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POVZETEK 

Cilj diplomskega dela je bil oceniti stanje uporabe informacijske tehnologije pri poučevanju in 

učenju, preučiti, katere tehnologije učitelji dejansko uporabljajo in s katerimi si učenci 

pomagajo. Zanimalo nas je tudi, katere tehnologije bi učenci radi uporabljali pri učenju. 

Najprej smo se osredotočili na opis tehnologij, kot so računalnik, tablični računalnik, pametni 

telefon, sistemi za osebni odziv in interaktivna tabla ter njihovo uporabo v šoli. 

Izvedli smo raziskavo, s katero smo želeli preveriti, katere tehnologije uporabljajo učitelji pri 

svojem delu, v katere namene ter kako pogosto. Prav tako smo učitelje povprašali po njihovem 

mnenju o uporabnosti teh tehnologij. Raziskovali smo tudi, katere tehnologije učenci uporabljajo 

pri učenju ter kako pogosto.  

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji na naših šolah poleg računalnikov redko uporabljajo 

še katero izmed preostalih tehnologij. Velika večina vprašanih učiteljev uporablja računalnik v 

vseh fazah poučevanja. Interaktivno tablo uporablja več kot polovica vprašanih predvsem pri 

obravnavi nove učne snovi in utrjevanju. Preostale informacijske tehnologije, ki smo jih 

obravnavali, uporablja zelo majhen delež vprašanih učiteljev. Velika večina vprašanih učiteljev 

je mnenja, da je računalnik uporaben pri pripravi na pouk, za razredniško delo in kot 

motivacijsko sredstvo. Interaktivna tabla,  tablični računalnik in pametni telefon so po mnenju 

učiteljev uporabni predvsem kot motivacijsko sredstvo.  

Učenci najpogosteje pri učenju uporabljajo računalnik, nekaj več kot polovica vprašanih pa je 

odgovorila, da uporablja pametne telefone ter tudi tablične računalnike. Večina vprašanih 

učencev je mnenja, da se s pomočjo tehnologije lažje učijo ter si želijo tehnologijo pogosteje 

uporabljati v šoli. 

Ključne besede: uporaba informacijske tehnologije, računalnik, tablični računalnik, sistemi za 

osebni odziv, pametni telefon, interaktivna tabla  

ACM KLASIFIKACIJA: 

K.3 Računalništvo in izobraževanje 

K.3.1 Uporaba računalnikov v izobraževanju 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this undergraduate thesis was to assess  the current situation releted to the use of 

information technology in teaching and learning, and establish which technologies the teachers 

actually use and the students made use of. We were also interested into which technologies 

would students like to use as their support for learning.    

 

Initially, our attention was focused on the description of technologies such as computer, tablet 

computer, smartphone, personal response systems, interactive whiteboards, and their use in 

schools. Research was conducted to verify which technologies were used by teachers in their 

work, for what purpose and how frequently. The teachers were also asked their opinion of the 

usefulness of these technologies. Likewise it was researched which technologies were used by 

pupils as support for learning and how frequently. 

 

Research results have shown that, beside computers, our teachers rarely use any of the other 

technologies. The majority of interviewed teachers use computer in all phases of teaching. More 

than a half of the interviewees use interactive whiteboards when explaining new learning 

contents and consolidating the knowledge. The remaining information technologies considered 

in this research are used by a very small proportion of the teachers interviewed. The majority of 

the teachers interviewed believe that computers are useful in the preparation for class work, form 

teaching work, and as the means of motivation. According to the interviewees, interactive 

whiteboard, tablet computer and smartphone are useful primarily as the means of motivation. 

 

Students most frequently use computers as support for learning, and slightly more than half of 

them replied that they used smartphones as well as tablet computers. The majority of the 

interviewed pupils believe that the technology makes it easier to learn, and they would also like 

to more frequently use this technology at school. 

 

Key words: use of information technologies, computer, tablet computer, personal response 

systems, smartphone,  interactive whiteboards 
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1 UVOD 

 

Od petdesetih let prejšnjega stoletja do danes smo bili priča neverjetnemu razcvetu tehnologije. 

Generacije, ki so se takrat komaj rojevale, so tudi danes med nami. Ti ljudje so se morali v tako 

kratkem roku prilagoditi na neverjetni napredek v tehnologiji.  

Če vzamemo za primer nekoga, ki se je rodil v času druge svetovne vojne, je kot otrok lahko 

prvič uzrl v barvni ekran televizije. Kasneje, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so trg 

preplavili mikroračunalniki in so ti bili finančno ugodni tudi za nakup družinam, je ta oseba prvič 

prišla v stik s takšnim strojem. In časi, ko so se ljudje med seboj šalili, da ne bodo doživeli dne, 

ko se bosta lahko dva prijatelja pogovarjala po telefonu, medtem ko sprehajata psa, so se 

spremenili istega trenutka, ko smo dočakali izum prvega mobilnega telefona. Le-ti so danes še 

bolj zmogljivi in še bolj napredni, nekateri med njimi pa celo “pametni”.  

Osebe, ki so šle skozi vse to, so imele kar veliko težav s prilagajanjem. Nekateri so se s tem 

hitrim razvojem poistovetili in so šli v korak s časom. Medtem ko drugi pa ne. Še vedno lahko 

srečamo to generacijo ljudi in marsikdo izmed njih bo rekel, da ne zna upravljati z računalnikom. 

Z mobilnimi telefoni so se v večini naučili rokovati, a le toliko, da lahko pokličejo vnuke ali se 

oglasijo, če jih le-ti kličejo nazaj. Pa vendar jim ni za zameriti. Oni niso imeli možnosti, da bi se 

v izobraževalnih institucijah naučili uporabljati to tehnologijo, ki je danes vsem na voljo na trgu.  

V naših šolah imamo možnost učence poučiti o tej informacijski tehnologiji, imamo možnost 

predstaviti to tehnologijo in jih naučiti, kako jo učinkovito uporabiti. V šolah moramo učiti 

učence za življenje, in življenje, ki jih v bodoče čaka, bo (kot kaže) ravno tako tehnološko pestro 

kot zadnjih petdeset let.   
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2 TEHNOLOGIJA V IZOBRAŽEVANJU 

 

Za izobraževalno tehnologijo se pojavlja več različnih pojmov. Nekateri med njimi imajo enak 

pomen, npr. “učna tehnologija”, drugi pa so le podpomenke izobraževalne tehnologije, npr. učila, 

učni pripomočki, učna sredstva, učni mediji, učni mediji itd. (Bambič, 2009). 

Med učila tako štejemo učna sredstva, ki so vir novih informacij, proučujejo jih pa kar učenci 

sami ali pa pod učiteljevim vodstvom. Učila so lahko tridimenzionalna (naravni objekti, npr. 

rastline, živali, ter modeli, ki se uporabljajo pri kemiji, fiziki, matematiki ...), dvodimenzionalna 

(likovni objekti, npr. slike, fotografije, diapozitivi, zemljevidi …), tekstualna (učbeniki, delovni 

zvezki, učni listi, revije, časopisi, leksikoni …), akustična (avdio posnetki) in učila za 

demonstracijo gibanja (filmi, oddaje …)  (Bambič, 2009). 

Učne pripomočke opredeljujemo kot sredstva, s katerimi rokujejo učenci in jih potrebujejo za 

uspešno učenje tako v šoli kot doma. Med učne pripomočke tako uvrščamo pisala, ravnila, 

plastelin, papir, kot tudi tablo, krede, pohištvo v učilnici, učbenike itn. (Bambič, 2009). 

Učna sredstva so predmeti, ki so na videz podobni resničnim in omogočajo razumevanje 

delovanja. Novejša, sodobnejša učna sredstva omogočajo globlje razumevanje snovi, zato jih 

lahko uporabljamo v kasnejših fazah pouka, torej pri utrjevanju, ponavljanju ter preverjanju in 

ocenjevanju. Tovrstna učna sredstva nam omogočajo razvoj kognitivnih sposobnosti. Delimo pa 

jih na štiri skupine:  

1. Vizualna učna sredstva – spodbujajo vidne zaznave ter temeljijo na vidni komponenti, 

npr. slike, modeli, tabele. 

2. Aditivna učna sredstva – spodbujajo slušne zaznave ter temeljijo na avdio komponenti, 

npr. zvoki narave. 

3. Avdiovizualna učna sredstva – imajo avdio in video komponento, npr. film. 

4. Besedilna učna sredstva – tekstovna gradiva, ki se uporabljajo pri pouku, npr. Učbenik 

(Bambič, 2009). 

Zadnje čase slišimo veliko tudi o učnih medijih. Medij je nosilec znaka oziroma informacije, ki 

omogoča komunikacijo med dvema sogovornikoma. Mediji dobijo didaktični pomen po tem, ko 
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so zagotovljeni določeni pedagoški pogoji. Pomembno je vedeti, na kakšen način je treba 

določeno informacijo prenesti, da z njo dosežemo učni cilj. Medije, kot so televizija, časopis, 

radio, označujemo kot masovne medije in so namenjeni širši množici ljudi, medtem ko so 

učbeniki, prosojnice, diapozitivi, šolska televizija in drugi mediji, ki opravljajo neko nalogo v 

učnem procesu, učni mediji. Učni mediji poleg učitelja posredujejo učencu učne vsebine, 

obenem pa učitelj z njihovo pomočjo učence motivira, ponazori obravnavano vsebino in popestri 

pouk (Bambič, 2009). 

 

2.1 ZGODOVINA UVAJANJA IZOBRAŽEVALNE TEHNOLOGIJE 

Izobraževanje, kot ga poznamo še iz antičnih časov, je potekalo v neposredno usmerjeni 

komunikaciji med učenci in učitelji. Le-to se je spremenilo, ko so uvedli obvezno osnovno 

šolanje za vse. V eni učilnici je učil en učitelj, učencev pa je bilo tudi do štirideset. Komunikacija 

je postala enosmerna. S tem so uvedli  nov način poučevanja – predavanja. Učitelj je predaval in 

učenci so poslušali. Tak način poučevanja ni vključeval neposredne komunikacije, vir znanja pa 

je predstavljal le učitelj.  

V 19. stoletju so začeli v izobraževanje uvajati šolske knjige oz. učbenike. Knjiga je ena od 

največjih in najpomembnejših tehnoloških inovacij v zgodovini šolstva. S pojavom šolskih knjig 

oz. učbenikov, ki so spremljali učne programe in ki so jih imeli vsi učenci, učitelj ni bil več edini 

in najpomembnejši vir znanja. Učbenik je učencem omogočal samostojno učenje in s tem se je 

spremenila organizacija izobraževalnega procesa (Rosić, 2005).   

S tehnološkim napredkom v šole uvedejo tudi televizije. Le-te so se izkazale za zelo pomembne 

vizualne komponente. Učenci so lahko s pomočjo televizije spremljali različne procese, ki jih 

med tradicionalnim poukom ne bi mogli. Televizija jih je lahko postavila v drug čas in prostor 

ter jim s tem omogočila, da so širili svoja obzorja. Veliko pomanjkljivost pa je prestavljala 

komunikacija, ki je bila v tem primeru enosmerna (Rosić, 2005).  

Hiter razvoj računalniške tehnologije in dejstvi, da je računalniška oprema čedalje bolj dostopna 

šolskim ustanovam ter da je vse bolj prilagojena zahtevam in potrebam pouka, so temeljni 

razlogi za vse večjo uporabo računalniške tehnologije v izobraževanju (Javornik, 2011).  
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Poleg naštetih razlogov pa se je pojavila potreba po vključevanju IKT v izobraževanje tudi zaradi 

poklicnega usposabljanja bodočih strokovnjakov, pri katerih so v nekaterih primerih potrebne 

simulacije, saj “živih” situacij ni mogoče izpeljati (npr. v vojski, medicini itd.). 

Uvajanje uporabe IKT v izobraževanju so razdelili na tri glavna obdobja (Tomažin, 2003), in 

sicer:  

 Zgodnje obdobje računalništva v izobraževanju oziroma obdobje pred pojavom 

mikroračunalnika 

V tem obdobju navajajo, da je najprej nastopilo obdobje velikih in zelo dragih računalniških 

sistemov, ki mu je kasneje sledilo terminalsko obdobje, za katerega je značilno hitro večanje 

števila delovnih mest, vezanih na centralni računalnik, vse večje število projektov in dokaj velika 

finančna podpora tem projektom v razvitejših državah. 

 Mikroračunalniško obdobje 

To obdobje delimo na dve obdobji, in sicer na poliformno in uniformno.  

Za to obdobje je značilno uvajanje mikroračunalnikov v šolstvo, kot tudi uvajanje osebnih 

računalnikov in enotnega operacijskega sistema, ki je predstavljal zmogljivejšo in trajnejšo 

rešitev ter velike perspektive uporabe v izobraževanju. 

 Obdobje računalniških izobraževalnih omrežij 

Na začetku tega obdobja je bil večji poudarek na uporabi računalniških izobraževalnih omrežij, 

ki je omogočil kvalitetno delo na večjih in mikroračunalniških sistemih. Kasneje pa je bil večji 

poudarek na izobraževalnem internetu, kar je posledica vse obsežnejšega povezovanja različnih 

krajevnih omrežij in oddaljenih računalnikov (Javornik, 2011). 

Seveda pa obstaja razlika med razvitimi in manj razvitimi državami, pa vendar naj bi šle vse 

države skozi tri značilne faze uvajanja računalnikov v šolstvu: 

1. faza – eksperimentalna: Ta se je v visoko razvitih državah začela že pred letom 1970, v 

razvitih pred 1980, medtem ko so države v razvoju vstopile v to fazo šele po letu 1980. 
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2. faza – razvojna: V tem obdobju so intenzivno iskali možnosti vključevanja računalnika v 

ustaljene in tradicionalne oblike izobraževanja ter povezovanja s sodobnimi didaktičnimi 

strategijami. 

3. faza – ustalitvena: V tej fazi postane računalnik običajen element izobraževalne 

tehnologije na vseh področjih življenja in šole (Javornik, 2011). 

Razvite države naj bi že šle skozi vse tri faze, medtem ko so države v razvoju še vedno v drugi 

fazi oz. na pragu tretje faze. Slovenija potemtakem spada med razvite države. 

Z razvojem tehnologije prihajajo na trg novi izdelki. Med informacijsko tehnologijo, ki nam jo 

trg trenutno ponuja, tako poleg računalnikov najdemo še tablične računalnike, pametne telefone, 

interaktivno tablo in sisteme za osebne odzive (system for personal response).  

2.2 UČINEK UPORABE TEHNOLOGIJE V IZOBRAŽEVANJU 

Tehnologijo lahko učinkovito vpeljemo v izobraževanje, le če učitelji poznajo razmerja med 

tehnologijo in vsebino, med tehnologijo in didaktiko ter razmerje med vsebino in didaktiko.  

Učitelji se torej morajo zavedati, kako je lahko določena tehnologija uporabna pri spoznavanju 

novih vsebin, kako lahko določena tehnologija najbolje podpira nek didaktični pristop in kako 

določen didaktični pristop učencem olajša učenje določenih vsebin.  

Ta razmerja so ponazorili s spodnjo shemo. 
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Shema 1: Shema tehnoloških, pedagoških in vsebinskih znanj 

Učitelj naj bi imel znanje, ki je v preseku pedagoškega znanja, tehnološkega znanja in vsebine, ki 

jo poučujejo (Polly, D., Mims, C., Shepherd Craig E. in Inan F., 2010).  

Učitelje so k uporabi tehnologije pri pouku najbolj spodbudili njihovi osebno znanje, spretnosti 

ter prepričanje. K temu sta jih spodbudila tudi podpora administracije in v veliki meri tudi 

motivacija učencev.  

Ker pa ni samoumevno, da lahko učitelji uporabljajo tehnologijo pri pouku, so nekateri učitelji 

izpostavili naslednje ovire, ki se pri tem pojavljajo:  

 pomanjkanje administrativne ali tehnične podpore, 

 čas za učenje za delo s tehnologijo, 

 finance, 

 učiteljevo znanje in spretnosti ter 

 dostop do tehnologije (Ertmer P. A., Ottenbreit-Leftwich A. T., Olgun S. idr., 2012). 
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Da je tehnologija lahko učinkovita na različnih področjih, so ugotovili pri raziskavi, ki so jo 

opravljali na English language teaching department at EMU med študenti tretjih in četrtih 

letnikov (bodočimi učitelji). 80,9 % jih verjame, da ima tehnologija pozitiven učinek na učenčev 

uspeh, ter kar 91,5 % jih trdi, da ima uporaba tehnologije pozitiven učinek na učenje. 89,4 % jih 

meni, da je tehnologija učencem v pomoč pri učenju. Da tehnologija poveča zanimanje za učno 

vsebino, jih meni 80,9 %. Kar 83 % vprašanih se je strinjalo s trditvijo, da je pouk bolj 

produktiven ob uporabi tehnologije, ter 76,6 % jih meni, da je snov lažje razumljiva. 89,3 % 

vprašanih meni, da bi tehnologija lahko bila učinkovita med predstavitvijo nove učne snovi, 83 

% pa se jih strinja s trditvijo, da tehnologija pomaga učiteljem pri boljši izrabi časa v učilnici. 

