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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava študijo primera računalništva v osnovni šoli z vidika 

medpredmetnega povezovanja. Pouk računalništva kot izbirnega predmeta nudi veliko 

možnosti obojestranskega povezovanja, zato smo želeli ugotoviti, kakšne izkušnje imajo 

učitelji in učenci z medpredmetnim povezovanjem, ob katerih priložnostih ga učitelji izvajajo, 

kako učenci sprejemajo drugačne oblike pouka ter kako se to odraža na njihovi motiviranosti. 

Pozornost smo posvetili tudi prednostim in težavam pri takšnem načinu dela ter reševanju le-

teh. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pri tem timsko sodelujejo in kakšno je njihovo mnenje 

pri vključevanju računalništva v medpredmetno povezovanje. 

Kot raziskovalni metodi smo uporabili anketo za učence in intervju za učitelje. Pridobljeni 

podatki kažejo, da se računalništvo uspešno vključuje v medpredmetno povezovanje, zanj pa 

je potrebno dobro timsko delo in načrtovanje. Učencem uporaba računalnika in znanje 

računalništva povečujeta motivacijo za delo. 

 

Ključne besede: medpredmetne povezave, poučevanje, osnovna šola, računalništvo 

  



  



ABSTRACT 

The graduation thesis deals with the case study of the computer science in the primary school 

from the perspective of cross-curricular integration. Teaching the computer science as an 

elective course offers many options for two-sided integration. Therefore, our goal was to 

establish the teachers' and pupils' experience of cross-curricular integration, on which 

occasions it is carried out, how pupils accept different forms of teaching, and how is that 

reflected in their motivation. We also paid attention to the advantages and problems of this 

kind of work as well as to solving the problems. We were also interested in the teamwork 

among the teachers and in their opinion about the inclusion of the computer science in the 

cross-curricular integration.  

The two research methods used in the thesis are questionnaire for pupils and interview for 

teachers. The collected data indicates that the computer science is successfully included in the 

cross-curricular integration, for which a good teamwork and planning is needed. With the use 

of computer and the knowledge of the computer science, pupils' motivation for work is 

increasing.  

 

Key words: cross-curricular integration, teaching, primary school, computer science 
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1 UVOD 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega 

življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Računalništvo v 

osnovni šoli je naravoslovno-tehniški izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in 

razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z 

računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 

računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju v vsakdanjem življenju. 

Z ustvarjalnimi, inovativnimi metodami dela spodbujamo pri učencih ustvarjalnost, 

sodelovanje in kreativno razmišljanje. 

Uporaba računalnika pri otroku sproža nekatere duševne procese, kot so interes, motivacija ter 

odnos do dela. Računalnik je dober motivator in ga lahko vpeljujemo v vse faze pouka – od 

preverjanja predznanja, ustvarjanja novih vsebin, utrjevanja in poglabljanja znanja do 

preverjanja znanja. 

Množica podatkov, ki jih morajo učenci vsakodnevno sprejemati in prepoznavati, zahteva 

nova znanja in spretnosti. Učenci morajo znati v množici podatkov in informacij prepoznati 

prave in znati morajo izluščiti tiste, ki so zanje pomembne. Zaradi tega je potrebno učence že 

od samega začetka šolanja učiti, kako najti in predstaviti bistvo neke informacije.  

Medpredmetno povezovanje izobraževalnih vsebin je eden temeljnih elementov 

osnovnošolskih učnih načrtov tako za splošne kot tudi izbirne predmete. Medpredmetne 

povezave vključujejo povezovanje različnih ved preko šolskih predmetov oziroma šolskega 

kurikuluma, in sicer preko sorodne tematike, vsebine ali pa procesa. Z medpredmetnimi 

povezavami rušimo enega od problemov v izobraževanju – deljenja znanja na področja in 

izoliranja posameznih veščin. Znanje postane prenosljivo, učenci se naučijo misliti in 

povezovati in kurikul se na ta način prilagodi resničnemu življenju. Medpredmetne povezave 

ne vključujejo samo posameznih ur pouka, ampak celotno življenje na šoli. Od pouka do 

obeleževanja posameznih pomembnih dni, ur dejavnosti, podaljšanega bivanja, tematskih dni 

ali tednov. 

