uporabljati. Kajti, 

če so učenci motivirani, je tudi znanje, ki ga pridobijo lahko trajnejše in kvalitetnejše.  

 

Ker vsi učenci ne znajo pravilno uporabljati računalnik in lahko sami povzročijo, da 

računalnik začne delati narobe ali pa enostavno zmedejo računalniški sistem jih je 

smiselno opozoriti, kako naj reagirajo pri morebitnih teţavah, ki bi nastopile pri 

webinarju. 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

 

Na kakšen način in s kakšnimi rešitvami smo dosegli zadane cilje C1 – C6 iz poglavja 

1.2, je v nadaljevanju obrazloţeno po posameznih ciljih. 

 

C1: Opredeliti pojem webinar. 

 

Pojem webinarja je podan v poglavju 2.1, kjer je opisano iz katerih besed nastane 

webinar (web-based seminar) oziroma slovenski prevod spletinar (spletni seminar). 

Torej to so seminarji, ki potekajo preko spleta in omogočajo aktivno interakcijo med 

udeleţenci in predavateljem, prenos slik, zvoka ter video posnetkov. 

 

C2: Opisati zgodovino webinarja. 

 

Zgodovina webinarja je opisana v poglavju 2.2., kjer je opisano, kako se je v sredini 90-

ih let pojavil klepet v realnem času in kako se je v poznih 90-ih letih pojavila prva 

spletna konferenca, ki je bila na voljo širši mnoţici. Prvi, ki je izraz webinar uporabljal, 

je bil Eric R. Korb. Prva komercialna in v celoti računalniška spletna konferenca 

(webinar) je bila podana leta 1997 (s prosojnicami ter klepetom in je podprla več deset 

hkratnih uporabnikov v različnih drţavah). 

 

C3: Opredeliti orodja za pripravo webinarja. 

 

Osnovna funkcija spletnih orodij za webinarje je na spletu ustvariti sejno sobo. Navadno 

je moderator tisti, ki ustvari to sejno sobo in udeleţenci vstopajo vanjo preko 

določenega spletnega naslova. Od udeleţencev, ki se prvič udeleţijo webinarja, 

nekatera orodja zahtevajo, da na svoj računalnik prenesejo kakšno manjšo aplikacijo. V 

poglavju 2.3 so podana pomembna vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti pred 

webinarjem (Koliko stane in koliko ljudi bo udeleţenih? Katere funkcije potrebujemo? 

Kako je z zvočno povezavo? Ali ţelimo webinar posneti?). Naveden je tudi seznam 

orodij za pripravo webinarja, nekaj bolj priljubljenih pa je tudi opisanih (Dimdim, 

Yugma, GoToWebinar, Adobe Acrobat Connect in ReadyTalk). 
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C4: Podati navodila za pripravo webinarja. 

 

V poglavju 2.4 so podana navodila za pripravo webinarja. Podani so nasveti za izvedbo 

uspešnega webinarja, t.j. kaj je potrebno storiti pred webinarjem (zamisel predstavitve, 

vprašanja pri webinarju, animacije, hiperpovezave, videoposnetki, poskusna izvedba, 

dolţnosti moderatorja na dan webinarja), med webinarjem (podajanje jasnih navodil, 

prikaz namizja, spletna kamera, odmev) ter po webinarju. 

 

C5: Ugotoviti ali učenci poznajo webinar in ali si takšen način poučevanja ţelijo. 

 

Ugotavljanja poznavanja webinarja ter ţelje po takšnem načinu poučevanja smo se lotili 

s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Prvi anketni vprašalnik je bil namenjen vsem 

učencem, priloga A, drugi anketni vprašalnik pa je bil namenjen učencem, ki so se 

udeleţili ure, izvedene s pomočjo webinarja, priloga B. Vsi udeleţeni učenci so 

pokazali zanimanje in so motivirani za nove metode poučevanja. Vendar ne gre 

posploševati, ker je bil webinar izveden na manjši skupini učencev. 