Kar 93,6 % vprašanih bi želelo uporabljati avdio-video orodja pri pouku. Da morajo učitelji imeti 

potrebna znanja in sposobnosti za uporabo tehnologije med urami, je bilo mnenja 89,4 % 

vprašanih (Eyyam, R., Meneviş, I., Doğruer, N., 2010). 

 

2.3 PREDSTAVITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN NJENA UPORABA PRI 

POUČEVANJU 

 

IKT je v izobraževanju uporabna na številih področjih (Tomažin, 2002): 

 primarno področje, ki mu pravimo tudi področje računalniško-informacijskega 

izobraževanja, obsega pa vse tiste aktivnosti, s katerimi želimo udeležence izobraževanja 

(tj. učence) seznaniti z delovanjem in uporabo informacijskih tehnologij ali pa jih želimo 

poklicno usmeriti v to področje, 

 sekundarno področje, ki mu pravimo tudi področje uporabe informacijske tehnologije v 

izobraževalnem procesu. Obsega pa vse tiste aktivnosti, ki so vezane neposredno na 

izobraževalni proces, v katerem izobraževalna tehnologija nastopa kot učno sredstvo ali 

pripomoček, 

 terciarno področje je področje aktivnosti, ki spremljajo izobraževanje (raziskovanje, 

vodenje, upravljanje izobraževalnega sistema). 
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Z uvedbo IKT v proces izobraževanja so se izoblikovala neka splošna mnenja in prepričanja o 

uporabnosti. Krnel (2008) navaja naslednja: 

 učenje z e-gradivi
1
 je uspešnejše v primerjavi s standardnim poukom, 

 učenje z e-gradivi učence bolj motivira kot druge metode učenja, 

 video, simulacije in kombinacije slikovnega ter zvočnega prikaza olajšajo učenje, 

 IKT se prilagaja učencem z različnimi učnimi stili, 

 IKT omogoča konstruktivistični in raziskovalni prestop k učenju. 

 

2.3.1 Računalnik 

2.3.1.1 Predstavitev računalnika 

 

Najstarejša naprava, s katero so si ljudje pomagali pri osnovnih računskih operacijah, je bil 

abakus. Najstarejši stroj za opravljanje osnovnih aritmetičnih operacij, za katerega vemo, pa je 

leta 1623 razvil profesor matematike Wilhelm Schickard. Stroj je znal seštevati in odštevati ter z 

nekaj dodatnega dela tudi množiti in deliti. Veliko bolj znan stroj, ki je izvajal enake operacije, 

pa je naredil Blaise Pascal leta 1642.  

Leta 1671 je nemški filozof in matematik Gotfried Leibnitz zasnoval stroj, ki je s pomočjo 

dodatnih kolesc znal še množiti in deliti. Le-ta pa je bil izdelan šele leta 1694 (Kodek, 1994). 

 

Mehanski računalniki 

Pri razvoju strojev za računanje je bil zelo napreden matematik Charles Babbage. Babbage je 

zasnoval in skušal zgraditi dva stroja. Prvi, diferenčni stroj, je bil bolj preprost, namenjen pa je 

bil računanju in avtomatičnemu tiskanju matematičnih tabel. Gradnja stroja je trajala od 1823 do 

1833, vendar ga ni dokončno izgradil za časa svojega življenja, saj je bil projekt ustavljen zaradi 

pomanjkanja denarja. Drugi, analitični stroj, je izvajal poljubno zaporedje aritmetičnih operacij.  

Za določanje vrstnega reda operacij je uporabil luknjane kartice in s tem omogočil reševanje 

                                                
1 E-gradivo je učno gradivo, ki ga uporabljamo s pomočjo računalniških tehnologij ali telekomunikacijskih omrežij.   
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poljubnih problemov. Računski del analitičnega stroja so tako sestavljali: mlin, ki ustreza 

centralni procesni enoti današnjih računalnikov, pomnilnik, ukazne kartice in operandne kartice. 

Ukazne in operandne kartice z operacijami in spremenljivkami predstavljajo tisto, čemur danes 

pravimo program. Tudi ta stroj je bil predstavljen le na papirju, nikoli ni bil izdelan in je bil kaj 

kmalu tudi pozabljen (Kodek, 1994). 

 

Elektromehanske naprave 

Leta 1887 je Herman Hollerith prvič uspešno uporabil luknjane kartice pri statistični obdelavi 

podatkov ter kasneje, leta 1890, pri obdelavi podatkov ljudskega štetja v ZDA.  

Prvi delujoči stroj Babbageve vrste je naredil Nemec Konrad Zuse. Odločil se je za dvojiško 

aritmetiko in uporabil predstavitev števil v plavajoči vejici. Stroj je bil dokončan leta 1938, 

poimenoval ga je Z1. Le-temu sta sledila še Z2 in kasneje tudi Z3, ki je bil prvi delujoči 

programsko vodeni računalnik za splošne namene. Deloval je na osnovi relejev. Do konca druge 

svetovne vojne pa so razvili še različico Z4.  

Istočasno so Američani razvijali računalnik Harvard Mark I, za katerega so menili, da je prvi 

delujoči programsko vodeni računalnik za splošne namene, saj niso poznali dela Konrada Zusa.  

Harvard Mark I je bil dokončan leta 1943 (Kodek, 1994). 

 

Elektronski računalniki 

Leta 1943 so na University of Pennsylvania začeli z razvojem in izgradnjo ENIAC-a, katerega 

osnovo je predstavljalo 18 tisoč elektronk. Kasneje so izdelali še EDVAC, ki nosi naslov prvega 

delujočega računalnika s shranjenim programom.  

Leta 1951 izdelajo še IAS. Po letu 1950 pa je začelo število računalnikov naraščati, zato so 

njihov razvoj razvrstili v štiri računalniške generacije, katerih lastnosti so prikazane v spodnji 

tabeli.  
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Generacija Tehnologija  Aparaturne 
posebnosti 

Programske 
posebnosti 

Tipični 
predstavniki 

Prva (1946–1959) elektronke, 
pomnilnik s 
katodno cevjo, 
magnetni boben 

aritmetika s 
fiksno vejico 

strojni jezik, 
zbirni jezik 

IAS, UNIVAC 

Druga (1960–1968) tranzistorji, 
feritni 
pomnilnik, 
magnetni disk 

aritmetika s 
plavajočo vejico, 
indeksni registri, 
V/I procesorji 

visokonivojski 
jeziki, paketna 
obdelava, 
programske 
knjižice 

IBM 7094, IBM 
360, CDC 6600, 
NCR 501 

Tretja (1969–1978) integrirana 
vezja, 
polprevodniški 
pomnilniki 

mikroprogrami-
ranje, cevovodni 
procesorji, 
predpomnilnik 

Multiprogrami-
ranje, 
multiprocesira-
nje, navidezni 
pomnilnik 

IBM 370, 50 
novih firm, DEC 
PDP-11 

Četrta (1979–?) VLSI integrirana 
vezja 

RISC 
superskalarnost 

internet, 
multimedijskost 

VAX, osebni 
računalniki, 
delovne postaje 

Tabela 1: Računalniške generacije 

 (Kodek, 1994) 
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Slika 1: Računalnik 

Danes tako računalnike definiramo kot naprave, ki obdelujejo podatke v skladu s seznamom 

ukazov (programom). Za delovanje računalnika moramo imeti ustrezno strojno ter programsko 

opremo. Vsak računalnik je zgrajen iz matične plošče, centralno procesne enote (procesorja), 

notranjega pomnilnika, vhodno-izhodne enote in zunanjega pomnilnika (Računalnik, 2012). 

 

2.3.1.2 Uporaba računalnika v izobraževanju 

 

Uporaba računalnikov v izobraževanju je dokaj nova zadeva, saj je prisotna le dobrih petdeset 

let. Leta 1959 so prvič uporabili računalnik v izobraževanju, in sicer na univerzi v Illinoisu. 

Sprva so računalnike uporabljali predvsem pri matematiki za reševanje matematičnih problemov, 

kasneje pa so se področja uporabe razširila (Molnar, 1997). 

V Sloveniji so začeli z uvajanjem računalnikov v izobraževanje leta 1970, in sicer najprej v 

srednjih šolah oziroma gimnazijah. Po kurikulumu so računalništvo poučevali le v 3. in 4. 

letniku. Na začetku so se raziskovalci in praktiki ukvarjali predvsem z računalniškim 

izobraževanjem in manj z izvajanjem pouka s pomočjo računalnika.  
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Kasnejša uvedba mikroračunalnikov v izobraževalni sistem je omogočila učinkovito in uspešno 

uporabo računalnikov v šoli. V osemdesetih letih se je začelo množično opremljanje šol in 

računalniških učilnic. S tem pa se je začelo resno računalništvo tako za učitelje kot tudi učence 

(Klemenčič, 2011). 

Računalnik ima v izobraževanju zelo pomembno vlogo. Učitelji ga uporabljajo kot orodje pri 

svojem delu, saj se s pomočjo računalnika pripravljajo na pouk, izdelujejo didaktične 

pripomočke, sodelujejo s starši in opravljajo razna administrativna dela. Računalnik pa je seveda 

tudi učni pripomoček za učence med poukom.  

Prednosti uporabe računalnika pri pouku so predvsem: 

 večja motivacija učencev,  

 individualizacija in diferenciacija pouka, 

 učenec si sam prilagaja tempo učenja glede na svoje sposobnosti, 

 možnost takojšnje povratne informacije, 

 povečana aktivnost in samostojnost učenca med poukom in 

 skrajšan učni čas v primerjavi s klasičnim poukom (Klemenčič, 2011). 

Slabosti pa so predvsem v tem, da dijaki pojem računalniških učilnic povezujejo s prostimi 

urami, deskanjem po internetu in igranjem igric. Da do takšnih situacij ne pride, pa je odgovoren 

učitelj (Pograjc, 2008). 
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2.3.2 Pametni telefon  

2.3.2.1 Predstavitev pametnega telefona 

“Pametni telefon je mobilni telefon, ki ponuja naprednejše računalniške sposobnosti in omogoča 

povezljivost kot sodobni osnovno-funkcijski mobilni telefoni” (Pametni telefoni, 2012). 

Pametni telefoni, za razliko od osnovno-funkcijskih telefonov, omogočajo uporabniku, da sam 

naloži in zažene zahtevnejše aplikacije. So kot nekakšni osebni žepni računalniki s funkcijo 

mobilnega telefona (Pametni telefoni, 2012). 

 

 

Slika 2: Pametni telefoni 

Prvi pametni telefon je podjetje IBM predstavilo že pred natanko 21 leti in ga poimenovalo 

Simon. Poleg osnovnih funkcij telefona je imel zaslon, občutljiv na dotik, omogočal pošiljanje in 

prejemanje sporočil preko faksa, imel je koledar, elektronsko pošto, svetovno uro, računalo, 

imenik, igre in možnost pošiljanja sporočil preko faxa. Telefon je veljal za zelo naprednega za 

tisti čas, v prodajo pa so ga dali šele leta 1993 (Pametni telefon, 2012). 
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Leta 1996 je družba Nokia predstavila mobilni telefon Nokia 9000 Communicator, opremljen z 

opreracijskim sistemom GEOS v3.0 in uporabniškimi programi (Smartphone, 2012). 

Izraz “pametni telefon” pa se uveljavi šele s predstavitvijo telefona R380, ki ga je razvila družba 

Ericsson leta 2000. Mobilni telefon je imel zaslon občutljiv na dotik ter naložen novi operacijski 

sistem Symbian. Temu je sledil še model P800, ki je bil prvi pametni telefon s kamero 

(Smartphone, 2012). 

Leta 2002 je kanadska RIM (Research In Motion Limited) predstavila prvi BlackBerry, katerega 

največja prednost je bila, da je bil zmožen uporabljati brezžična omrežja za spletno pošto 

(Pametni telefon, 2012). 

Pa vendar so pametni telefoni največji zagon dobili leta 2007, ko je Nokia izdala model N95, k i 

je omogočal različne multimedijske funkcije, kot so GPS sprejemnik, digitalni fotoaparat in 

brezžična povezava. Istega leta je tudi Apple predstavil prvi iPhone. Leto kasneje družba HTC 

(High Tech Computer Corporation) izda prvi pametni telefon z nameščenim odprtokodnim 

operacijskim sistemom Android (Miholič, 2012). 

Google, ki proizvajalcem mobilnih telefonov ponuja odprtokodni operacijski sistem Android, 

skupaj z Apple-om, ki uporabnikom ponuja svoje iPhone z operacijskim sistemom iOS, 

predstavljata gonilni sili na tem področju (Miholič, 2012). 

Danes lahko s pomočjo svojega pametnega telefona objavljamo video posnetke in fotografije na 

spletu, sodelujemo v razpravah, izražamo mnenja, raziskujemo svojo okolico in objavljamo 

svojo trenutno lokacijo. Na pametne telefone lahko nalagamo na tisoče različnih aplikacij, ki 

nam vse to omogočajo (Miholič, 2012). 

2.3.2.2 Uporaba pametnih telefonov v izobraževanju 

 

Po podatkih, ki jih je objavila družba Mobitel konec leta 2011, je v Evropi od 18 do 33 odstotkov 

mobilnih uporabnikov, ki imajo pametne telefone, medtem ko je pri nas (med uporabniki storitev 

Mobitel) skoraj četrtina uporabnikov pametnih telefonov. Največji delež uporabnikov 

predstavljajo tisti, ki uporabljajo različne operacijske sisteme (Symbian, Windows Mobile, 

Windows Phone, RIM, Bada, Linux Smartphone), ki predstavljajo nekaj manj kot tri četrtine 
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vseh uporabnikov pametnih telefonov. Operacijski sistem Android uporablja nekaj manj kot 

četrtina uporabnikov, preostali pa so uporabniki iPhone-ov z operacijskim sistemom iOS 

(Pametni telefoni vse bolj razširjeni tudi v Sloveniji, 2011). 

Med mladimi se uveljavljajo trendi, ki kažejo na čedalje pogostejšo uporabo pametnih telefonov. 

Glede na funkcije, ki nam jih ta tehnologija omogoča, je zelo priporočljivo, da bi začeli 

razmišljati o njeni uporabi tudi v izobraževanju. Prednosti takšne tehnologije ni težko izpostaviti. 

Poleg tehničnih lastnosti, kot so dostopnost do spleta, mobilnost same naprave, razširjenost 

aplikacij za uporabo, pa lahko izpostavimo še motivacijo učencev ob uporabi naprave in aktivno 

sodelovanje med uro. Glede na to, da so tehnološko opremljene učilnice v veliko finančno breme 

naših šol, ki so financirane predvsem iz javnih sredstev, za uporabo pametnih telefonov šole ne 

bi odštele velike vsote denarja, saj so pametni telefoni last učencev samih.  

Nekatere šole pri nas so se že lotile projektov in bile pri tem zelo uspešne. Na Osnovni šoli 

Duplek so izvedli tri projekte, pri katerih so s pomočjo pametnih telefonov izvajali učne ure, 

sodelovali s starši in se ob tem spoznavali z okolico ter vključevali v družbo (Miholič, 2012).  

Učenci so s pomočjo pametnih telefonov pred (takrat aktualnimi) volitvami obhodili svoj kraj, 

fotografirali plakate kandidatov različnih strank ter nato te slike preko Bluetooth povezave 

prenesli na šolske računalnike in sestavili kolaže. Kasneje so izbrali vsak svojega kandidata, ga 

zagovarjali ter izvedli volitve znotraj razreda (Miholič, 2012).  

Prednost pametnih telefonov so uporabili tudi na šolski ekskurziji za javljanje v živo. Staršem so 

z nekajminutno zakasnitvijo prikazovali slike učencev in njihovih dejavnosti s točno določene 

lokacije, ki je bila označena na zemljevidu. Fotografije, ki so bile opremljene z geografskim 

položajem (kar omogočajo pametni telefoni z vgrajenim GPS sprejemnikom), so s pomočjo 3G 

povezave naložili v spletni album ter na šolski spletni strani vgradili projekcijo teh fotografij 

(Miholič, 2012). 