Učencem mora biti omogočeno, da razumejo sami sebe in svet, v katerem živijo. Življenje ni 

sestavljeno iz posameznih predmetov, ampak je vse ena sama celota, ki se prepleta, in čim 

prej se tega zavedajo, bolje je zanje. 
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Računalništvo se navezuje na različne predmete (matematika, likovna umetnost, slovenščina, 

…). Povezovanje je obojestransko: pouk računalništva služi kot primer in motivacija za druge 

predmete, drugi predmeti pa kot podlaga, na katerih gradi predmet računalništvo. 

Poučevanje in učenje s pomočjo medpredmetnih povezav je dolgotrajen proces za učitelje in 

učence. Učenci se morajo naučiti, da po eni uri pouka ne odmislijo vsega, kar so se v tej uri 

naučili, in ne izbrišejo iz spomina svojega prejšnjega znanja, da bi naredili prostor novemu in 

se lahko zbrali za naslednji predmet na urniku. Počasi ugotovijo, da se znanje ne more deliti 

in da je vse medsebojno povezano. 
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2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Medpredmetno povezovanje je nujen in sodoben način povezovanja vsebin in drugih 

komponent pouka v šoli in tudi izven. Je »eden od pomembnih didaktičnih pristopov, ki 

pripomore k boljšemu, predvsem pa trdnejšemu in bolj uporabnemu znanju« (Štemberger, 

2008, str. 94). 

»Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični pristop – pomeni horizontalno in 

vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti. Medpredmetne povezave določajo 

skupni nameni različnih predmetnih področij. Vključujejo procese učenčevega celovitega 

spoznanja učne stvarnosti s prenašanjem učnih spretnosti in znanj. Skupni imenovalec ali 

rdeča nit, ki povezuje posamezne predmete, je transfer učnih postopkov, podatkov, pojmov, 

zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč, komunikacije …« (Sicherl - Kafol, 2008b, str. 

113). 

Praktično in uporabno definicijo medpredmetnega povezovanja ponuja tudi Štembergerjeva, 

in sicer: »Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, ki otroke pripravi na učenje, ki 

traja vse življenje. Pomenijo povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj predmetnika na 

horizontalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi medpredmetnimi področji, 

na primer okoljska vzgoja, zdravstvena vzgoja, prometna vzgoja in vzgoja za nenasilje. Za 

učinkovitost morajo biti v povezavah jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov oziroma 

področij. Učitelj poskuša določeno vsebino ali problem podati ali obravnavati čim bolj 

celostno – isti problem skuša osvetliti iz različnih zornih kotov. Zato zahtevajo od učitelja 

dobro opredelitev ciljev in natančno načrtovanje izvedbe pouka, pa tudi veliko bolj 

prilagodljivo organizacijo šolskega dela« (Štemberger, 2008, str. 96).  

V naši praksi medpredmetno povezovanje pomeni, da ob pripravah na pouk že razmišljamo, 

kako bodo učenci znanje porabili, ga prenesli v življenje in s tem tudi k drugim predmetom. 

Vedno želimo slediti cilju, da teme, ki se jih lotevamo, osmislimo s konkretnimi dejstvi, jih 

predstavimo, zastavimo na način, da bo učencem ob spremljanju učne ure zanetil radovednost, 

vzbudil motivacijo in spomin na konkretno situacijo v njihovem življenju izven šolskih klopi. 

To pa je včasih težje izvedljivo, kot pa takole napisano. Snov velikokrat podajamo zelo hitro, 

si ne vzamemo časa za povezovanje, nekatere snovi pa so tudi ciljno postavljene tako, da jim 

težje najdemo vzporednice s časom, v katerem živimo. Zato je prav, da so šolski sistem in 

učni načrti prilagodljivi za spremembe, za posege in predloge. Prav je, da se medpredmetnega 

povezovanja lotimo v timski skupini, na aktivu učiteljev posameznega razreda in tudi 
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vertikalno na predmetnih aktivih, v katere pa morajo biti vključeni tudi razredni učitelji. 

Posamezna šola mora nujno izvesti nekaj prilagoditev znotraj učnega načrta vsako leto, saj se 

od generacije do generacije spreminjajo potrebe posameznih učencev in tudi razrednih 

skupnosti.  

 

2.1 Izziv medpredmetnega povezovanja 

Medpredmetni način povezovanja se navezuje na celostni pristop k poučevanju. Torej učitelj 

osmišlja podajanje znanja s konkretnimi primeri, ki so vzeti iz življenja, želi učence 

usposobiti za veččutno reševanje in soočanje s problemi ter različne predmete med sabo 

povezati. »Tako postane pouk podoben neki celoti, ki otroku pomaga razumevati vsakdanje 

življenje in ga nauči pogledati na problem iz več različnih strani ter ga znati tudi ustrezno 

praktično uporabiti« (Drobnič, 2012, str. 4). V literaturi je večkrat zaznati, da bi tak način 

celostnega medpredmetnega povezovanja terjal drugačen način organizacije dela – predvsem 

ukinitev zvonca po 45 minutah.  