 

C6: Sestaviti lasten webinar in ga izpeljati pri predmetu TIT ter ugotoviti, kakšen je 

odziv udeleţenih učencev. 

 

Konkreten primer lastnega webinarja, ki je bil izveden na osnovni šoli v 7. razredu pri 

predmetu TIT, je podan v poglavju 4. Učenci 7. razreda so bili izbrani, ker je bilo iz 

rezultatov ankete razvidno, da so učenci 7. razreda tisti, ki si najbolj ţelijo učiteljevo 

uporabo spleta pri poučevanju in to so tudi učenci, ki pri učenju v najmanjšem deleţu 

uporabljajo računalnik, kar pomeni, da jih poučevanje in učenje z računalnikom sicer 

zanima, vendar za to potrebujejo pomoč strokovnjaka. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Skozi diplomsko delo je predstavljen webinar oziroma v slovenskem prevodu spletinar. 

Na začetku je opisan pojem webinar ter njegova zgodovina. 

 

Teoretični del je pokazal, katera orodja za pripravo webinarja obstajajo in kakšne so 

značilnosti nekaterih bolj priljubljenih orodij. Prav tako kot dobre, so predstavljene tudi  

slabe lastnosti webinarja. V diplomskem delu je predstavljeno, na kaj mora biti 

predavatelj pozoren pri izbiri orodij za pripravo webinarja in kaj vse je potrebno storiti 

pred pričetkom webinarja, med webinarjem ter po končanem webinarju. 

 

Praktični del je bil izveden s pomočjo ankete, ki je pokazala, da imajo skoraj vsi učenci 

od doma dostop do interneta ter da dnevno večina njih preţivi do pribliţno dve uri na 

spletu. Anketa je prav tako pokazala, da si učenci ţelijo in da jih zanima poučevanje s 

pomočjo računalnika. Ob pogovoru z nekaj učitelji smo ugotovili, da tudi učitelji radi 

posegajo po poučevanju s pomočjo računalnika in spleta, vendar pa jim v glavnem 

primanjkuje časa za pripravo nalog. Hkrati je bil v pogovoru z nekaterimi učitelji, sploh 

starejšimi, zaznan strah pred uporabo IKT, saj ne vedo kako ravnati v primeru tehničnih 

zapletov. Učitelji, ki v največji meri uporabljajo računalnik in splet pa so učitelji 

druţboslovnih smeri (predvsem angleščina). 

 

Skozi diplomsko delo je bilo ugotovljeno, da je bistvo uspešnega webinarja notranja 

motivacija udeleţencev, česar pa učenci nimajo vedno. Torej, kar se tiče dela z učenci 

bi bilo webinar najbolj smiselno uporabiti, kadar so učenci močno notranje motivirani. 

To pa so v primeru priprav na tekmovanja (na področni oziroma drţavni ravni). Zelo 

smiselna uporaba webinarja bi bila pri učencih, ki so dlje časa odsotni od pouka 

(dolgotrajno bolni učenci, športniki, kulturniki), ki bi na takšen način lahko spremljali 

pouk v realnem času oziroma, ker se webinar lahko posname, bi si lahko ogledali 

posnetek le-tega. Tako bi bil njihov primanjkljaj bistveno manjši kot sicer. Uporaba 

webinarja bi bila tudi primerna v primeru odsotnosti učitelja (krajevni, časovni, 

zdravstveni ali drugi razlogi). Tako bi lahko uro vodil preko spleta, učenci bi se zbrali v 

nadzorovani računalniški učilnici in spremljali pouk. 
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Pri pouku tehnike in tehnologije je kar nekaj moţnosti uporabe webinarja, ki bi nam 

občutno zniţala stroške, hkrati pa bi bili učenci zaradi neklasičnega načina podajanja 

snovi nekoliko bolj motivirani. In sicer bi pri raznih tehniških dnevih lahko imeli 

zunanje sodelavce, ki bi se vključili v pouk preko webinarja in učence na ta način 