Da se da pametne telefone uporabiti na več načinov, so pokazali s snemanjem video posnetkov. 

Če bi snemali z digitalno kamero, bi morali posnetke prenesti najprej na računalnik, obrezati 

kadre, sestaviti, urediti in objaviti na kakem klasičnem mediju ali na spletu. Ker pa so svo je 

video posnetke snemali s pametnim telefonom, so posnetke neposredno objavili na spletišču 

YouTube, ki ponuja spletna orodja, s katerimi so videoposnetke sestavili v nek niz kadrov, 
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uredili, obrezali kadre, dodali uvodne in odjavne špice, itd. Učenci so za montažo in objavo 

takšnega videa porabili le eno šolsko uro (Miholič, 2012). 

Ker nam pametni telefoni omogočajo nalaganje tisočih različnih aplikacij, lahko naše naprave 

uporabljamo na različnih področjih. Osnovna šola Duplek se je omejila zgolj na uporabo 

fotoaparata in kamere ter GPS-a in možnosti povezave na splet. Da je področje uporabnosti zelo 

široko, dokazuje dejstvo, da so jih uporabljali na OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu pri športni 

vzgoji kot didaktični pripomoček. Z aplikacijo RunKeeper so učenci pridobili nekakšnega 

“osebnega trenerja”, ki je spremljal njihovo telesno težo in zdravstveno stanje. Glavni cilj 

uporabe takšnega didaktičnega pripomočka je bila predvsem motivacija h gibanju ter 

spodbujanje učencev, da se lotijo vadbe tudi v svojem prostem času. Pametni telefon jim je s 

pomočjo aplikacije RunKeeper omogočal spremljanje rezultatov, tako da so učenci lahko videli, 

da s pomočjo redne vadbe napredujejo (Ledinek, 2012). 

Kot smo že omenili, je aplikacij, s katerimi si lahko pomagamo, res veliko in le-te pokrivajo 

veliko področij. Kljub temu pa lahko izpostavimo veliko pomanjkljivost, in sicer da jih je v 

slovenskem jeziku relativno malo, kar nam lahko oteži uporabo pametnih telefonov v nižjih 

razredih osnovne šole, ko učenci niso tako vešči v angleščini (Tavčar Švab, 2012). 
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2.3.3 Tablični računalnik 

 

2.3.3.1 Predstavitev tabličnega računalnika 

Tablični računalnik je prenosni računalnik, katerega glavno vhodno napravo predstavlja zaslon, 

občutljiv na dotik.  

 

Slika 3: Tablični računalniki 

Zanimivo je dejstvo, da so že v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja imeli načrte za tablične 

računalnike, vendar jim zaradi takratne tehnologije ni uspelo realizirati idej. Kljub temu pa je v 

osemdesetih letih obstajalo kar nekaj proizvodov, ki so služili v komercialne namene  (Tablet 

computer, 2012). 

Leta 2001 je Microsoft razvil svoj prvi tablični računalnik Microsoft Tablet PC. Deloval je na 

operacijskem sistemu Windows XP, zaslon pa je bil občutljiv le na dotik posebnega peresa. 

Microsoft Tablet PC se na trgu ni obnesel predvsem zaradi svoje neodzivnosti in nenatančnosti 

(Tablet computer, 2012). 

Leta 2010 veliko revolucijo v računalništvu sproži Apple Inc. z izdajo svojega novega produkta 

iPad-a. Z novo podobo, daljšo življenjsko dobo baterije, dostopnejšo ceno, manjšo težo in večjo 

uporabnostjo ter predvsem kvaliteto se iPad dojema kot nova generacija tabličnih računalnikov 

(Tablet computer, 2012). 



27 

 

Kmalu pa so Applu sledili še drugi proizvajalci in s tem omogočili dostop do tabličnih 

računalnikov širšemu krogu uporabnikov (Tablet computer, 2012). 

Poleg Applovih tabličnih računalnikov z iOS operacijskim sistemom velik del trga pokrivajo tudi 

tablični računalniki z operacijskim sistemom Android. Pri nas je bil uporabnikom sprva na voljo  

Samsung Tab, na katerega je bil naložen operacijski sistem Android 2.2. Ker je bil le-ta zasnovan 

za naprave z manjšimi zasloni, je bilo tudi število primernih aplikacij posledično zelo majhno 

(Isakovič, 2011). 

Z decembrom 2010 in izdajo Androida 3.0 ali Honeycomba so trg preplavili tablični računalniki, 

saj je bila ta različica namenjena predvsem njim. S tem so postali tablični računalniki dostopni še 

širši množici ljudi. Med njimi so izpostavili Googlovega Nexus 7, saj naj bi uporabnikom 

omogočal največ za malo denarja (Slovenske novice, 2012). 

Svoj delež na trgu tabličnih računalnikov in operacijskih sistemov, namenjenih njim, je zasedel 

tudi  Microsoft z operacijskim sistemom Windows RT, ki pa se še ni pretirano uveljavil. V 

bodoče načrtujejo skupaj s podjetjem HTC izdelati tablice s tem operacijskim sistemom 

(Računalniške novice, 2012). 

Omeniti velja še Kindle, ki je v prvi vrsti namenjen branju elektronskih knjig, časopisov, revij 

itd. Leta 2007 je Amazon.com poslal na trg prvo različico Kindle bralnika. Najnovejša različica, 

peta generacija Kindle-a, je do zdaj najbolj napredna, saj je to že kar tablični računalnik z 

operacijskim sistemom Andoroid (Amazon Kindle, 2013). 

 

2.3.3.2 Uporaba tabličnega računalnika v izobraževanju 

 

Tablični računalniki zaradi svoje vsestranskosti postajajo ključni del učnih procesov v razvitih 

državah. Kar nekaj pilotnih programov je bilo izvedenih v Združenih državah Amerike (v 

nadaljevanju ZDA), v katerih so študentje in profesorji, pa tudi učenci in dijaki v šolah, 

uporabljali tablične računalnike. Rezultati raziskav so bili v veliki večini pozitivni. Vineet 

Madan (2011) je povzel šest razlogov, zakaj naj bi bili tablični računalniki uporabni v učilnicah.  
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1. Tablični računalniki so najboljši način za prikaz besedil 

Ena največjih prednosti je branje e-knjig, ki poleg besedila vsebujejo še avdio in video posnetke. 

Poleg tega pa različne aplikacije uporabnikom omogočajo podčrtovanje teksta, sprotne zapiske in 

beležke. 

2. Razredi so pripravljeni za tablične računalnike 

Učenci že nekaj časa poznajo koncept zaslonov na dotik, saj so pametni telefoni na trgu dlje kot 

tablični računalniki, zato jim je taka tehnologija dobro znana. Zaradi vsakodnevne uporabe 

takšnih naprav se učencem zdi samoumevno, da jih lahko uporabljajo tudi v razredu pri pouku.  

3. Tablični računalniki ustrezajo življenjskemu slogu učencev 

Zaradi videza, uporabnosti, teže, daljše dobe baterije je učencem bolj priročna uporaba tabličnih 

računalnikov kot pa osebnih in prenosnih računalnikov.  

4. Tablični računalniki imajo konkurenčno programsko opremo 

Z inovativnimi aplikacijami, ki jih je na trgu čedalje več, so tablični računalniki postali 

konkurenčni preostali programski opremi, ki smo jo do sedaj uporabljali pri pouku na prenosnih 

oz. osebnih računalnikih. 

5. Tablični računalniki se dobro združujejo z izobraževalno IT tehnologijo 

S pomočjo tabličnih računalnikov smo lahko ves čas povezani in s tem imamo dostop do vseh 

vsebin, ki so objavljene v skupni rabi. 

6. Tablični računalniki postajajo čedalje bolj dostopni 

Zaradi čedalje večjega števila ponudnikov tabličnih računalnikov na trgu je večja konkurenca, 

zato ti postajajo čedalje dostopnejši vsem. 

 

V ZDA, natančneje v Kaliforniji, so opravili raziskavo (Riconscente, nd.), s katero so potrdili 

stališče, da je učenje z e-gradivi uspešnejše v primerjavi s standardnim poukom ali drugimi 

mediji. Pokazali so, da so učenci, ki so uporabljali aplikacijo na tabličnem računalniku, tj. 
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didaktično igro Motion Math, dosegli boljše rezultate kot tisti, ki tabličnega računalnika niso 

uporabljali. 

Vzorčna skupina je obsegala 122 učencev petih razredov na dveh šolah, pri katerih so preverjali, 

če didaktična igra Motion Math, ki je ustvarjena za tablični računalnik, izboljšuje znanje in 

razumevanje ulomkov. Učence so na vsaki šoli razdelili v dve skupini (skupina A in skupina B). 

Na prvi dan sta obe skupini pisali predtest. Od drugega do petega dne je skupina A uporabljala 

tablični računalnik, skupina B pa se je učila na tradicionalen način. Šesti dan sta obe skupini 

pisali vmesni test. Nato se je od šestega do desetega dne vloga zamenjala. Skupina A se je tako 

učila na tradicionalen način, skupina B pa se je začela učiti na tabličnih računalnikih. Na koncu 

so pisali še končni test. 

Predpostavili so, da bo skupina A na vmesnem testu dosegla boljše rezultate ter da bo svojo 

raven znanja ohranila tudi po zamenjavi. Skupina B pa naj bi po zamenjavi dosegla enako znanje 

kot skupina A na končnem testiranju.  

Na prvi šoli so učenci dobili teste natisnjene na papirju in jih ročno reševali. Rezultati so potrdili  

hipoteze. Na predtestu sta imeli skupini približno enako znanje. Na vmesnem testu je skupina A 

dosegla boljše rezultate kot skupina B, slednja pa se je potem na zadnjem testiranju izenačila s 

skupino A.  

Na drugi šoli so učence testirali kar na tabličnih računalnikih. Tukaj so rezultati pokazali, da sta 

obe skupini imeli ves čas izenačeno raven znanja. Zanimivo pa je dejstvo, da je skupini A raven 

znanja vseskozi naraščala, medtem ko je skupini B raven med predtestom in vmesnim testom 

padla, potem pa do končnega testa strmo narasla.  

Ugotovili so, da je igra pripomogla k razumevanju ulomkov. Vzrokov za to bi bilo lahko veliko. 

Nekateri izmed njih so, da so učenci skozi igro rešili do 770 različnih primerov, tablični 

računalnik, s katerim so izvajali pouk, je bil nekaj novega, in to jih je to dodatno motiviralo za 

delo, kar ima lahko za posledico boljše rezultate. Pa vendar to ni osamljen primer, kjer so 

ugotovili, da uporaba tabličnih računalnikov pri pouku pripomore k boljšemu razumevanju in 

boljšim rezultatom.  
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Obsežnejšo raziskavo so naredili tudi na Euclid City Schools v Ohiu, ZDA o zaključnih izpitih 

pri angleščini (Harmon, 2011). Po podatkih ministrstva za šolstvo v Ohiu za učence 10. razreda, 

ki so  leta 2011 opravili zaključne izpite, se je izkazalo, da: 

 so prvi del testa, ki preverja branje in razumevanje, učenci, ki so uporabljali tablični 

računalnik, v povprečju pisali 85 %, tisti brez pa kar 6 % manj, 

 so drugi del testa, ki preverja pisanje, učenci, ki so uporabljali tablični računalnik, v 

povprečju pisali kar 92 %, tisti brez pa 8 % manj. 

Primerjali so še akademski napredek v angleščini. Test je bil sestavljen iz dveh delov.  

Prvi del je obsegal preverjanje branja poezije, leposlovja, literature in ostalih besedilnih zvrsti. 

Zanimivo je to, da so pri tem delu testa učenci, ki so uporabljali tablični računalnik, v povprečju 

zbrali 219,22 točk. Takšno raven znanja ima učenec na začetku šolskega leta v 8. razredu. 

Učenci, ki niso uporabljali tabličnega računalnika, pa so v povprečju zbrali 214,81 točk. Takšno 

raven znanja pa ima učenec na koncu šolskega leta v 6. razredu.  

Drugi del testa je preverjal razumevanje leposlovja, poezije, slovnico in uporabo jezika. Učenci, 

ki so uporabljali tablični računalnik pri pouku, so dosegli povprečno 220,53 točk, kar je raven 

znanja učenca v 9. razredu na koncu šolskega leta. Tisti, ki niso uporabljali tabličnega 

računalnika, so pa dosegli v povprečju 215, 74 točk, kar je raven znanja učenca v 7. razredu na 

začetku šolskega leta.  

Kot vidimo, je razlika v znanju kar za eno razredno stopnjo. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da so ti učenci v samoevalvaciji ocenili svojo sposobnost branja in 

pisanja. Kar 35,5 % tistih učencev, ki so uporabljali tablični računalnik, je bilo mnenja, da so 

strokovnjaki za branje, od tistih, ki jih niso uporabljali, pa kar 51,2 %. Da so strokovnjaki za 

pisanje, se je strinjalo kar 38,7 % tistih, ki so uporabljali tablični računalnik, in 39,5% tistih, ki 

ga niso.  

To pa je protislovno z zgoraj navedenimi podatki raziskave. Eden izmed razlogov je lahko v tem, 

da imajo učenci, ki uporabljajo tablične računalnike, možnost pogosteje preveriti svoje znanje in 

spretnosti (saj lahko s pomočjo nekaterih aplikacij dobijo takojšnjo povratno informacijo) 

(Harmon, 2011). 
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Krnel (2008) prav tako navaja, da poleg tega, da je učenje z e-gradivi uspešnejše od 

standardnega, tako učenje tudi učence bolj motivira kot druge metode dela. Učenje se jim s 

pomočjo novih naprav predstavi kot zabavno, manj naporno. Učence prevzame navdušenje ob 

dostopnosti različnih vsebin, atraktivnosti samega medija, krmiljenju med različnimi poglavji, 

pregleda po vsebini itd. Vendar navdušenje kmalu zamre, ko se je treba lotiti resnega učenja. 

Raziskave so pokazale, da so imeli bolj motivirani učenci slabše rezultate na testih znanja. 

Raziskovalci si to razlagajo z zmanjšanim miselnim naporom, ki so ga bolj motivirani učenci 

pripravljeni vložiti v učenje. Njihova pričakovanja, da je pri delu z računalnikom potrebno manj 

miselnega napora, se izkažejo za napačna.  

IKT omogoča prilagajanje gradiv učencem in učiteljem. Raziskovalce je predvsem zanimalo, 

kako lahko prilagajamo večpredstavnostna učna gradiva učnim stilom učencev. Pričakovanja so 

bila velika, pa vendar se je izkazalo, da individualizirane učne ure ne vodijo nujno k 

učinkovitemu učenju. Učenčev kognitivni učni stil je dokaj težko določiti, veljavnost določanja 

pa je vprašljiva, saj temelji na samoocenjevanju. Izkazalo se je celo, da učenci, ki so sami izbrali 

svoj kognitivni učni stil oz. najpriljubljenejši način učenja in so bili takšnega pouka tudi deležni, 

niso dosegli boljših rezultatov kot kontrolna skupina. Zavedati se moramo, da je 

individualizacija, ki jo predstavljajo kot eno poglavitnih prednosti pri uporabi IKT, težavna in 

draga. Strokovni delavci kot tudi učenci morajo biti usposobljeni, da znajo samostojno iskati in 

kombinirati različne medije, saj so mnoga e-gradiva zaprta in ne omogočajo prostega 

povezovanja in kombiniranja (Krnel, 2008).  

Leta 2010 so se na Trinity College v Avstraliji lotili preučevanja uporabe tabličnih računalnikov 

(v raziskavi je bil uporabljen iPad) pri poučevanju in učenju. Izpostavili so štiri kategorije 

uporabnosti tabličnega računalnika v izobraževanju, med katerimi so: 

 individualizicija vsebine za študente, 

 aktivno učenje, 

 sodelovalno učenje in 

 enostaven dostop do informacij (Jennings G., Anderson T., Dorset M., Mitchell J., 2011). 
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Kot smo že zgoraj opisali, je individualizacijo težko doseči pri učencih, pa vendar so v tej 

raziskavi sodelovali študentje, ki imajo že razvite učne navade in se bolje poznajo, tako da si 

lažje določijo kognitivne učne stile.  

 

2.3.4 Sistemi za osebni odziv (personal response systems) 

2.3.4.1 Predstavitev sistemov za osebni odziv 

Sistem za osebni odziv je naprava, s pomočjo katere udeleženci odgovarjajo na vprašanja, ki jih 

zastavi predavatelj. Na zastavljeno vprašanje udeleženci odgovorijo s pomočjo glasovalnih enot, 

na katerih imajo več gumbov za izbiro. Predavatelj pa preko sprejemnika, povezanega na 

računalnik, projicira na tablo rezultate v obliki grafa (Audience response, 2012). 