V prispevku Sicherl - Kafolova (2008b) omenja boljšo ekonomično izrabo učnega procesa. Po 

mnenju različnih učiteljev je ena največjih težav klasičnega načina poučevanja prav 

pomanjkanje časa, ki se v največji meri kaže pri prepotrebnem utrjevanju snovi. Pri 

medpredmetnem načinu poučevanja prihranimo čas, saj cilje, ki so identični pri različnih 

predmetih, obravnavamo skupaj. Avtorica pri tem izpostavlja tudi boljše sodelovanje in 

spoštovanje med učenci, saj tak didaktični način podpira sodobno didaktično organizacijo 

pouka, kamor sodita tudi skupinska in timska oblika dela. Učitelj naj bi te metode dela večkrat 

vključeval pri medpredmetnem povezovanju. Učenci se pri takem delu več pogovarjajo, 

skupaj razrešujejo probleme, iščejo skupne rešitve in se navajajo na sodelovanje v skupini: 

poslušanje, upoštevanje predlogov ostalih, sprejemanje kompromisov in skupno sprejemanje 

odločitev.  

 

2.2 Pogoji za medpredmetno povezovanje 

Za izvedbo takega načina poučevanja je potrebno zadostiti nekaterim pogojem. 

»Za uresničevanje medpredmetnih povezav morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji, med 

katerimi izpostavljamo: fleksibilno organizacijo pouka, pripravljenost za sodelovalno delo, 

poznavanje ciljev in vsebin različnih predmetnih področij, skrbno timsko načrtovanje, 
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ustrezno strokovno in didaktično usposobljenost učiteljev/-ic, prilagojenost razvojni stopnji in 

predznanju otrok, možnosti za projektno delo« (Sicherl - Kafol, 2008a, str. 9). 

 

2.2.1 Fleksibilna organizacija 

Gre za drugačne izvedbene in organizacijske rešitve (na primer strnjene oblike pouka, ciklična 

izvedba), pri katerih uresničujemo možnost, da učenci usvajajo trajnejše in bolj kompleksno 

znanje, omogočena je vzporedna vsebinska obravnava vsebin pri posameznih predmetih in s 

tem boljše ter širše razumevanje posameznih znanj in spoznanj. Tako zagotavljamo vsebinsko 

in časovno usklajenost obravnave snovi pri različnih predmetih. Mogoč je tudi model 

strnjenih večtedenskih ciklusov izvajanja različnih oblik pouka v jedrnem in izbirnem delu. V 

posameznem ciklusu izvajamo tako jedrni kot izbirni del programa. S fleksibilno organizacijo 

omogočamo izvajanje različnih oblik dela, pri učencih lahko dosežemo razvijanje znanja in 

njegove uporabe na različnih ravneh in področjih. Mogoča je tudi strnjenost predmetov v 

obsegu 70 ur (ali manj) letno. S tem je povezano ciklično izvajanje pouka posameznega 

predmeta (na primer 70-urni predmet izvedemo v enem obdobju).  

Fleksibilna izvedba predmetnika naj bi omogočala pogostejše ustvarjanje avtentičnih učnih 

situacij, večjo aktivnost učencev, sodelovanje med učenci, upoštevanje individualnih potreb 

učencev (na primer interes, sposobnosti, znanje), več timskega dela ali dela v dvojicah – vse 

to pa naj bi vplivalo na večjo odgovornost učencev za lastno znanje. 

V zakonodaji je opredeljen okvir izvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika. Tak 

predmetnik šolam omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v 7., 8. in 9. 

razredu, kot to določa veljavni predmetnik, ob tem, da se: 

 pouk matematike, tujega jezika in športne vzgoje izvaja vse šolsko leto v skladu s 

predmetnikom; 

 pouk slovenščine izvaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom, pri čemer se lahko pol 

ure v 8. in 9. razredu razporedi drugače, kot to določa predmetnik; 

 pouk ostalih predmetov izvaja v obsegu letnega števila ur, predvidenih za posamezni 

predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih. 

(Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v OŠ, 2006) 
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2.2.2 Sodelovalno delo 

Sodelovanje je skupno delo za doseganje skupnega cilja. Sodelovalno učenje je po Kaganu 

»delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec doseže najboljši 

učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi kar najboljše rezultate. 

Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini« (Peklaj, 2001, str. 8). Za delo v skupini so 

potrebne posebne komunikacijske veščine in veščine za sodelovanje v skupini. Z izvajanjem 

sodelovalnega učenja se izboljšajo medsebojni odnosi med učenci. Način dela v razredu 

vpliva na vedenje učencev in na razvoj notranje motivacije za šolsko delo (doživljanje 

pozitivnih izkušenj, zmanjšanje strahu pred spraševanjem), dviga se učenčeva učna 

samopodoba, vpliva na količino napora, ki ga bo vložil v učenje in delo za šolo. 

 

2.2.3 Poznavanje ciljev 

Več avtorjev navaja, kako pomembno je poznavanje ciljev, ki jih želi učitelj doseči pri pouku, 

ne le svojega predmeta, pač pa vseh predmetov, ki se povezujejo. Ključno je torej poznavanje 

učnih načrtov, predmetov, ki so v predmetniku določenega razreda, letnika. Jasno je potrebno 

določiti cilje, ki bi prispevali k medpredmetnemu sodelovanju. Povezovanje in sodelovanje pa 

je skrbno načrtovano že pred začetkom pouka, z letno pripravo. Pomembno je, da ima učitelj 

različna znanja z vrste različnih področij. Potrebno pa je poznati tudi procese aktivnega 

izgrajevanja znanja s povezovanjem obstoječega znanja – vsebinska, procesna nadgradnja 

znanj. Cilje je potrebno podrediti procesom, torej načrtovati procesno ciljno in vsebinsko 

opredeliti tematske sklope po predmetih, področjih. Vse te cilje je potrebno tudi spremljati in 

evalvirati po vsakem obdobju.  

 

2.2.4 Timsko delo 

Pri timskem delu ne gre za seštevek individualnih načinov reševanja problemov, temveč za 

bistveno drugačno kakovost dela. Timsko delo vključuje večje ali manjše število ljudi, ki 

morajo med seboj komunicirati in zato nastopa kot proces, ki ga pri skupinskem delu ni ali pa 

ni pomemben. V skupini lahko posamezniki neodvisno drug od drugega opravljajo delo, ki 

jim ga naloži vodja. Izražanje lastnega mnenja in nestrinjanje ni zaželeno, ker deli enotnost 

skupine. Tim mora najprej nastati, za kar potrebuje čas. V tem času si člani neformalno 

razdelijo vloge, postavijo cilje, izberejo način vodenja, vzpostavijo medsebojno 

komunikacijo. Ko so vzpostavljene vse te povezave, lahko govorimo o timu, ki je tudi 
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neformalno pripravljen za delo pri skupni nalogi. Konflikte člani tima priznajo kot normalen 

pojav v medčloveških odnosih, saj v njih vidijo priložnost za nove rešitve in kreativnost. 

Trudijo se, da konflikt rešijo hitro in konstruktivno. Edina pot k njihovemu konstruktivnemu 

reševanju je odkrit pogovor, zrelo soočanje in tolerantnost. Vsi člani tima sodelujejo pri 

odločitvah, pomembnih za tim (Lipičnik, 1996). 

Timsko delo v šoli je realnost, potreba in nuja sodobne šole. V šolstvu je timsko delo 

pomembno zato, ker omogoča boljše timsko poučevanje, ki odpira mnogo poti za skupno rast 

vseh članov. Če želijo člani dosegati uspehe in delovati kot uspešen in dober tim, morajo: 

 spodbujati in podpirati drug drugega; 

 si deliti in izmenjavati učne pripomočke; 

 si pomagati v razredu in med razredi za učinkovitejše delo učencev; 

 si izmenjevati mnenja in izkušnje; 

 skupaj načrtovati dejavnosti (Jovan, 1987). 

Uspešno delovanje tima je odvisno od splošnega vzdušja na šoli in od odnosov med učitelji, 

saj lahko le na tak način med seboj razvijejo sodelovalni etos, kar pomeni, da: 

 spodbujajo zavedanje, da lahko znanje, odgovornost, skrb vsakega posameznika uporabijo 

za doseganje skupnih ciljev; 

 razvijajo nove spretnosti, izkušnje in ideje, ki izboljšujejo delovne odnose; 

 omogočajo zavedanje članov tima o stopnji njihovega osebnega in strokovnega razvoja; 

 spodbujajo zaznavanje dosežkov in uspehov posameznika in celotnega tima; 

 spodbujajo delitev odgovornosti v timu; 

 posameznikom zagotavljajo priložnost za spoznavanje drugih (Polak, 1998). 