seznanili z različnimi lastnostmi njihovega dela, podjetja oziroma materiala, ki ga 

obdelujejo. Tako bi učenci pridobili razne uporabne informacije o različnih materialih 

od strokovnjakov kar v šoli, brez potovalnih stroškov. Prav tako bi lahko med samim 

poukom tehnike in tehnologije ob začetku posameznega poglavja namenili nekaj minut 

za webinar, ko bi se različni zunanji sodelavci priključili uri in učencem iz prve roke 

podali informacije oziroma bi jim lahko odgovarjali na zastavljena vprašanja. 

 

Glede na to, da se v pouk tehnike in tehnologije vključujejo teme, ki so pomembne za 

trajnostni razvoj, bi lahko učenci v okviru IKT (razvijanje digitalnih zmoţnosti) 

spoznali tudi spletne konference in webinar. 
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8 PRILOGE 

 

 

A  Prvi anketni vprašalnik 

 

UPORABA INTERNETA PRI POUČEVANJU 
 

Spol (obkroţi):    m    ţ       Razred: 

______ 
 

1.  Ali imaš od doma dostop do interneta? (obkroţi)  DA       NE 

 

2.  Če, da koliko časa dnevno preţiviš na internetu? (obkroţi) 
 

A   manj kot 1 uro B   1 – 2 uri C   2 – 3 ure D   3 – 4 ure E   več kot 4 

ure 

 

3.  Kako dobro znam uporabljati računalnik? (obkroţi) 
 

A   zelo slabo     B   slabo   C   dobro  D   zelo dobro  E   odlično 

  

4.  Ali si ţe slišal/a za poučevanje na daljavo? (obkroţi)  DA NE 
 

Če, da napiši kje: 

__________________________________________________________ 

 

5.  Ali si ţe slišal/a za spletni seminar (webinar)? (obkroţi)  DA NE 
 

Če, da napiši kje: 

__________________________________________________________ 

 

6.  Ali kdaj računalnik uporabljaš pri učenju? (obkroţi) DA NE 
 

Če, da opiši kako: 

__________________________________________________________ 

 

7.  Kako zelo me zanima pouk s pomočjo spleta oziroma na daljavo? (Označi z X) 
 

 

 
 

Me nikakor ne zanima 

 
 

Me zelo zanima 

??? 

 
Se ne morem odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

   

Ţelim si skupno šolsko spletno 

učilnico. 

   

Zanima me kako poteka 

poučevanje na daljavo (preko 

spleta). 
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B  Drugi anketni vprašalnik 

 

POVRATNA INFORMACIJA 
 

1.  Kako bi ocenil/a uro, izvedeno s pomočjo webinarja? (obkroţi: 1 – nezadostno, 2 

– zadostno, 3 – dobro, 4 – pravdobro, 5 – odlično) 

     

  1  2  3  4  5 

 

2.  Ali si bom ponovno ogledal/a webinar, ko bo dostopen na spletu? (obkroţi) 

 

A     bom gotovo ponovno ogledal/a. 

B     bom mogoče ponovno ogledal/a. 

C     zagotovo ne bom ponovno ogledal/a. 

 

3.  Ali mi bo webinar pomagal pri pripravah na ocenjevanje znanja iz pravokotne 

projekcije? 

 

A     Popolnoma strinjam 

B     Se strinjam 

C     Se ne strinjam 

 

4.  Ali si v nadaljevanju še ţelim takšnega načina poučevanja? (obkroţi) 

 

DA  MOGOČE  NE 

 

5.  »Ali sem spremenil mnenje?« Kako zelo me zanima pouk s pomočjo spleta 

oziroma na daljavo? (Označi z X) 
 

 

 
 

Me nikakor ne 

zanima 

 
 

Me zelo zanima 

??? 

 
Se ne morem 

odločiti 

Ţelim si, da bi učitelj pri 

poučevanju večkrat uporabljal 

splet. 