 

 

Slika 4: Sistemi za osebni odziv 
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Sistemi za osebni odziv so se pojavili na trgu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, njihov 

prvotni namen pa je bila evalvacija odziva gledalcev v gledališčih na predstave in na televizijskih 

postajah na filme in nadaljevanke ter v komercialne namene. Prvi sistemi, ki so jih ponudili, so 

bili analogni, kasneje, leta 1967, so jih nadgradili na digitalne, ki so poleg standardnih DA/NE 

gumbov za glasovanje imeli nekateri tudi numerične gumbe za vpis števil ali denarnih zneskov. 

Leta 1974 William W. (Bill) Simmons s sodelavcema Theodore J. (Ted) Gordon in Harold S. 

(Hal) Becker patentira prednika današnjih sistemov za osebni odziv in ga poimenuje Consensor. 

Le-ta je bil sestavljen iz številčnic, žic ter treh luči (zelene, rumene in rdeče). Vprašanja so 

zastavljali ustno, publika oz. poslušalci pa so s pomočjo številčnice glasovali od 0 do 10 glede na 

to, v kolikšni meri so se strinjali z vprašanim. Če so se poslušalci v celoti strinjali s trditvijo, je 

posvetila zelena luč, v kolikor se niso v celoti ali se sploh niso, pa rumena oz. rdeča.  

Sisteme za osebne odzive so začeli uporabljati tudi v izobraževanju in ena prvih ustanov, ki je to 

storila, je Rice University, kjer so študentje med predavanji ocenjevali, v kolikšni meri razumejo 

določeno snov, in odgovarjali na vprašanja. 

Z razvojem tehnologije so se izpopolnjevali in nadgrajevali tudi sistemi za osebni odziv. Tako so 

strojno opremo, ki je bila povezana z žicami, zamenjale manjše brezžične naprave. Danes nam 

brezžična LAN povezava omogoča, da s pomočjo sprejemnika, ki ga povežemo z računalnikom, 

le-tega pa s projektorjem, v svoje predstavitve vključimo rezultate glasovanja poslušalcev 

(Audience response, 2012). 

2.3.4.2 Sistemi za osebni odziv v izobraževanju 

 

Učitelji, ki se odločijo uporabljati sistem za osebni odziv, imajo kar veliko možnosti, kako ga 

uporabiti kot didaktični pripomoček. S to tehnologijo lahko preverjamo predvsem nižje učne 

cilje, to sta znanje in razumevanje, vendar pa se z njeno pomočjo lahko razvije tudi višji nivo 

znanja ter spretnosti skupinskega dela. Slednje se razvijejo predvsem zaradi posvetovanja in 

diskusij, ki so ob takšni metodi dela skoraj da obvezne. Osnovna pedagoška strategija, ki se 

uporablja pri sistemih za osebni odziv, je test dojemanja. Vprašanja, ki jih predavatelj zastavi, so 

sestavljena tako, da lahko poslušalci izbirajo med več možnimi odgovori ali pa so tipa DA/NE. Z 

odgovarjanjem pa se poslušalci učijo, ponavljajo in si zapomnijo obravnavano snov (Glavač, 

2011). 
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Prednosti uporabe sistemov za osebni odziv v izobraževanju:  

 povečano sodelovanje učencev, 

 boljše ocene pri formativnem preverjanju znanja učencev, 

 takojšnje povratne informacije o znanju učencev, tako za učence kot učitelje, 

 vključevanje vseh učencev k aktivnemu učenju, 

 povečano število priložnosti za sodelovanje učencev, 

 povečana pozornost učencev v razredu, 

 bolj živahno sodelovanje učencev in 

 povečana prisotnost učencev (Bergtrom, 2006). 

Poleg teh prednosti pa so poudarili še:  

 popestritev predstavitev, 

 preprosto uporabo, 

 sprejemanje neomejenega števila udeležencev naenkrat, 

 popolna mobilnost, 

 prenosnost sistema, ki se ga lahko uporablja kjerkoli, 

 enostavno spremljanje zadovoljstva udeležencev, 

 privarčevanje časa, 

 povečanje prenosa znanja zaradi aktivnega sodelovanja, 

 bogata izbira načinov prikazovanja odgovorov, 

 povečanje stopnje razumevanja vsebine predavanj, 

 interaktivno poučevanje, 

 med samo predstavitvijo učenci lažje razmišljajo o predstavljeni učni snovi, 

 anonimno odgovarjanje in  

 možnost, da predavatelj vidi, kje so težave v razumevanju, in na podlagi tega lahko snov 

ponovno razloži (Glavač, 2011). 

Tudi v naših šolah se že uveljavlja praksa uporabe sistemov za osebni odziv. Primer take prakse 

izvaja učiteljica fizike Đulijana Juričič na Osnovni šoli Trnovo v Ljubljani, ki s pomočjo te 

tehnologije izvaja ustno ocenjevanje znanja. Vprašanja za tak tip ocenjevanja znanja so 
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kombinacija zaprtega in odprtega tipa. Na zaprti tip vprašanj so učenci odgovarjali s pomočjo 

sistema za osebni odziv, medtem ko so na vprašanja odprtega tipa odgovarjali standardno. 

Preostali učenci pa so lahko le tiho in spremljajo dogajanje. Učiteljica kot prednosti takšnega 

ustnega ocenjevanja navaja:  

 manjša izpostavljenost vprašanih učencev,  

 tehnologija “zmehča” zahtevnost situacije, 

 objektivnost spraševanja in ocenjevanja, 

 višja motivacija ostalih učencev, 

 kombinacija različnih tipov vprašanj nudi več možnosti učencu. 

Kot slabosti pa izpostavlja:  

 odvisnost od tehnologije,  

 vpliv avtoritete učitelja, 

 časovna zahtevnost priprave vprašanj, 

 časovna zahtevnost celotnega postopka (Juričič, 2012).  

Na Osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru se je tudi učitelj geografije Peter Grbec lotil 

podobnega projekta. Prednosti uporabe sistema za osebni odziv so po mnenju učitelja:  

 aktivnost vseh učencev, 

 hitra povratna informacija,  

 lažja diferenciacija,  

 enostavno spremljanje napredka učenca, 

 enostavno spremljanje napredka razreda,  

 večja vključenost učencev, 

 možnost medsebojne primerjave, 

 ponovna razlaga snovi, če ni razumljiva (Grbec, 2012).  

Med svojimi učenci je izvedel tudi anketo o uporabi sistemov za osebni odziv, v kateri je 

sodelovalo 291 učencev. Kar 74,7 % učencev je menilo, da je zaradi sprotnega preverjanja 

znanja s sistemom za osebni odziv njihovo znanje geografije boljše, medtem ko 13,2 % učencev 

ni bilo tega mnenja. Prav tako se 85,7 % učencev strinja s trditvijo, da je preverjanje znanja s 
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sistemom za osebni odziv pomembno, saj tako dobijo kvalitetno povratno informacijo o tem, 

koliko znajo, 5,6 % učencev pa se s tem ni strinjalo. S trditvijo, da so zaradi uporabe sistema za 

osebni odziv bolj aktivni pri pouku, se je v povprečju strinjalo 79,1 % učencev. Pri trditvi, da se 

morajo zaradi sprotnega preverjanja znanja pri geografiji bolj učiti sproti, se je 53 % učencev 

strinjalo s trditvijo, 22 % se jih s to trditvijo ni strinjalo, kar 23,8 % pa je bilo neodločenih. Kar 

85,7 % učencev se je strinjalo s trditvijo, da se jim zdi preverjanje znanja z osebnim odzivnim 

sistemom bolj zabavno, kot če bi preverjali znanje ustno na začetku ali koncu ure. Izkazalo se je 

tudi, da 93,1 % učencev meni, da so sistemi za osebni odziv enostavni za uporabo. Učencev, ki 

bi raje videli, da bi tudi ocenjevanje znanja potekalo s pomočjo sistema za osebni odziv, je bilo 

kar 68,7 %, tistih, ki se s tem niso strinjali, pa 19,8 % (Grbec, 2012). 

Slabosti, ki jih učitelj Peter Grbec vidi pri preverjanju znanja s sistemom za osebni odziv, so:  

 problem višjih taksonomskih ravni,  

 sistem za osebni odziv zahteva od učitelja veliko dodatnega dela pri pripravi kvizov,  

 program za interpretacijo rezultatov Smart Teacher Tools ni preveden v slovenščino,  

 tipkovnice na glasovalnih enotah so v angleščini in niso prevedene v slovenščino,  

 rezultatov preverjanja znanja učencev ni mogoče avtomatično poslati staršem po e-pošti,  

 rezultatov preverjanja znanja učencev ni mogoče dovolj svobodno obdelati,  

 neupoštevanje odprte kode, 

 relativno visoka cena (Grbec, 2012).  

 

2.3.5 Interaktivna table 

2.3.5.1 Predstavitev interaktivne table 

Interaktivna tabla je nekakšen veliki zaslon, občutljiv na dotik, ki je povezan z računalnikom in 

projektorjem. Na površino interaktivne table se projicira namizje računalnika, ki ga lahko 

uporabnik upravlja s pomočjo posebnega pisala, prstov ali drugih naprav (Interactive whiteboard, 

2012).  
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Slika 5: Interaktivna tabla 

Prvo interaktivno tablo so izdelali v družbi SMART Technologies Inc. leta 1991 in med prvimi, 

ki so prepoznali njene prednosti, so bili pedagogi (Interactive Whiteboards and Learning, 2012). 

Na interaktivno tablo lahko s pomočjo projektorja projiciramo gradivo, ki smo ga vnaprej 

pripravili doma. Interaktivna tabla tako prevzame vlogo navadne table in krede, delovnega 

zvezka, videorekorderja in televizije (Zadravec, 2011).  

Interaktivne table se lahko odzivajo na dva načina, in sicer na dotik prsta na zaslon ali pa na 

dotik posebnega pisala. Dotik prsta ali pisala na membrane table sproži električni kontakt z 

računalnikom (Zadravec, 2011).  
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Interaktivnih tabel je kar šest vrst:  

 analogno-uporovne, 

 elektromagnetne, 

 kapacitivne, 

 laserske, 

 ultrazvočne in infrardeče, 

 optične in infrardeče. 

Table se razlikujejo predvsem v zgradbi in posledično tudi po načinu zaznavanja dotika 

(Zadravec, 2011). 

2.3.5.2 Interaktivna tabla v izobraževanju 

 

V Sloveniji so prvo interaktivno tablo namestili leta 2004 in je od takrat nepogrešljiv pripomoček 

v marsikateri učilnici v naših šolah (Zadravec, 2011). 

Potencialne prednosti interaktivnih tabel v izobraževanju so:  

 interaktivnost in učinkovitost, 

 fleksibilnost in raznovrstnost, 

 multimedijske/multimodalne oz. multisenzorne predstavitve,  

 razvijanje IKT(digitalnih) spretnosti, 

 motivacija, 

 podpora učiteljevemu načrtovanju, razvoju gradiv in refleksiji (Smith, 2005). 

Kot slabosti interaktivnih tabel pa navajajo:  

 so dražje od navadnih belih tabel ali platen za projekcijo; 

 popravila ob poškodbah so draga; 

 učenci, ki rešujejo naloge na interaktivni tabli, si lahko delajo senco; 

 table morajo biti nameščene na steno, ker so občutljive na premike, jih je potem potrebno 

vedno znova usmerjati; 

 pretirana uporaba lahko privede do tega, da se je učenci hitro naveličajo; 
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 nekatere table omogočajo uporabo gradiv, ki so narejena izključno z njihovo programsko 

opremo, ker onemogoča učiteljem izmenjavo gradiv in medsebojno sodelovanje 

(Spasova, 2012). 

Smith pa navaja še nekaj slabih lastnosti interaktivnih tabel, ki so jih opazili učitelji in učenci 

med uporabo:  

 ob direktni sončni svetlobi, ki sije na tablo, je vidljivost projicirane slike zelo slaba; 

 večjo pozornost je treba posvetiti izbiri barv za gradiva, saj so nekatere zelo slabo 

vidne; 

 učitelji morajo med razlaganjem stati ob strani table, saj se sicer pojavi senca, kar je 

včasih moteče, ko mora učitelj razlagati ob sliki; 

 ob postavitvi table je treba biti vnaprej pozoren na to, kateri učenci bodo reševali 

naloge na njej, saj je lahko previsoko postavljena za nižje in prenizko za višje 

razrede;  

 učitelje na predmetni stopnji je težko spodbuditi k aktivni uporabi interaktivne table, 

saj menjajo učilnice, med katerimi so nekatere brez interaktivne table (Smith, 2005). 

Interaktivna tabla tako učiteljem kot učencem omogoča veliko možnosti uporabe pri 

pouku:  

 učno uro z interaktivnim gradivom, na osnovi vizualizacije, zvoka, animacij, 

pestrih barv; 

 pripravo zahtevnejših učnih ur in predstavitev z grafi, eksperimenti, merjenji; 

 interakcijo z učenci, saj imajo le-ti možnost povezovati besede, premikati slike, 

preštevati, šteti, barvati itd.; 

 preverjanja in ocenjevanja znanja, saj omogoča sproten vpogled v znanje, pregled 

dosežkov, možnost uporabe osebnega odzivnega sistema; 

 zadovoljevanje potreb različnih učnih stilov; 

 omogoča prilagoditve za učence s posebnimi potrebami (Zadravec, 2011). 
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Da ima interaktivna tabla širok spekter uporabe, so pokazali na Osnovni šoli Valentina Vodnika 

v Ljubljani, saj so jo uporabili tudi pri športni vzgoji. Učitelj je učencem s pomočjo table 

prikazal, katere vaje naj izvajajo na določeni postaji v telovadnici. S pomočjo kamere pa je 

učence posnel med vadbo, nato so učenci takoj po zaključenem ciklu vaj prišli k učitelju, ki jim 

je na interaktivni tabli prikazal njihovo izvedbo vaje ter kako jo lahko izboljša. Učenci so bili ob 

uporabi interaktivne table pri športni vzgoji deležni teoretičnih informacij, imeli so možnost 

videti svoj gibalni izdelek takoj po izvedbi. Interaktivna tabla pa je omogočala tudi večjo 

motivacijo za sprotno zavestno kontrolo gibanja ter večjo hitrost učenja in višjo kakovost 

gibalnega znanja učencev (Sotošek, G., Markun Puhan, N., Šiler, B. in Štuhec, D., 2012). 

Učiteljica Leonida Novak na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu je v prvi triadi interaktivno tablo 

uporabljala pri več predmetih. Tako je pri slovenščini interaktivno tablo uporabila za vaje pri 

poslušanju, branju, govorjenju in pisanju. Navaja, da je pri pouku matematike tabla zelo 

uporabna na področjih obdelave podatkov, geometrije (deli celote, geometrijski liki in telesa), 

aritmetike in algebre (poštevanka, seštevanje in odštevanje) ter pri številski predstavi. Tablo pa 

prav tako uporablja za ugotavljanje predznanja učencev v obliki kvizov. Poleg matematike in 

slovenščine interaktivno tablo uporabljajo tudi pri spoznavanju okolja ter pri glasbeni vzgoji 

(Novak, 2009).  

 Ob teh primerih iz prakse vidimo, da lahko interaktivno tablo uporabimo na različnih področjih, 

od učitelja pa je odvisno, na kakšen način in koliko jo bo uporabljal.  
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2.4 AKTIVNO  IN SODELOVALNO UČENJE 

Najpogosteje izpostavljeni prednosti uporabe informacijske tehnologije pri pouku sta bili tako 

aktivno učenje učencev kot tudi sodelovalno učenje. V tem poglavju bomo podrobneje spoznali 

tovrstni obliki dela. 

2.4.1 Aktivno učenje 

 

Aktivno učenje se v šolskem sistemu različno razlaga. Po mnenju nekaterih naj bi bila aktivnost 

povezana z dejavnostjo otrok, medtem ko drugi menijo, da je učenje aktivno takrat, ko učenci 

sami s pomočjo svojega dela prihajajo do ugotovitev in spoznanj. Takrat naj ne bi bil vir znanja 

učitelj, temveč okolica. Pa vendar se najnovejša razlaga aktivnega učenja naslanja na 

konstruktivistično pojmovanje učenja. Do učenja naj bi prišlo ob učenčevi aktivni udeležbi v 

konstrukciji znanja. Konstruktivizem pa praviloma vključuje načrtovanje učnega procesa, ki 

mora biti v skladu s pojmovanji učencev, njihovimi sposobnostmi in poudarja procese višjega 

reda ter pojmuje učenje kot proces socialne konstrukcije znanja (Skribe-Dimec, 1997). 