Timsko delo je potrebno v šoli zato, ker spodbuja učitelje, da si medsebojno pomagajo, se 

podpirajo in skupno razvijajo pedagoške prakse in so s tem uspešnejši in bolj zadovoljni. 

Osnovni namen timskega dela v šoli je izboljšati kakovost pouka in poučevanja. 

 

Cilji tovrstnega načina dela v šoli pripomorejo k večji stopnji povezanosti med znanji, 

preprečuje se preobremenjenost učencev in jih pripravlja na kakovostno življenje in na 

vseživljenjsko izobraževanje, tako razvijajo sposobnosti sodelovanja, se navajajo na 

samostojno učenje, oblikujejo delovne navade. Tak način dela pa pripomore tudi k razvoju 
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samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega posameznika, ki zna presojati, je odgovoren in 

empatičen.  

 

2.2.5 Obliki medpredmetnega povezovanja  

Medpredmetno povezovanje pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in 

učnih spretnosti.  

Pri vertikalnih povezavah si sledi povezovanje učnih predmetov iz enega v drug razred, kjer je 

potrebno veliko sodelovanja med učitelji, ki poučujejo isti predmet v različnih razredih. Ker 

lahko učitelj določen predmet obravnava bolj ali manj podrobno, odvisno od sposobnosti 

učencev, mora o tem obvestiti učitelja, ki ga nasledi naslednje šolsko leto, da na primer ne bi 

ponavljal posameznih vsebin oziroma ciljev.  

Pri horizontalnih povezavah pa smo nekako omejeni na posamezni razred, kjer ne gre zgolj za 

povezovanje vsebin znotraj enega učnega predmeta, ampak se povezujejo različni predmeti, ki 

se med seboj ciljno prepletajo. Pri njih krepimo razumevanje učnih vsebin kot tudi skrbimo za 

njihovo realizacijo. So pa v največji meri predvsem stvar odločitve učitelja. 

 

2.3 Modeli medpredmetnega povezovanja 

2.3.1 Vsebinski vidik medpredmetnega povezovanja 

»Medpredmetno povezovanje na ravni vsebin vključuje obravnavo izbranih učnih tem, 

problemov in vprašanj pri različnih predmetih in v okviru različnih oblik vzgojno- 

izobraževalnega dela« (Sicherl - Kofol, 2008a, str. 8). 

Da bo medpredmetna povezava uspešna, je pri povezovanju učnih vsebin zelo pomembno, da 

upoštevamo temeljne cilje posameznih predmetnih področij in da ne povezujemo le učne 

snovi. Pri tem, ko obravnavamo skupne cilje, lahko prihranimo tudi čas. 

 

2.3.2 Procesni vidik medpredmetnega povezovanja 

»Procesni vidik medpredmetnosti poudarja povezovanje procesov in ciljev učenja« (Sicherl -

Kofol, 2008b, str. 115). 
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Omenjeni vidik temelji na konceptualnem in učno-ciljnem načrtovanju, ki se povezujeta z 

interdisciplinarnim modelom medpredmetnega povezovanja (model temelji na predpostavki, 

da moramo učenca usposobiti učiti se učiti) ter na procesno-razvojnem načrtovanju, ki se 

povezuje s transdisciplinarnim modelom medpredmetnega povezovanja (model realnega 

sveta, učenje skozi reševanje pravih življenjskih problemov). 

 Konceptualno načrtovanje 

»Medpredmetno povezovanje na konceptualni ravni vključuje obravnavo sorodnih pojmov pri 

različnih predmetih. Na tej osnovi je možen transfer miselnih strategij za ustvarjalno 

reševanje problemov pri različnih predmetih« (Sicherl - Kofol, 2008a, str. 8). 

Za uspešno medpredmetno povezovanje je pomembno, da znajo učenci povezovati pojme, ki 

jih uporabljajo na različnih predmetnih področjih kot tudi v življenju. V procesu učenja nam 

tako pomagajo prihraniti čas, omogočajo nadgrajevanje znanja, iz česar lahko sklepamo, da 

lahko konceptualno načrtovanje v veliki meri uporabimo pri vertikalnih povezavah. 