   

Ţelim si skupno šolsko 

spletno učilnico. 

   

Učenja na daljavo se bom v 

prihodnosti gotovo še 

udeleţil/a. 
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C  Učna priprava 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Učitelj: Karmen Kuder 
Šola: OŠ Gradec 

Razred: 7. 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Datum: 24. 10. 2011 

Št. Ur: 1 

Vsebina: Pravokotna projekcija 

Učna enota: Pravokotna projekcija – uvodna ura 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraţevalni cilji 

 

Učenci: 

- utemeljijo pomen risanja predmetov v pravokotni projekciji, 

- razloţijo nastanek pravokotne projekcije na projicirnih ravninah, 

- utemeljijo uporabo projiciranja več ravni in 

- poiščejo moţnosti uporabe pravokotne projekcije v praksi. 

 

Standardi znanja in minimalni standardi (označeni leţeče) po UN za vsebino 

Pravokotna projekcija 

 

Učenci: 

- utemeljijo risanje v pravokotni projekciji z vidika poznavanja projekcij in 

uporabe pravokotne projekcije v praksi in 

- rišejo preproste predmete s svinčnikom in računalniškim grafičnim orodjem 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  Uvodna učna ura 

Učne oblike:  Frontalna, individualna 

Učne metode:   Metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

(metoda dela z internetom, metoda dela z računalniškim 

programom) 

Novi pojmi in posplošitve:  Pravokotna projekcija 

Korelacija:  Likovna vzgoja 

Učila/pripomočki:  Računalnik  

 

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Fakin M., Učni načrt Tehnika in tehnologija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in 

šport, Zavod RS za šolstvo , Ljubljana, 2011. 
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[2]  Fošnarič S., Slukan D., Virtič J., Tehnika in tehnologija 7, Učbenik za 7. razred 

devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2006).  

[3]  Pravokotna projekcija  

 http://ro.zrsss.si/~puncer/tehris/risanje/pravokot2.htm [20.10.2011]. 

[4] PowerPoint predstavitev pravokotne projekcije 

 http://www.ostrbovlje.si/klara/daroline/backends [20.10.2011]. 

 

IV. POTEK UČNE URE 
 

Seznanitev učencev z osnovnimi lastnostmi orodja Adobe Connect Pro, ki ga bomo uporabljali to učno 

uro. 

 

1 UVAJANJE 
 

1.1 Mobilizacija znanja 
 

Izdelali smo nek predmet in ţelimo, da bi enak predmet izdelal še nekdo. Kaj potrebujemo, če ţelimo 

izdelati predmet? Kateri so podatki, ki morajo biti prikazani v načrtu? Kako te podatke dobimo? 
 

Z metodo pogovora učence motiviram za sodelovanje.Učenci svoje odgovore zapisujejo v okencu za 

klepet. 
 

1.2 Motivacija 
 

Pred seboj imamo nek poljuben predmet, iz koliko različnih strani ga lahko pogledamo? Katere strani so 

po vašem mneju tiste, ki jih je najbolj smiselno pogledati? Kako pa prikaţemo robove, ki so skriti zadaj in 

se ne vidijo? 
 

Pokažem predmet.Učenci odgovarjajo v okencu za klepet. 
 

1.3 Napoved učnega smotra 
 

Govorimo o pravokotni projekciji in danes si bomo pogledali nekaj osnovnih primerov.  

 

 

2 USVAJANJE  
 

2.1 Pobuda, ideja 
 

Pravokotna projekcija je pomembna pri oblikoavnju, ko pridemo do stopnje prenosa informacij do 

izdelovalca. Če telesa analiziramo ugotovimo, da imajo tri razseţnosti (tri dimenzije). Dolţino, širino in 

višino. Poglede izberemo od spredaj, od strani in od zgoraj. 