Aktivno učenje naj bi vsebovalo naslednje karakteristike (Bonwell, 1991): 

1) Učenci niso vključeni v pouk le kot pasivni poslušalci. 

2) Učenci so vključeni v različne aktivnosti (branje, pisanje, diskusijo …). 

3) Manjši poudarek je na podajanju novih informacij in večji poudarek na razvijanju 

spretnosti učencev. 

4) Večji poudarek je na raziskovanju stališč in vrednot. 

5) Učenčeva motivacija naj se poveča. 

6) Učenci naj dobijo takojšnjo povratno informacijo od učitelja. 

7) Učenci so vključeni v višje učne cilje (analiza, sinteza, vrednotenje). 

Če torej povzamemo, učenci aktivno sodelujejo s tem, ko nekaj počnejo in razmišljajo o tem, kar 

počnejo.  

Raziskave kažejo, da se učenci, če naredi učitelj tri premore, dolge dve minuti, in s tem da 

učencem čas, da primerjajo svoje zapiske in se o njih pomenijo, naučijo veliko več kot sicer.  
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Med najpomembnejše dejavnosti aktivnega učenja spada diskusija. Če je cilj učnih programov 

spodbujati dolgoročno pomnjenje informacij, motiviranje učencev k nadaljnjemu učenju ali 

razvoj miselnih spretnosti, je diskusija primernejša učna oblika kot pa predavanje.  

Bonwell (1991) navaja tudi ovire, s katerimi se kot pedagogi srečujemo, če želimo v praksi 

izvajati aktivno učenje. Te so:  

 Premalo časa, da bi predelali vso vsebino. 

 Aktivnosti, ki jih načrtujemo, potrebujejo veliko priprav. 

 V velikih razredih ni mogoče izvajati strategij aktivnega učenja. 

 Veliko učiteljev zase meni, da so dobri predavatelji. 

 Pomanjkanje materiala in opreme, potrebne za izvajanje aktivnega učenja. 

 Učenci se upirajo učnim uram brez predavanj. 

 

2.4.2 Sodelovalno učenje 

Sodelovalno učenje si tako kot aktivno učenje različno razlagamo, pa je vendar neka splošna 

definicija sodelovalnega učenja ta, da gre za situacijo, v kateri se učenci v manjših skupinah 

skupaj učijo oziroma se poskušajo nekaj naučiti (Dillenbourg, 1999).  

Sodelovalno učenje temelji na skupni interakciji med člani, skupina pa poskuša s skupnim delom 

doseči cilj. Pri tem pa se ohrani odgovornost vsakega posameznika v skupini.  

Sodelovalno učenje spada med skupinsko obliko pouka, ki se lahko izvaja na tri načine:  

 kot individualno učenje, pri katerem je glavni vir pomoči in podpore učitelj. Učenci lahko 

le sedijo v skupinah, med njimi pa ni zaželena interakcija, pozornost je usmerjena 

predvsem v rezultat in ne v proces; 

 kot skupinsko (tekmovalno učenje), pri katerem je učitelj še vedno glavni vir pomoči in 

podpore. Učenci si prizadevajo doseči čim boljši rezultat, zato se raje izogibajo manj 

sposobnih sošolcev oziroma se ti največkrat kar sami umaknejo; 

 kot sodelovalno (kooperativno) učenje, pri katerem imajo učenci dvojno vlogo: sami se 

morajo naučiti zadano in se prepričati, da so se drugi člani tudi naučili. S tem dosežejo 

cilj. Tokrat sta glavni vir pomoč in podpora drugih učencev. Pri tovrstnem načinu dela 
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učitelj organizira pogovor o aktivnostih učencev, analizira proces z učenci. Sodelovalno 

učenje omogoča boljše pomnjenje informacij, saj s pogovorom v skupini omogoča 

utrjevanje in ponavljanje. Pogovor pa tudi privede do različnih mnenj, idej in nasprotij, to 

pa privede do večje motivacije za učenje in globljega razumevanja (Vodopivec, 2003). 

Če želimo oblikovati interakcijo, s katero bi dosegli čim boljše rezultate na učnih in socialnih 

področjih, moramo poznati strukture sodelovalnega učenja. Na začetku te strukture niso vezane 

na vsebino, ko jih učenci usvojijo, pa jih uporabljamo za doseganje ciljev. Strukture so 

razdeljene na tri skupine, in sicer (Urbas, 2011):  

1. Strukture za utrjevanje znanja 

 Sodelovalne karte: Učitelj uporabi to strukturo, ko želi, da učenci ponovijo znanje na 

ravni reprodukcije po Bloomovi taksonomiji znanja. Gre za delo v parih, kjer učenca 

prevzameta vlogo učitelja in učenca. Na kartice si zapišeta na eno stran pojem, na drugo 

stran obrazložitev pojma in s tem ponavljata. Na začetku učenec, ki predstavlja učitelja, 

nudi veliko pomoči, kasneje pa se njegova vloga zmanjša in nudi pomoč le še, ko je ta 

potrebna. Proti koncu pa učenec že pozna pojme in njihovo razlago, zato “učiteljeva” 

pomoč ni več potrebna. V tem koraku “učitelj” le še zastavlja vprašanja.  

 Več glav več ve: S to strukturo učenci snov ponovijo in vidijo, če jo razumejo. Taka 

struktura poteka v skupinah, v katerih učitelj določi vsakemu učencu njegovo številko. 

Ko učitelj zastavi vprašanje (zaprtega tipa), pusti učencem dovolj časa, da se med seboj 

posvetujejo o odgovoru. Učitelj nato pokliče eno od številk in določi učenca, ki odgovori 

na vprašanje. Preostali učenci iz drugih skupin, ki imajo enako številko, pa povedo, če se 

z odgovorom strinjajo ali ne.  

 Preverjanje v parih: Delo poteka v parih. Učenci rešujejo delovne liste. Eden izmed 

učencev v paru naloge rešuje, drugi jih pregleda. Ob vsaki nalogi zamenjata vlogi.  

 Okrogla miza: je namenjena utrjevanju znanja, izdelavi izdelkov in izmenjavi informacij. 

Učenci povedo odgovore na učiteljeva vprašanja ali pa jih zapišejo na list.  

 Pošiljanje vprašanj: Struktura je primerna za utrjevanje znanja in ponavljanje ter 

preverjanje razumevanja pojmov. Delo poteka v skupinah, kjer ena skupina sestavi 

vprašanja. V prvi fazi vsak učenec v skupini zastavi eno vprašanje. Pomembna je 

komunikacija v skupini, saj se morajo med seboj dogovoriti, katera vprašanja napisati na 
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list, na katerega morajo na hrbtno stran napisati tudi odgovore na zastavljena vprašanja. 

V drugi fazi pa člani skupine, ki prejme list z vprašanji, posamično odgovarjajo. O 

odgovorih se pogovorijo; ko se vsi strinjajo o odgovoru, ga preverijo na hrbtni strani lista. 

Za pomoč se lahko obrnejo na skupino, ki je vprašanja zastavila, ali pa na učitelja.  

 Dejstvo ali izmišljotina: Delo poteka v skupinah. Vsaka skupina si izmisli neko dejstvo 

ali izmišljotino v povezavi s snovjo. Člani v preostalih skupinah pa se med seboj 

posvetujejo in odločijo, če je trditev resnična ali ne. Skupina, ki pretenta največ 

posameznikov ali skupin, je zmagovalna. 

 Učne skupine za večje dosežke: Delo poteka v heterogenih skupinah. Po tem, ko učitelj v 

eni ali dveh urah predstavi učno snov, učenci po skupinah snov utrjujejo. Utrjevanju sledi 

preizkus znanja, ki ga učenci individualno opravljajo, rezultati se pa štejejo pri rezultatih 

skupine. Glavni namen je, da se dobro naučijo snov. 

 

2. Strukture za razvoj pojmov: 

 Skupinska diskusija: S to strukturo spodbujamo različne miselne procese. Učitelj 

zastavi vprašanja (odprtega tipa) in določi čas diskusije. Učenci znotraj skupin iščejo 

rešitve, ki jih kasneje sporočijo.  

 Intervju v treh stopnjah: zagotavlja aktivnost vseh učencev v skupini. Člani skupine 

se razdelijo v pare, v katerem je eden izpraševalec, drugi pa intervjuvanec, kasneje pa 

vlogi zamenjata. Po končanih intervjujih pa se organizira okrogla miza, pri kateri 

vsak učenec poroča, kaj se je naučil.  

 Razmisli, pogovori se v paru, povej: Učitelj postavi vprašanje, ki mora pri učencih 

spodbuditi višje miselne procese, postavljanje hipotez, napovedovanje, induktivno in 

deduktivno mišljenje in uporabo že naučenega. Dati jim mora čas, da razmislijo in se 

pogovorijo s sošolcem. S tem učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo o svojem 

razmišljanju, spodbudi pa se tudi občutek vključenosti v dogajanje v razredu.  

 Skupinska pojmovna mreža in miselni vzorci: Učenci od učitelja prejmejo nek ključni 

pojem. Na praznem listu zberejo najpomembnejše pojme, ki so povezani s ključnim 

pojmom. Kasneje posamezni učenci dodajo še podredne pojme in najdejo povezave 

med njimi.  
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 Bloomovi učni listi: Učitelj sestavi učne liste, ki naj spodbudijo razmišljanje in učenje 

pri učencih. Delo učencev poteka po skupinah. Učenci odložijo svinčnike na sredino 

mize. S pomočjo materiala, ki jim ga zagotovi učitelj, morajo učenci poiskati odgovor 

na vprašanje. Prvi učenec prebere vprašanje, ko pa najdejo odgovor, mora učenec, ki 

sedi levo od tistega, ki je prebral vprašanje, preveriti, če vsi razumejo in se strinjajo z 

odgovorom. Ko se vsi strinjajo z odgovorom, učenci vzamejo svinčnik in napišejo 

odgovor. Naslednje vprašanje prebere učenec, ki je tokrat preverjal razumevanje.  

 Sodelovalni projekti: Pri sodelovalnih projektih, ki lahko trajajo le nekaj minut, lahko 

pa tudi do več dni/tednov, je značilna delitev dela znotraj skupine, kar omogoča 

aktivnost vseh učencev.  

 Preprosti projekti: Učitelj učencem predstavi nalogo, ki jo potem v skupinah rešijo. 

Ta strategija je zelo primerna za uvodno motivacijo pri učnih urah.  

 Krog: Je struktura, ki je sestavljena iz štirih elementov – izbire, poglabljanja v 

nalogo, predstavitve drugim in skupinske produkcije. Učitelj učencem predstavi temo, 

za katero lahko učenci sami poiščejo gradivo ali pa poslušajo razlago. Po tem, ko 

učitelj učencem predstavi naloge, ki jih je toliko, kot je učencev znotraj skupine, si 

učenci te naloge med seboj razdelijo in jih začnejo reševati. Predstavitev nalog poteka 

znotraj skupin in razvije se tudi pogovor o predstavitvah. Za končni skupinski izdelek 

pa morajo učenci združiti  posamezne naloge.  

 Skupinska preiskava: Vključuje vse ravni znanja in je primerna za celostne naloge. 

Učitelj učencem zastavi nek širok problem, ki ga lahko raziščejo z različnih vidikov. 

Učitelj igra vlogo mentorja in učencem nudi nasvete, jim predlaga možne vire, 

pomaga pri raziskovanju, načrtovanju dela ipd.  

 Sodelovalni projekt “co-op, co-op”: Namen te strukture je doseči čim boljše 

razumevanje in znanje, katerega potem posredujejo preostalim učencem. Učitelj 

zastavi problem določenim skupinam ter pomaga najti pravi način za delo v skupinah. 

Učenci so ocenjeni s strani preostalih članov v skupini, nastop cele skupine ocenijo 

preostali učenci, posameznikov izdelek v skupini pa oceni učitelj. Takšen način 

ocenjevanja pa poveča posameznikovo odgovornost za njegov prispevek v skupini.  

 

 



46 

 

3. Sestavljene strukture:  

Namenjene so učenju in razumevanju novih pojmov ter analizi in sintezi naučenega. Pri 

takem tipu struktur skušamo doseči čim večjo soodvisnost med člani skupine, saj je 

naloga končana, ko člani sestavijo vsak svoj del naloge v neko celoto. 

 Izvirna sestavljanka: Učitelj po uvodni predstavitvi teme razdeli vsakemu učencu 

le del gradiva. Učenci sestavijo dve vrsti skupin. Matične skupine in ekspertne 

skupine. Učenci, ki so dobili enak problem, v ekspertnih skupinah preučijo učno 

snov, odgovarjajo na vprašanja, analizirajo, sintetizirajo in pridejo do nekih 

ugotovitev. Nato se vrnejo v matične skupine, v katerih predstavijo in razložijo 

snov. Predstavitvam vseh članov matične skupine sledita debata in postavljanje 

vprašanj. Vsemu temu pa sledi individualni preizkus znanja, na podlagi katerega 

je učenec ocenjen.  

 Sestavljanka II: Princip je podoben kot v izvirni sestavljanki, le da učitelj 

učencem predstavi problem in razdeli gradivo, ki ga lahko preberejo predčasno 

doma ali v šoli. Nato pa učenci dobijo naloge, s katerimi se ukvarjajo v ekspertnih 

skupinah. Sledi poročanje v matičnih skupinah in sestavljanje snovi v celoto.  

 

Prednosti sodelovalnega učenja se kažejo predvsem v tem, da so učenci bolj pripravljeni 

sodelovati. Raziskave so pokazale, da so se zaradi takšnega načina dela izboljšali medsebojni 

odnosi med učenci, da se je izboljšalo vzdušje v razredu in da so učenci med seboj bolje 

sodelovali.  

IKT lahko predstavlja nek vir informacij ali pa učni pripomoček, s katerim ustvarimo neko učno 

okolje. Uporabimo lahko spletna orodja, kot so spletne strani, LMS
2
, CMS

3
, blog, forum, 

simulacije, virtualni svetovi, didaktične igre itd.  

  

                                                
2 LMS (angleško Learning Management Systems) – sistem za upravljanje učenja 
3 CMS (angleško Content Management Systems) – sistem za upravljanje vsebin 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 CILJI RAZISKAVE IN PROBLEM 

V prejšnjem poglavju sem opisala informacijsko tehnologijo, ki jo v nekaterih primerih že 

uspešno uporabljajo v naših osnovnih in srednjih šolah. Kljub temu pa še nimamo natančne 

predstave o tem, v kolikšnem obsegu jo uporabljajo. 

Dr. Ivan Gerlič z Univerze v Mariboru od leta 1988 izvaja periodične raziskave (na dve leti) o 

stanju in trendih uporabe IKT v slovenskih osnovnih šolah, vendar so njegove raziskave 

usmerjene v ocenjevanje uporabe računalnikov in ne toliko k drugi tehnologiji (Gerlič, 2003). 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, katere informacijske tehnologije uporabljajo učitelji in učenci v 

naših šolah, kako pogosto in v kateri fazi pouka. Zanimalo nas je tudi mnenje učiteljev o 

uporabnosti določene tehnologije pri pouku ter v katere namene jo učitelji in učenci uporabljajo.  

Med učenci in dijaki so trenutno zelo aktualni pametni telefoni in tablični računalniki, zato nas je 

zanimalo, ali informacijsko tehnologijo uporabljajo za učenje in kako pogosto. Zaradi visokih 

finančnih stroškov ob opremljanju tehnoloških učilnic v šolah ter posledično tudi slabše 

opremljenih učilnic (z informacijsko tehnologijo) nas je zanimalo tudi, katero tehnologijo bi 

dijaki radi v bodoče uporabljali.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Katero tehnologijo uporabljajo učitelji pri svojem delu?  

 Za katere namene učitelji uporabljajo določeno tehnologijo?  

 V kateri fazi pouka je določena tehnologija uporabna po mnenju učiteljev?  

 Kako učitelji ocenjujejo uporabnost posameznih tehnologij pri svojem delu?  

 Kakšen je pogled učencev na tehnologijo v šoli? 
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3.3 RAZISKOVALNI VZOREC IN METODA 

Raziskavo sem razdelila na dva dela ter sestavila dva anketna vprašalnika, enega za učitelje ter 

drugega za učence oz. dijake.  

Za učitelje sem sestavila spletni anketni vprašalnik ter povezavo do ankete poslala vsem 

učiteljem, ki so sodelovali na projektu Bober (tekmovanje v informacijski in računalniški 

pismenosti za osnovnošolce in srednješolce), in učiteljem smeri matematika in računalništvo, ki 

so v zadnjih treh letih diplomirali na Pedagoški fakulteti UL. Anketni vprašalnik je bil sestavljen 

le iz vprašanj zaprtega tipa, potekal pa je meseca maja 2012. Anketni vprašalnik sem pripravila v 

orodju za izdelavo spletnih anket 1KA, ki je nastal v okviru Družboslovne informatike (FDV 

UL) skupaj z osrednjim globalnim portalom metodologije spletnih anket (WebSM) (1KA). 

Na spletno anketo se je odzvalo 54 učiteljev. Vzorec ni reprezentativen, zato ugotovitve veljajo 

le za ta vzorec. 

Anketni vprašalnik za dijake sem razdelila med dijake Srednje upravno administrativne šole 

Ljubljana. Vprašanja so bila prav tako zaprtega tipa. Na vprašanja so odgovarjali dijaki prvega in 

drugega letnika smeri administrator ter dijaki prvega, tretjega in četrtega letnika smeri 

ekonomski tehnik, skupaj jih je na vprašalnik odgovorilo 51. Vzorec ni reprezentativen, zato 

ugotovitve veljajo le za ta vzorec. 
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3.4 ANALIZA ANKETE ZA UČITELJE 

Zanimalo me je, kakšno vlogo imajo anketiranci v šoli. Vprašanje je imelo možnih več 

odgovorov. Rezultati so prikazani v grafu spodaj.  

 

Graf 1: Vloga anketirancev v šoli 

Na vprašanje je odgovorilo 54 anketirancev, med katerimi je bilo največ oz. 69 % učiteljev 

naravoslovne smeri, 54 % učiteljev računalništva, 20 % vzdrževalcev tehnične opreme, 7 % 

učiteljev družboslovne smeri, 4 % učiteljev jezikoslovja ter 4 % strokovnih delavcev. V raziskavi 

ni sodeloval niti en ravnatelj.  
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Zanimalo me je, v katerih fazah poučevanja učitelji uporabljajo določene tehnologije. Rezultati 

so prikazani v grafu 2.  

 

Graf 2: Uporaba tehnologije v določenih fazah poučevanja 

Učitelji uporabljajo računalnik v vseh fazah poučevanja, izstopajo priprave na pouk, saj ga v ta 

namen uporabljajo vsi učitelji, medtem ko ga za preostale faze uporabljajo malo manj. Pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja uporablja računalnik kar 97 % učiteljev, za utrjevanje snovi 91 

%, za obravnavo nove učne snovi 94 % ter za komunikacijo z učenci 96 % anketirancev.  

Druga tehnologija, ki je poleg računalnika pogosto uporabljena med vprašanimi učitelji, je 

interaktivna tabla. 62 %  vprašanih učiteljev uporablja interaktivno tablo predvsem za 

obravnavno nove učne snovi. Za preverjanje in ocenjevanje znanja interaktivno tablo uporablja 

26 % učiteljev, medtem ko jo za komunikacijo z učenci in učitelji 18 %. Interaktivno tablo pri 

pripravah na pouk uporablja le 12 % anketiranih.  
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Za tablični računalnik se je izkazalo, da ga učitelji zelo redko uporabljajo, saj sta le 2 % 

vprašanih učiteljev odgovorila, da ga uporabljata za pripravo na pouk, komunikacijo z učenci in 

učitelji ter utrjevanje, medtem ko ga za preostale faze poučevanja ne uporabljajo.  

Pametni telefon uporablja 10 % anketiranih učiteljev za komunikacijo z učitelji in učenci ter 2 % 

za priprave na pouk, za preostale faze poučevanja pa ga ne uporabljajo.  

Sisteme za osebni odziv uporabljajo le pri preverjanju in ocenjevanju znanja, in sicer 3 % 

učiteljev. Tistih, ki to tehnologijo uporabljajo pri utrjevanju snovi, pa sta 2 %. 

Iz zgornjega grafa torej lahko sklepamo, da učitelji v veliki večini uporabljajo računalnik pri 

vseh fazah poučevanja ter da preostala informacijska tehnologija (poleg interaktivne table) še ni 

vpeljana v izobraževanje v naših osnovnih in srednjih šolah. Razlog za takšno stanje bi bil lahko 

predvsem v tem, da računalnik ponuja najširši nabor uporabnih orodij za delo v izobraževanju in 

predvsem to, da smo dela na računalniku že navajeni. Nova tehnologija in z njo tudi uporaba le-

te prinaša za sabo veliko dela z učenjem uporabe, iskanjem za nas uporabnih aplikacij itd. Poleg 

tega pa je večina naših osnovnih in srednjih šol opremljena predvsem z računalniki in ne toliko s 

preostalo informacijsko tehnologijo.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, pri katerih aktivnostih učitelji uporabljajo različne tipe 

informacijske tehnologije. Rezultati so prikazani v grafu 3. 

 

Graf 3: Aktivnosti, pri katerih učitelji uporabljajo različne tehnologije 

Iz grafa je razvidno, da 98 % učiteljev uporablja za pripravo na pouk računalnik, 8 % jih v ta 

namen uporablja tudi interaktivno tablo, 4 % pametni telefon in le 2 % jih uporablja tablični 

računalnik.  
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Pri uporabi interneta pri pouku je 96 % učiteljev takih, ki uporabljajo v ta namen računalnik, 44 

% uporablja interaktivno tablo in 2 % tablični računalnik. Učiteljev, ki bi med poukom 

uporabljali pametni telefon za dostop do interneta, ni.  

Učiteljev, ki za multimedijsko delo uporabljajo računalnik, je 95 %, 48 % jih uporablja 

interaktivno tablo in 3 % uporabljajo tablične računalnike. Ponovno vidimo, da v ta namen nihče 

ne uporablja pametnega telefona. 

Kar 100 % učiteljev uporablja računalnik za pridobivanje osebnih odzivov, 22 % jih v ta namen 

uporablja tudi interaktivno tablo, nihče od učiteljev pa ne uporablja pametnih telefonov ali 

tabličnih računalnikov.  

Za aktivno uporabo interaktivne table 86 % učiteljev uporablja računalnik, medtem ko tabličnega 

računalnika, pametnega telefona ali sistemov za osebni odziv nihče od vprašanih ne uporablja.  

Kot pisalni stroj uporablja kar 100 % učiteljev računalnik, 2 % jih uporablja interaktivno tablo in 

4 % pametni telefon. Nihče izmed vprašanih učiteljev ne uporablja tabličnega računalnika kot 

pisalnega stroja.  

97 % vprašanih učiteljev uporablja računalnik za delo z e-redovalnico, 7 % jih je takih, ki si pri 

tem delu pomagajo tudi z interaktivno tablo, 3 % učiteljev pa v ta namen uporabljajo pametni 

telefon in tablični računalnik.  

Za pomoč pri razredniškem delu kar 98 % učiteljev uporablja računalnike, 4 % uporabljajo 

interaktivno tablo, 2 % vprašanih učiteljev pa v ta namen uporabljata pametne telefone in 

tablične računalnike.  

Takih učiteljev, ki uporabljajo testne sisteme za preverjanje znanja s pomočjo računalnika, je kar 

91 %, 25 % jih uporablja interaktivno tablo za testne sisteme ter 3 % osebne odzivne sisteme. 

Nihče od vprašanih učiteljev ne uporablja pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov v ta 

namen.  

Izmed naštetih tehnologij za delo s programi drila, za vaje in utrjevanje kar 94 % učiteljev 

uporablja računalnik. 29 % vprašanih učiteljev v ta namen uporablja interaktivno tablo in 2 % 

tablični računalnik.  
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85 % učiteljev uporablja računalnik za motivacijo učencev, 65 % jih uporablja interaktivno tablo, 

2 % učiteljev pa učence motivirata s pomočjo tabličnega računalnika in sistemov za osebni 

odziv.  

 

 

Graf 4: Deleži uporabe informacijskih tehnologij v različne namene 

Če povzamemo, učitelji uporabljajo pri svojem delu predvsem računalnik in ta jim služi za več 

namenov, kar nam potrjuje graf 4, v katerem so prikazani deleži uporabe naštetih tehnologij pri 

različnih namenih uporabe.  

Zanimivo je dejstvo, da nihče od vprašanih ne uporablja pametnih telefonov za pridobivanje 

osebnih odzivov, saj obstaja kar nekaj brezplačnih aplikacij, ki se lahko namestijo na telefone in 

imajo podobno funkcijo kot sami sistemi za osebni odziv. Enako velja tudi za programe drila. 

Glede na to, da ima danes kar nekaj učencev ali dijakov v lasti pametne telefone, bi jih učitelji 

lahko spodbujali k temu, da si naložijo aplikacije za utrjevanje znanja in da jih tudi uporabljajo.  
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V nadaljevanju je sledilo nekaj mnenjskih vprašanj o uporabnosti informacijskih tehnologij. 

Odgovori so prikazani v naslednjih grafih.  

 

Graf 5: Ocena uporabnosti računalnika za določene aktivnosti (po mnenju učiteljev) 

V grafu 5 lahko vidimo, da kar 92 % učiteljev meni, da je računalnik uporaben za priprave na 

pouk, ostali (8 %) pa menijo, da je deloma uporaben. Nihče od vprašanih ni ocenil računalnika 

kot neuporabnega oz. označil, da ga ne uporablja za tovrstne aktivnosti.  

Zelo podobno so ocenili računalnik za pisanje priprav, saj je 94 % učiteljev mnenja, da je 

uporaben, ter 6 %, da je deloma uporabna naprava. Prav tako tudi pri takšni aktivnosti nihče od 

učiteljev ni bil mnenja, da je računalnik neuporaben.  

Da je računalnik uporaben pri razredniških delih, je menilo 87 % vprašanih učiteljev, da je 

deloma uporaben, meni 11 %. Nihče od vprašanih ni mnenja, da je neuporaben, vendar pa sta 

tudi 2 % takih, ki ga pri takšnih aktivnostih ne uporabljata.  

Učiteljev, ki menijo, da je računalnik uporaben za preverjanja znanja, je 45 %, 43 % učiteljev pa 

meni, da je za takšno aktivnost le deloma uporaben. Med učitelji je kar 6 % takih, ki menijo, da 
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je za tovrstno aktivnost računalnik neuporaben, enak odstotek pa je takih, ki računalnika ob tem 

ne uporablja.  

Tudi za vaje in utrjevanje je bila velika večina učiteljev mnenja, da je računalnik uporaben. 

Tistih, ki so takega mnenja, je bilo kar 80 %. Da je pa računalnik le deloma uporaben za vaje in 

utrjevanje snovi, pa meni preostalih 20 % vprašanih.  

67 % učiteljev meni, da je računalnik uporabno orodje za samostojno učenje učencev, 31 % jih 

meni, da je le deloma uporaben, 2 % vprašanih pa menita, da ni uporaben za tovrstne aktivnosti.  

Kar 78 % učiteljev se je strinjalo s trditvijo, da je računalnik uporaben pri obravnavi nove učne 

snovi, 18 % pa jih trdi, da je le deloma uporaben. 2 % sta takih, ki trdijo, da  računalnik pri takšni 

aktivnosti ni uporaben, enak odstotek učiteljev pa računalnikov sploh ne uporablja pri obravnavi 

nove učne snovi. 

Učiteljev, ki menijo, da je računalnik uporaben pri motivaciji učencev, je kar 83 %, tistih, ki so 

mnenja, da je le deloma uporaben, pa je 15 %. Nihče od vprašanih ni mnenja, da bi bil računalnik 

neuporaben za motivacijo, vendar pa sta tudi 2 % anketiranih označila, da računalnika ne 

uporabljata pri motiviranju učencev.  

Če povzamemo, je velika večina učiteljev mnenja, da je računalnik uporaben pri številnih 

aktivnostih, med katerimi pa najbolj izstopajo priprave na pouk, razredniško delo in motivacija 

učencev. Nekaj manj (vendar ne veliko manj) pa jih je mnenja, da je uporaben tudi pri vajah in 

utrjevanju znanja in obravnavi nove učne snovi.  
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Graf 6: Ocena uporabnosti računalnika pri uporabi z določenimi programi (po mnenju učiteljev) 

Vsi anketirani učitelji so ocenili, da je računalnik uporaben ali vsaj deloma uporaben pri 

programih za e-gradiva in spletne interaktivne vsebine in multimedijo. Kar 10 % učiteljev pa 

računalnika ne uporablja za spletne učilnice in e-redovalnico. Med anketiranimi učitelji sta tudi 2 

% učiteljev, ki sta mnenja, da je računalnik neuporaben za spletno učilnico, kar je sicer zelo 

dvomljiva ocena, saj brez računalnika tudi dostopati ne moremo do spletnih učilnic ali jih urejati.   
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Graf 7: Ocena uporabnosti interaktivne table za določene aktivnosti (po mnenju učiteljev) 

Interaktivna tabla je po mnenju učiteljev uporabna kot motivacijsko sredstvo, saj se je s tem 

strinjalo kar 71 % vprašanih učiteljev, da je delno uporabna, pa meni 16 %. Med vprašanimi sta 

bila tudi 2 % takih, ki so mnenja, da je tabla neuporabna za motivacijo učencev, ter 16 % takšnih, 

ki je v ta namen sploh ne uporabljajo.  

Da je interaktivna tabla uporabna za obravnavo nove učne snovi, se je strinjalo 61 %, tistih, ki so 

bili mnenja, da je deloma uporabna, pa je bilo 20 %. Preostali vprašani učitelji pa je ne 

uporabljajo.  

12 % učiteljev je bilo mnenja, da je interaktivna tabla uporabna pri samostojnem učenju učencev, 

da pa je le deloma uporabna, je mnenja kar 43 % učiteljev. 24 % učiteljev se zdi interaktivna 
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tabla neuporabna pri samostojnem učenju učencev, kar 20 % pa je takšnih učiteljev, ki 

interaktivne table ne uporabljajo. 

Da je interaktivna tabla uporabna pri vajah in utrjevanju snovi, je mnenja kar 41 % vprašanih 

učiteljev, 35 % jih je mnenja, da je le deloma uporabna, 6 %  pa jih meni, da je neuporabna.  

Pri preverjanju znanja se 14 % učiteljem zdi interaktivna tabla uporabna, 47 % se zdi le deloma 

uporabna in 14 % se zdi neuporabna.  

Le 6 % učiteljev se zdi interaktivna table uporabna pri razredniških delih, 8 % je mnenja, da je 

deloma uporabna, medtem ko jih 38 % meni, da je neuporabna. 48 % je takšnih, ki je pri tem ne 

uporabljajo.  

Kar 12 % učiteljev meni, da je interaktivna tabla uporabna pri pisanju priprav, 20 % pa je 

mnenja, da je deloma uporabna. Da je interaktivna tabla neuporabna pri tej aktivnosti, je mnenja 

31 % vprašanih učiteljev, tistih, ki je v ta namen ne uporabljajo, pa je kar 37 %.  

16 % je takih učiteljev, ki menijo, da je interaktivna tabla uporabna pri pripravah na pouk, 43 % 

pa jih meni, da je za takšno dejavnost le deloma uporabna. 8 % učiteljev se zdi interaktivna 

neuporabna za takšno aktivnost, 33 % pa je sploh ne uporablja v ta namen.  

Učitelji so torej ocenili, da je interaktivna tabla uporabna predvsem kot motivacijsko sredstvo za 

učence ter pri vajah in utrjevanju snovi. Prav tako so mnenja, da je uporabna pri obravnavi nove 

učne  snovi, medtem ko so za preostale aktivnosti interaktivno tablo ocenili kot deloma uporabno 

ali celo neuporabno.  
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Graf 8: Ocena uporabnosti interaktivne table pri uporabi z določenimi programi (po mnenju učiteljev) 

Interaktivno tablo za delo s spletno učilnico je 27 % učiteljev ocenilo kot uporabno, 22 % pa kot 

deloma uporabno. Da je interaktivna tabla neuporabna za delo s spletno učilnico, je mnenja 8 % 

vprašanih. Preostalih 43 % je ne uporablja za takšne vrste dela.  

Da je interaktivna tabla uporabna za delo z e-gradivi, meni 47 % učiteljev, da je pa deloma 

uporabna, je mnenja 24 % vprašanih. Le 4 % učiteljev menijo, da je interaktivna tabla za takšne 

vrste dela neuporabna, kar 24 % pa je takih, ki je sploh ne uporabljajo za delo z e-gradivi.  

45 % učiteljev je ocenilo interaktivno tablo kot uporabno za delo s spletnimi interaktivnimi 

vsebinami in multimedijo, 22 % pa jih je mnenja, da je le deloma uporabna. Tistih, ki so mnenja, 

da je interaktivna tabla za takšne vrste dela neuporabna, je le 8 %, vendar pa je tudi 24 % takih, 

ki je v ta namen ne uporabljajo.  