 

Predmete, ki jih ponavadi rišemo imajo na papirju predstavljeni dve dimenziji. Tretja pa je skrita, ker jo 

teţko upodobimo. Še posebno se to izkaţe pri zahtevnejših predmetih, zato jih v večini primerov 

narišemo iz več strani (od spredaj, od strani in od zgoraj). 

 

Za laţje razumevanje pogledov, predmet postavimo v tako imenovani prostorski kot, ki si ga lahko 

izdelamo tudi sami iz papirja. Predmet postavimo tako, da so posamezne dimenzije vzporedne z 

ravninami.  

 

POGLED OD SPREDAJ – NARIS  

Na predmetu in na projekciji lahko izmerimo dolţino in višino. 

Podobno kot smo postavili ta predmet, lahko postavimo najrazličnejše predmete. Vsak od njih bo zarisal 

svojo projekcijo. V nekaterih primerih se je potrebno kar potruditi, da narišemo ali izberemo pravo. 

POGLED OD ZGORAJ 

Sedaj, ko znamo narisati naris, si oglejmo kako narišemo projekcijo, ki nastane s pogledom od zgoraj. 

Ravnino na kateri je nastala senca imenujemo TLORISNA RAVNINA, senco pa projekcija TLORIS. 

 

POGLED OD ZGORAJ – TLORIS 

Na predmetu in na projekciji lahko izmerimo dolţino in širino.  

Opazimo, da je projekcija tloris točno pod naris-om. 

 

POGLED OD STRANI 



V 

 

Za pogled od strani se postavimo na levo stran predmeta ter ponovimo postopek kot pri narisu in tlorisu. 

Ravnino na kateri je nastala senca imenujemo STRANSKORISNA RAVNINA, senco pa projekcija 

STRANSKI RIS. 

 

POGLED OD STRANI – STRANSKI RIS 

Na predmetu in na projekciji lahko izmerimo širino in višino. 

 

RAZGRNJEN PROSTORSKI KOT 

Da bi projekcijo lahko narisali na papir moramo stransko risno ravnino prostroskega kota razgrniti 

(zavrteti) v isto ravnino kot je narisna ravnina. 

Vsi pogledi so podrobno prikazani na PowerPoint predstavitvi.   

 

PRIMER 

NARIS 

Predmet pogledamo od spredaj in senco, projekcijo, ki nastane narišemo na narisno ravnino. 

TLORIS 

Predmet pogledano od zgoraj in senco, projekcijo, ki nastane narišemo na tlorisno ravnino. 

STRANSKI RIS 

Predmet pogledamo iz leve strani in senco, projekcijo, ki nastane narišemo na stranskorisno ravnino. 
 

Primer je podrobno prikazan na PowerPoint predstavitvi. 

Ponovitev načrtovanja: 

DEBELA POLNA ČRTA – vidni robovi 

TANKA POLNA ČRTA – pomoţne črte 

ČRTKANA ČRTA – nevidni robovi 
 

Učenci odgovarjajo v okencu za klepet.   
 

Sedaj pa boste sami rešili tri naloge in odgovorili na anketno vprašanje, ki se vam bo prikazalo ob vsaki 

posamezni nalogi.  

Učenci samostojno rešujejo naloge ter podajajo odgovore. Nato skupaj preverimo rešitve. 

 

 

3 ZALKJUČEK 
 

Na povezavi lahko dobite program za učenje pravoktne projekcije. Program je izdelan na enak način kot 

so bile tri naloge, ki ste jih reševali samostojno. Sami si lahko izberete zahtevnost. 

  

 

4 NAPOVED NASLEDNJE URE 
 

Naslednjo uro bomo risali predmete v pravokotni prijekciji torej s seboj prinesete orodje za tehnično 

risanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

D  PowerPoint predstavitev – Pravokotna projekcija 

 

 

 

. 

Telesa imajo tri razsežnosti 

(dimenzije)

dolžino širino višino
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Na spodnji povezavi lahko dobite program za 
učenje pravokotne projekcije.

http://ro.zrsss.si/~puncer/racunal.htm

 

 

 

 

 

 

 

 