Da je interaktivna tabla uporabna za delo z e-redovalnico, menijo 4 % učiteljev; 8 % pa je takih, 

ki menijo, da je le deloma uporabna. Po mnenju 40 % vprašanih učiteljev je interaktivna tabla 

neuporabna za delo z e-redovalnico, 48 % učiteljev pa je takih, ki je za tako vrsto dela ne 

uporablja.  
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Zanimivo je, da je prednost interaktivne table ravno v njeni interaktivnosti, kar omogoča 

učiteljem in učencem delo z e-gradivi in interaktivnimi vsebinami, kljub temu pa je, kot kažejo 

podatki, le nekaj manj kot polovica učiteljev mnenja, da je za takšno vrsto dela interaktivna tabla 

uporabna. Preostali pa niso popolnoma zadovoljni z njeno uporabnostjo oz. je sploh ne 

uporabljajo za delo z e-gradivi in interaktivnimi vsebinami.  

 

 

Graf 9: Ocena uporabnosti tabličnega računalnika za določene aktivnosti (po mnenju učiteljev) 

Zgornji graf nam kaže, da je pri vsaki izmed naštetih kategoriji čez 60 % takšnih učiteljev, ki 

tabličnega računalnika ne uporablja.  
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Med vprašanimi učitelji pa je 32 % mnenja, da je uporaben ali vsaj deloma uporaben za 

motivacijo učencev, 26 %, da je uporaben ali deloma uporaben za obravnavo nove učne snovi, 

31 % je mnenja, da je uporaben ali deloma uporaben pri samostojnem učenju učencev, 29 % pa 

je takih, ki menijo, da je uporaben ali deloma uporaben pri vajah in utrjevanju. 24 % vprašanih je 

tablični računalnik ocenilo za uporabnega ali vsaj deloma uporabnega pri preverjanju znanja, 29 

% za pomoč pri razredniškem delu, 26 % za pisanje priprav ter 27 % za lastne priprave na pouk.  

Da je tablični računalnik neuporaben pri motivaciji, sta ocenila le 2 % učiteljev, pri obravnavi 

nove učne snovi se je tablični računalnik zdel neuporaben 9 % vprašanih, pri samostojnem 

učenju 4 %, pri preverjanju znanja kar 9 %, za pomoč pri razredniškem delu 7 %, za 

pripravljanje in pisanje učnih priprav pa 9 % vprašanih.  

Iz zgornjih podatkov torej lahko sklepamo, da večina naših učiteljev ne uporablja tabličnega 

računalnika, tisti, ki pa ga uporabljajo, so ocenili, da je uporaben predvsem za motivacijo 

učencev, vaje in utrjevanje snovi ter za pisanje priprav na pouk.  

 

Graf 10: Ocena uporabnosti tabličnega računalnika pri uporabi z določenimi programi (po mnenju učiteljev) 

S pomočjo tega grafa smo le dodatno potrdili, da krepko čez 60 % vprašanih učiteljev tabličnega 

računalnika še ne uporablja.  
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24 % učiteljev je ocenilo, da je tablični računalnik uporaben za delo s spletno učilnico. 4 % 

menijo, da je le delno uporaben, 7 % pa meni, da je neuporaben.  

Tudi pri delu z e-gradivi je bilo 22 % učiteljev mnenja, da je tablični računalnik uporaben. Da je 

deloma uporaben za delo z e-gradivi, meni 7 % vprašanih učiteljev, enak odstotek pa je mnenja, 

da je tablični računalnik neuporaben.  

S trditvijo, da je tablični računalnik uporaben za spletne interaktivne vsebine in multimedijo, se 

je strinjalo 28 % učiteljev, da je deloma uporaben 4 % ter da je neuporaben, le 2 %.  

Med vprašanimi učitelji je 24 % takih, ki menijo, da je uporaben za delo z e-redovalnico, da je 

deloma uporaben, menita 2 % vprašanih, da je neuporaben, pa menijo 4 % učiteljev.  

Če sklepamo po rezultatih, se največ učiteljev strinja, da je tablični računalnik uporaben za 

spletne interaktivne vsebine in multimedijo. Uporabnost tabličnih računalnikov pri delu z e-

redovalnico pa so postavili pred delo z e-gradivi.  
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Graf 11: Ocena uporabnosti pametnega telefona za določene aktivnosti (po mnenju učiteljev) 

Iz grafa 11 lahko vidimo, da nekaj več kot 70 % učiteljev ne uporablja pametnih telefonov za 

nobeno od zgoraj navedenih aktivnosti.  

Sicer pa so 4 % učiteljev mnenja, da je pametni telefon uporaben za priprave na pouk, 13 % jih 

meni, da je le deloma uporaben, enak odstotek učiteljev pa je mnenja, da je neuporaben za 

tovrstne aktivnosti.  

Za pisanje priprav je mnenje dokaj podobno. 4 % vprašanih učiteljev menijo, da je tovrstna 

tehnologija uporabna pri takšni aktivnosti, 8 % je mnenja, da je deloma uporabna, in 13 % meni, 

da je neuporabna.  
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Učiteljev, ki se jim zdi pametni telefon uporaben pri razredniškem delu, so 4 %, deloma 

uporaben se zdi 8 % učiteljev. Da je pametni telefon pri taki aktivnosti neuporaben, pa meni 10 

% vprašanih.  

Pametni telefon se zdi uporaben pri preverjanju znanja le 2 % učiteljev, 4 % so mnenja, da je 

deloma uporaben, in kar 17 % je ocenilo, da je pri tem pametni telefon neuporaben.  

4 % učiteljev so ocenili, da je pametni telefon uporaben pri vajah in utrjevanju snovi, 15 % 

učiteljev pa meni, da je le deloma uporaben. Le 8 % učiteljev je mnenja, da je pametni telefon pri 

tovrstni aktivnosti neuporaben.  

Učiteljev, ki menijo, da je pametni telefon lahko uporaben tudi pri samostojnem učenju učencev, 

je 6 %. Enak odstotek je tistih, ki so ocenili, da pametni telefoni niso uporabni v ta namen. Kar 

15 % je pa takih učiteljev, ki so mnenja, da je lahko pametni telefon le deloma uporaben za 

tovrstno aktivnost.  

Da je pametni telefon lahko uporaben tudi pri obravnavi nove snovi, menijo 4 % učiteljev. Enak 

odstotek jih je mnenja, da je lahko ta tehnologija le deloma uporabna v ta namen. Tistih, ki so 

mnenja, da je pametni telefon neuporaben pri obravnavni nove snovi, pa je kar 20 %. 

Pametni telefon je lahko uporabno motivacijsko sredstvo po mnenju 17 % učiteljev, da je pa le 

deloma uporaben, menijo 4 % vprašanih. Tistih učiteljev, ki menijo, da je pametni telefon 

neuporaben pri motivaciji učencev, pa je 6 %. 

 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da velika večina vprašanih (v povprečju kar 74 %) ne 

uporablja pametnega telefona pri zgoraj naštetih aktivnostih. To pa ni povsem presenetljivo, saj 

je v šolah po navadi prepovedano uporabljati mobilne naprave in je velika verjetnost, da večina 

učiteljev ne pomisli na to, da bi lahko uporabila pametni telefon kot didaktični pripomoček pri 

pouku.  
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Graf 12: Ocena uporabnosti pametnega telefona pri uporabi z določenimi programi (po mnenju učiteljev) 

Kar 11 % učiteljev je ocenilo, da je pametni telefon lahko uporaben pri delu s spletno učilnico, 9 

% jih meni, da je le deloma uporaben, in 7 %, da je neuporaben pri tovrstnem delu.  

9 % učiteljev meni, da je pametni telefon uporaben pri delu s programi za e-gradiva, 11 % je 

mnenja, da je lahko le deloma uporaben. 6 % je tistih, ki menijo, da je pametni telefon 

neuporaben pri delu z e-gradivi.  

S trditvijo, da je pametni telefon uporaben za delo s spletnimi interaktivnimi vsebinami in 

multimedijo, se je strinjalo 11 % učiteljev. 9 % učiteljev pa je ocenilo, da je za tovrstno delo 

pametni telefon le deloma uporaben. Da je takšna tehnologija pri tovrstnem delu neuporabna, pa 

meni 6 % vprašanih učiteljev.  

Kar 13 % učiteljev je ocenilo, da je pametni telefon uporaben pri delu z e-redovalnico. Tistih, ki 

so mnenja, da je pri takšnem delu le deloma uporaben, je 6 %, enak odstotek je tudi tistih, ki 

menijo, da je neuporaben.  

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da so mnenja o uporabnosti pametnega telefona dokaj 

deljena. Zelo majhna razlika je med tistimi, ki menijo, da je pametni telefon uporaben pri delu z 

določenimi programi, in tistimi, ki menijo da ni uporaben.  
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Graf 13: Ocena uporabnosti sistemov za osebni odziv za določene aktivnosti (po mnenju učiteljev) 

V povprečju je 85 % vprašanih učiteljev odgovorilo, da sistemov za osebni odziv sploh ne 

uporabljajo. 

4 % učiteljev so ocenili, da je sistem za osebni odziv uporaben za priprave na pouk, enak 

odstotek pa je mnenja, da je le deloma uporaben in tudi neuporaben.  

Učitelji so bili glede uporabnosti sistemov za osebni odziv popolnoma enakega mnenja tudi pri 

uporabi sistemov za razredniško delo.  
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Da je sistem za osebni odziv uporaben pri preverjanju znanja, meni 11 % učiteljev, 4 % so 

mnenja, da je le deloma uporaben. Le 2 % sta takšnih, ki so mnenja, da je v ta namen sistem za 

osebni odziv neuporaben.  

Kar 15 % učiteljev meni, da je sistem za osebni odziv uporaben pri vajah in utrjevanju znanja. Le 

2 % pa sta mnenja, da je deloma uporaben. Nihče ni bil mnenja, da bi bila ta tehnologija v ta 

namen neuporabna.  

9 % vprašanih učiteljev meni, da je sistem za osebni odziv uporaben pri samostojnem učenju 

učencev, 4 % pa so ocenili, da je lahko le deloma uporaben. Nihče ni izrazil mnenja, da je sistem 

za osebni odziv v ta namen neuporaben.  

Da je sistem za osebni odziv uporaben pri obravnavi nove učne snovi, menijo 4 % učiteljev. Kar 

13 % pa je ocenilo, da je le deloma uporaben. Nihče ni mnenja, da bi bila taka tehnologija 

neuporabna pri tovrstnih aktivnostih.  

15 % vprašanih učiteljev je izrazilo mnenje, da je sistem za osebni odziv uporaben kot 

motivacijsko orodje. 2 % vprašanih meni, da je le delno uporaben. Nihče ni bil mnenja, da je ta 

tehnologija neuporabna pri motivaciji učencev.  

Če povzamemo, je med tistimi učitelji, ki uporabljajo sisteme za osebni odziv, večina mnenja, da 

so uporabni pri njihovem delu. Med naštetimi aktivnostmi pa je bila večina mnenja, da je 

tovrstna tehnologija uporabna predvsem pri vajah in utrjevanju znanja, preverjanju znanja in pri 

motivaciji učencev. 
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Graf 14: Ocena uporabnosti sistemov za osebni odziv pri uporabi z določenimi programi (po mnenju učiteljev) 

Iz grafa je razvidno, da večina učiteljev ne uporablja sistemov za osebni odziv (v povprečju 

85%).  

Tistih, ki menijo, da so sistemi za osebni odziv uporabni pri delu s spletno učilnico, je 7 %. 

Učiteljev, ki trdijo ravno nasprotno, torej, da je sistem za osebni odziv neuporaben, pa je 9 %. 

Pri delu z e-gradivi je 7 % učiteljev mnenja, da so sistemi za tovrstno delo uporabni, 2 % menita, 

da so deloma uporabni, in 7 %, da so neuporabni.  

Učiteljev, ki so se strinjali s trditvijo, da so sistemi uporabni za delo s spletnimi interaktivnimi 

vsebinami in multimedijo, je 5 %. Pri tem sta tudi 2 % učiteljev, katerim se zdi ta tehnologija le 

deloma uporabna,  9 % pa se zdi neuporabna. 

Med vprašanimi učitelji so 4 % takšni, ki menijo, da je uporaben za delo z e-redovalnico, da je 

neuporaben, pa je mnenja 11 % vprašanih. 

Če pogledamo le učitelje, ki uporabljajo sisteme za osebni odziv, so mnenja o uporabnosti le-teh 

deljena, kar je razvidno tudi iz grafa.  
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Graf 15: Uporaba informacijske tehnologije po triadah 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da v prvi triadi osnovnih šol kar 26 % učiteljev uporablja 

računalnik, 15 % pa jih uporablja interaktivno tablo. Tabličnega računalnika, pametnega telefona 

in sistemov za osebni odziv pa nihče od vprašanih učiteljev ne uporablja v 1. triadi.  

V drugi triadi je kar 50 % učiteljev, ki uporabljajo pri svojem delu računalnik, 33 % jih uporablja 

interaktivno tablo, 2 % tablični računalnik in 2 % sisteme za osebni odziv. Nihče pa ne uporablja 

pametnih telefonov. 

V tretji triadi kar 86 % uporablja računalnik pri svojem delu in 67 % jih uporablja interaktivno 

tablo. Učiteljev, ki uporabljajo tablični računalnik v tretji triadi, so 4 %, pametni telefon pa 

uporablja 6 %. Enak odstotek učiteljev uporablja tudi sisteme za osebni odziv.  

 

Iz grafa je razvidno, da v vseh treh triadah učitelji v večini uporabljajo računalnik in tudi 

interaktivno tablo. Razlog, da nihče od učiteljev v prvi triadi ne uporablja pametnih telefonov, 

tabličnih računalnikov in odzivnih sistemov, bi se lahko skrival v tem, da so učenci pri tej 

starosti še nespretni za delo s takšno tehnologijo. Tudi v drugi in tretji triadi pa so le redki 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

računalnik 

interaktivna tabla 

tablični računalnik 

pametni telefon 

sistem za osebni odziv 

14. V kateri triadi pri svojem delu uporabljate naslednje tehnologije:  

ne uporabljam 

3. triada 

2. triada 

1. triada 



71 

 

učitelji, ki uporabljajo pametne telefone, tablične računalnike in sisteme za osebni odziv pri 

svojem delu.  

 

 

Graf 16: Zadovoljstvo učiteljev z uporabo informacijske tehnologije 

Kar 90 % učiteljev je zadovoljnih z uporabo računalnika pri svojem delu, 6 % jih je deloma 

zadovoljnih in 2 % sta takih, ki so nezadovoljni.  

Učiteljev, ki so zadovoljni z uporabo interaktivne table, je kar 52 %, 23 % jih je le deloma 

zadovoljnih in 2 % sta nezadovoljnih.  

6 % vprašanih učiteljev je zadovoljnih z uporabo tabličnega računalnika. 2 % sta tistih, ki so le 

deloma zadovoljni pri uporabi tabličnega računalnika, enak odstotek pa je nezadovoljnih 

učiteljev, preostali pa tabličnega telefona ne uporabljajo pri svojem delu.   

2 % učiteljev sta zadovoljna z uporabo tabličnega telefona pri svojem delu, 4 % so nezadovoljni, 

preostali pa so navedli, da ga sploh ne uporabljajo.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

računalnik  

interaktivna tabla  

tablični računalnik  

pametni telefon  

sistemi za osebni odziv  

15. Kako ste zadovoljni z uporabo naslednjih tehnologij pri svojem delu? 

ne uporabljam 

nezadovoljen 

deloma zadovoljen 

zadovoljen 



72 

 

Le 2 % vprašanih učiteljev sta navedla, da sta le deloma zadovoljna z uporabo sistema za osebni 

odziv, medtem ko so vsi preostali označili, da ga ne uporabljajo. Podatek je lahko dvomljiv, saj 

je pri uporabnosti v povprečju označilo 85 % učiteljev, da ga ne uporablja, kar je za 13 % manj 

kot v tem primeru.  

Pri raziskavi smo ugotovili, da večina vprašanih učiteljev uporablja predvsem računalnik pri 

svojem delu, in iz zgornjega grafa lahko sklepamo, da so tudi zadovoljni z njegovo uporabo. 

Večina vprašanih, ki uporablja interaktivno tablo,  je tudi zadovoljna ali vsaj deloma zadovoljna 

z njeno uporabo. Odgovori na to vprašanje pa so le še dodatno podkrepili prejšnje rezultate, in 

sicer da velika večina učiteljev še vedno ne uporablja tabličnih računalnikov, pametnih telefonov 

in sistemov za osebni odziv.   
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3.5 ANALIZA ANKETE ZA DIJAKE 

 

Graf 17: Uporaba informacijske tehnologije med dijaki (v odstotkih) 

Na vprašanje, katero od naštete tehnologije uporabljajo za učenje, je 98 % dijakov odgovorilo, da 

uporablja računalnik, interaktivno tablo jih uporablja 49 %, pametne telefone kar 65 %, tablične 

računalnike 55 %, sisteme za osebni odziv pa le 27 % učencev.  

Različni viri kažejo porast uporabnikov pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, pa vendar 

je presenetljivo dejstvo, da tako visok odstotek dijakov uporablja to tehnologijo pri učenju. 

Učitelji si lahko s tako informacijo zelo pomagamo, saj bi lahko skupaj z učenci izkoristili njene 

prednosti.  

V našem vzorcu učenci v veliki večini najpogosteje uporabljajo računalnik pri učenju.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, v katere namene dijaki uporabljajo določeno tehnologijo. 

Vprašanje je imelo možnih več odgovorov.  

tehnologija/načini 

uporabe 

pri 

utrjevanju 
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pri 
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in 
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za pomoč pri 

domačih nalogah, 

seminarskih 

nalogah in 

projektih 

računalnik 17 % 13 % 13 % 96 % 

interaktivna tabla 7 % 74 % 15 % 4 % 

pametni telefon 50 % 0 % 22 % 28 % 

tablični 

računalnik 
42 % 11 % 21 % 26 % 

sistemi za osebni 

odziv 
33 % 8 % 58 % 0 % 

 

Tabela 2: Načini uporabe tehnologije med dijaki (v odstotkih) 

Kar 96 % dijakov, ki pri učenju uporabljajo računalnik, ga uporablja predvsem za pomoč pri 

domačih in seminarskih nalogah ter pri projektih. Med dijaki, ki uporabljajo interaktivno tablo, 

jih je kar 74 % odgovorilo, da jo uporabljajo pri obravnavi nove učne snovi. Kar polovica 

dijakov, ki uporablja pametne telefone, jih rabi za utrjevanje snovi. Vidimo lahko tudi, da kar 42 

% dijakov uporablja tablični računalnik v enak namen. 58 % dijakov, ki uporabljajo sisteme za 

osebni odziv, pa je odgovorilo, da jih uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja.  

Dejstvo, da ni nihče odgovoril, da uporabljajo pametne telefone pri obravnavi nove učne snovi, 

nam da vedeti, da v šoli učitelji ne uporabljajo te tehnologije med učnimi urami. Kljub temu pa 

nekaj manj kot polovica učencev uporablja tablične računalnike za utrjevanje snovi.  

Sisteme za osebni odziv uporabljajo vprašani dijaki predvsem pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter utrjevanju snovi. To pa potrdi mnenje učiteljev, ki so v večini izjavili, da je ta 

tehnologija uporabna predvsem v ta namen.  

Na šoli, na kateri je potekala raziskava, imajo nekaj učilnic opremljenih z interaktivnimi tablami 

in učitelji jih očitno tudi uporabljajo, saj je velika večina odgovorila, da to tehnologijo 

uporabljajo predvsem pri obravnavi nove učne snovi.  
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Graf 18: Ali se s pomočjo tehnologije dijaki lažje učijo? 

Večina dijakov (kar 65 %) je mnenja, da se s pomočjo tehnologije lažje učijo.  

Ta podatek nam je lahko v veliko pomoč. Med urami si vsi učitelji želijo, da bi se učenci čim več 

naučili. Če bi torej med poukom večkrat uporabili tehnologijo, bi se učenci snov lažje naučili, 

učitelji bi pa s tem dosegli enega izmed glavnih ciljev poučevanja.  

 

Graf 19: Najbolj uporabna tehnologija pri učenju (po mnenju učencev) 

96 % vprašanih dijakov se je strinjalo s trditvijo, da je med našteto tehnologijo računalnik najbolj 

uporaben pri učenju. Interaktivna tabla in tablični računalnik se ni nobenemu od dijakov zdel 
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uporaben. O pametnem telefonu in o sistemu za osebni odziv pa sta bila le po 2 % dijakov 

mnenja, da sta najbolj uporabna.  

 

 

Graf 20: Želja po večkratni uporabi tehnologije pri učenju v šoli  

Med dijaki je bilo kar 67 % takih, ki so izrazili željo, da bi radi večkrat uporabil tehnologijo pri 

učenju v šoli.  

 

da 
67% 

ne 
33% 



77 

 

 

Graf 21: Tehnologije, ki bi jih učenci radi uporabljali v šoli 

 

44 % vprašanih dijakov je izrazilo željo, da bi med učenjem v šoli uporabljalo računalnike. 

Čeprav raziskave kažejo na porast mobilnih telefonov med uporabniki, pa je le 17 % dijakov 

odgovorilo, da bi jih radi uporabljali pri pouku, enak odstotek dijakov pa si želi uporabljati 

tablične računalnike. Željo po večji uporabi interaktivne table je izrazilo 15 % dijakov, sisteme 

za osebni odziv pa bi želelo uporabljati le 7 %.  

Dijaki Srednje upravno administrativne šole ne izražajo želje po uporabi tabličnih računalnikov 

in pametnih telefonov med poukom.  
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3.6 UGOTOVITVE 

Raziskava je pokazala, da učitelji pri svojem delu uporabljamo tehnologijo, med katero je najbolj 

uveljavljen računalnik tako pri učiteljih kot učencih. 

Rezultati raziskave, ki sem jo opravila, so le potrdili ugotovitve Gerliča (2011), ki je pokazal, da 

učitelji uporabljajo računalnik za različna opravila. Najpogosteje ga uporabljajo za pripravo na 

učne  ure, med samimi urami pa nekoliko manj. Odzivi učencev so v skladu z ugotovitvami iz 

ankete za učitelje, saj so v večini odgovorili, da bi tehnologijo radi večkrat uporabljali med 

poukom.  

Od preostalih tehnologij (interaktivna tabla, pametni telefon, tablični računalnik, sistemi za 

osebni odziv) se je najbolj uveljavila interaktivna tabla. Raziskava je pokazala, da jo učitelji 

najpogosteje uporabljajo za utrjevanje snovi. 

Kljub temu da se po svetu uveljavlja praksa uporabe tabličnih računalnikov, ki tudi že kaže 

pozitivne učinke na znanje in učenje učencev, pa, sodeč po moji raziskavi, pri nas to še ni 

vpeljano v sam proces poučevanja in učenja. Nekaj učiteljev je sicer odgovorilo, da tablični 

računalnik uporabljajo, vendar zgolj za priprave na pouk in komunikacijo z učenci in ostalimi 

učitelji.  

Podobna situacija velja tudi za uporabo pametnih telefonov in sistemov za osebni odziv.  

Dijaki so v večini odgovorili, da pri učenju uporabljajo računalnik, kljub temu pa niso izrazili 

velike želje po uporabi drugih informacijskih tehnologij pri pouku.  

Večina dijakov je mnenja, da se s pomočjo tehnologije lažje učijo. Glede na stanje, ki ga 

prikazujejo rezultati ankete, pa jim tovrstno učenje le v redkih primerih omogočamo.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

Velikokrat slišimo koga reči “na mladih svet stoji”. Pa vendar, ali bo lahko današnja mladina 

prevzela to vlogo in z njo tudi kar veliko odgovornost? Vsi vemo, da se tehnologija iz dneva v 

dan razvija in napreduje. Če danes kupimo računalnik, je jutri že zastarel, saj se je na trgu pojavil 

že nek boljši in zmogljivejši. Mi sicer ne moremo predvidevati, kaj vse bodo še izumili in 

zgradili. Lahko pa otroke in mladino sproti učimo, kako učinkovito uporabljati in tudi kako živeti 

s tehnologijo, ki jim je trenutno na voljo.  

Naša generacija je odraščala skupaj z računalniki. Večji, kot smo bili mi, bolj zmogljivi so bili 

računalniki. Več, kot nas je zanimalo, več informacij in podatkov se je kopičilo na spletu. Doma 

smo raziskovali družabna omrežja, klepetalnice in iskali najnovejše novice najljubših glasbenih 

skupin. V šoli pa so nas učili, kako napisati seminarsko nalogo, oblikovati besedilo ali narediti 

predstavitev te iste glasbene skupine. Zanimivo nam je bilo med urami zreti v projekcijo na tabli, 

saj je bila učna ura drugačna kot vse ostale, pri katerih je učitelj le pisal po tabli. Radi smo delali 

in se hkrati učili.  

Pa vendar, računalniki so postali že vsakodnevno orodje, kar je potrdila tudi raziskava, saj je med 

vso tehnologijo ocenjen kot najbolj uporaben. Današnja mladina odrašča ob tabličnih 

računalnikih in pametnih telefonih. Učencem moramo dati možnost, da vidijo tako, kot smo to 

videli mi; da tehnologija ni samo za zabavo, ampak je lahko hkrati tudi poučna in zelo uporabna, 

saj so v raziskavi izrazili željo po večkratni uporabi tehnologije v šoli. Nam so to omogočili naši 

učitelji, lepo bi bilo, da bi tudi mi (ko bomo učitelji) to omogočili našim učencem.  
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketa za učitelje 

Q1 - 1. Kakšna je vaša vloga na šoli? (možnih je več odgovorov) 

 
 učitelj – naravoslovno tehnično področje  
 učitelj – družboslovnooslovno področje  
 učitelj – jezikoslovje  
 učitelj – računalništvo  
 vzdrževalec učne tehnologije  
 ravnatelj  
 strokovni delavec  

 

 

Q2 - 2. V katerih fazah poučevanja uporabljate naslednje tehnologije:   

 

 računalni

k  

interaktiv

na tabla 

tablični 

računalni

k 

pametni 

telefon 

sistemi za 

osebni 

odziv 

(personal 

response 

systems) 

priprava na pouk      
komunikacija z učitelji in učenci      
obravnava nove učne snovi      
utrjevanje      
preverjanje in ocenjevanje znanja      
 

 

Q3 - 3. Katere izmed naštetih tehnologij uporabljate:   

 

 računalni

k 

interaktiv

na tabla 

tablični 

računalni

k 

pametni 

telefon 

sistemi za 

osebni 

odziv 

(personal 

response 

systems)  

kot motivacijski element      
s programi drila (vaje, utrjevanje)      
s testnimi sistemi (preverjanje znanja)      
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)      

z uporabo e-redovalnice      
kot pisalni stroj (pisanje priprav, obvestil ...)      
za aktivno uporabo interaktivne table      
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 računalni

k 

interaktiv

na tabla 

tablični 

računalni

k 

pametni 

telefon 

sistemi za 

osebni 

odziv 

(personal 

response 

systems)  

za uporabo odzivnikov (responderjev – za 

vmesno preverjanje znanja)      

za multimedijsko delo      
uporaba interneta pri pouku      
za lastno pripravo na pouk      
 

 

Q4 - 4. Ocenite uporabnost RAČUNALNIKA za naslednje aktivnosti:   

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za motivacijo učencev     
za obravnavo nove učne snovi     
pri samostojnem učenju učencev     
za vaje in utrjevanje     
za preverjanje znanja     
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)     

za pisanje priprav     
za lastno pripravo na pouk     
 

 

Q5 - 5. Ocenite uporabnost RAČUNALNIKA pri uporabi z naslednjimi programi:  

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za e-redovalnico     
za spletne interaktivne vsebine in 

multimedijo     

za e-gradiva (e-um ...)     
za spletno učilnico     
 

 

Q6 - 6. Ocenite uporabnost INTERAKTIVNE TABLE za naslednje aktivnosti:   

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za motivacijo učencev     
za obravnavo nove učne snovi     
pri samostojnem učenju učencev     
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 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za vaje in utrjevanje     
za preverjanje znanja     
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)     

za pisanje priprav     
za lastno pripravo na pouk     
 

 

Q7 - 7. Ocenite uporabnost INTERAKTIVNE TABLE pri uporabi z naslednjimi programi:  

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za e-redovalnico     
za spletne interaktivne vsebine in 

multimedijo     

za e-gradiva (e-um ...)     
za spletno učilnico     
 

 

Q8 - 8. Ocenite uporabnost TABLIČNEGA RAČUNALNIKA za naslednje aktivnosti:   

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za motivacijo učencev     
za obravnavo nove učne snovi     
pri samostojnem učenju učencev     
za vaje in utrjevanje     
za preverjanje znanja     
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)     

za pisanje priprav     
za lastno pripravo na pouk     
 

 

Q9 - 9. Ocenite uporabnost TABLIČNEGA RAČUNALNIKA pri uporabi z naslednjimi 

programi:  

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za e-redovalnico     
za spletne interaktivne vsebine in 

multimedijo     

za e-gradiva (e-um ...)     
za spletno učilnico     
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Q10 - 10. Ocenite uporabnost PAMETNEGA TELEFONA za naslednje aktivnosti:   

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za motivacijo učencev     
za obravnavo nove učne snovi     
pri samostojnem učenju učencev     
za vaje in utrjevanje     
za preverjanje znanja     
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)     

za pisanje priprav     
za lastno pripravo na pouk     
 

 

Q11 - 11. Ocenite uporabnost PAMETNEGA TELEFONA pri uporabi z naslednjimi programi:  

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za e-redovalnico     
za spletne interaktivne vsebine in 

multimedijo     

za e-gradiva (e-um ...)     
za spletno učilnico     
 

 

Q12 - 12. Ocenite uporabnost SISTEMOV ZA OSEBNI ODZIV (personal response systems) za 

naslednje aktivnosti:   

 

 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za motivacijo učencev     
za obravnavo nove učne snovi     
pri samostojnem učenju učencev     
za vaje in utrjevanje     
za preverjanje znanja     
kot pomoč pri razredniškem delu (statistika 

...)     

za pisanje priprav     
za lastno pripravo na pouk     
 

 

Q13 - 13. Ocenite uporabnost SISTEMOV ZA OSEBNI ODZIV (personal response systems) pri 

uporabi z naslednjimi programi:  
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 uporabno deloma 

uporabno 

neuporabno ne 

uporabljam 

za e-redovalnico     
za spletne interaktivne vsebine in 

multimedijo     

za e-gradiva (e-um ...)     
za spletno učilnico     
 

 

Q14 - 14. V kateri triadi pri svojem delu uporabljate naslednje tehnologije:   

 

 1. triada 2. triada 3. triada ne 

uporabljam 

računalnik     
interaktivna tabla     
tablični računalnik     
pametni telefon     
sistem za osebni odziv     
 

 

Q15 - 15. Kako ste zadovoljni z uporabo naslednjih tehnologij pri svojem delu?  

 

 zadovoljen deloma 

zadovoljen 

nezadovolje

n 

ne 

uporabljam 

računalnik     
interaktivna tabla     
tablični računalnik     
pametni telefon     
sistemi za osebni odziv     
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Priloga 2: Anketa za dijake 

Anketa 

Sem Edina Hodžič, študentka matematike in računalništva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu svoje 

diplomske naloge preučujem uporabo tehnologije pri poučevanju in učenju. Anketa, ki jo boste rešili, je anonimna in 

bo uporabljena izključno v študijske namene. Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. Razvrsti naslednje tehnologije na črto po tem, kako pogosto jih uporabljaš pri 

učenju (doma in v šoli pri pouku). Če katere izmed njih ne uporabljaš v ta namen, 

jo prečrtaj. 

 

– računalnik 

– interaktivna table 

– pametni telefon 

– tablični računalnik 

– clicker (glasovalni sistem) 

 

2. Poveži tehnologije z načini uporabe, tako da boš povezal tehnologijo s tistim 

opravilom, pri katerem ga najbolj uporabljaš.  

 

1. računalnik 

2. interaktivna tabla 

3. pametni telefon 

4. tablični računalnik 

5. clicker (glasovalni sistem) 

 

3. Ali se s pomočjo tehnologije hitreje naučiš določeno snov? Obkroži. 

DA    NE 

 

4. Katera izmed zgoraj tehnologij se ti zdi najbolj uporabna pri učenju? Obkroži. 

 

računalnik interaktivna tabla pametni telefon tablični računalnik clicker 

 

5. Ali bi si želel katero izmed tehnologij večkrat uporabiti pri učenju v šoli? 

DA    NE 

Če si odgovoril z da, obkroži, katero tehnologijo bi rad uporabljal v šoli pri učenju? 

 

računalnik interaktivna table  pametni telefon tablični računalnik clicker 

1. za utrjevanje snovi 

2. pri obravnavi nove učne snovi 

3. pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

4. za pomoč pri domačih nalogah, seminarskih 

nalogah in projektih 