 Učno-ciljno načrtovanje 

Podlaga učno-ciljnega načrtovanja so učni cilji, ki narekujejo oziroma vodijo celoten učni 

proces. »Po Bloomu (1956) jih opredeljujejo po področjih za kognitivni razvoj (znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), afektivni razvoj (sprejemanje, 

reagiranje, usvajanje vrednot, organiziranost vrednot, razvoj celovitega značaja) in 

psihomotorični razvoj (veliki gibi, drobni gibi, nebesedno sporočanje, govorne spretnosti)« 

(Sicherl - Kafol, 2008b, str. 116). 

 Procesno-razvojno načrtovanje 

Procesno-razvojno načrtovanje temelji na vzgojno-izobraževalnem procesu, ki ni le sredstvo 

za doseganje v naprej določenih učnih ciljev, ampak je cilj z notranjo vrednostjo, ki gleda na 

učenčev razvoj, da ga skozi proces učenja pripelje do celostne podobe posameznika. 

 

2.4 Učenje s pomočjo medpredmetnega povezovanja 

Množica podatkov, ki jih morajo učenci vsakodnevno sprejemati in prepoznavati, zahteva 

nova znanja in spretnosti. Učenci morajo znati v množici podatkov informacij prepoznati 

prave in znati morajo izluščiti tiste, ki so zanje pomembne. Prav tako morajo znati predstaviti 

neko raziskavo, ki so se je lotili, in interpretirati obdelane podatke. Vse to zahteva od njih 
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nemalo napora in spretnosti. Te veščine morajo znati uporabljati pri vseh predmetih že v 

osnovni šoli in kasneje tudi na srednji in višji stopnji. 

»Danes verjamemo, da so možgani dinamični in ne da le zgolj mehansko prebijajo skozi 

milijarde podatkov na sekundo. Prepričani smo, da so prilagodljiv, samoregulativen, enkraten 

in večno spreminjajoč se organizem, ki raste in se spreminja z vsakim novim dražljajem« 

(Ginnis, 2004, str. 5). 

Zaradi tega je potrebno učence že od samega začetka šolanja učiti, kako najti in predstaviti 

bistvo neke informacije. Informacijska družba to od nas zahteva, sicer se lahko zgodi, da ob 

množici raznovrstnih informacij ostajamo nepismeni. Informacijska nepismenost je vzrok za 

slabše razumevanje sveta in tudi slabše razumevanje šolske snovi. Zaradi te nepismenosti 

imajo učenci težave pri prikazovanju znanja, tako ustnega in še bolj pisnega. Informacijska 

pismenost je pomembna tudi pri usvajanju znanja, saj ob množici literature in podatkov 

učenec pogosto ne ve, kako naj se neke naloge loti in jo uspešno reši. 

»Učenje mora imeti za učenca posledice. S »posledicami« je mišljeno, da učenec, ki se nauči 

snovi x, vidi svet v rahlo drugačni luči in bo zaradi tega na neki način spremenil svoje vedenje 

in odnos do stvari. Če je »naučeno« snov kasneje sposoben zgolj reproducirati kot odgovor na 

zahteve kakršnega koli ocenjevanja oziroma v ta namen rešiti isti problem v podobnih 

okoliščinah kot prvič, potem je bilo učenje le »površinsko«« (Ginnis, 2004, str. 4). 

Učitelji lahko pripomoremo k boljšim rezultatom učenja, če se držimo nekaterih smernic 

(Ginnis, 2004): 

 Vsak mora stvari dognati sam. 

 Izkušnje, ki so veččutne, dramatične in nenavadne, si zapomnimo dlje kot vsakdanje 

rutinske izkušnje. 

 Vsak se mora počutiti varnega v čustvenem in psihološkem smislu. 

 Učenci so motivirani in odprti za učenje, kadar ga lahko do neke mere nadzorujejo. 

 

2.4.1 Vsak mora stvari dognati sam 

»Učimo se, kadar možgani sami konstruirajo in prihajajo do svojih sklepov. Mnogi 

raziskovalci razlikujejo dve vrsti pomena: površinski in globlji pomen« (Ginnis, 2004, str. 

17). 
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Globlji pomen ali ponotranjeno razumevanje je tisto učenje, ki nas zanima. Hartova (v Ginnis, 

2004) trdi, da »je učenje prepoznavanje smiselnih vzorcev v zmedi« in da »v izobraževanju ni 

nobeno dejstvo in noben pojem pomembnejši od tega, da so možgani po naravi neverjetno 

zapleten in občutljiv aparat za razpoznavanje vzorcev«. Oblikovanje konceptov je odvisno od 

tega, kar se dogaja v glavah učencev in ne od tega, kar počne učitelj. Zato je potrebno učenje 

napraviti mentalno aktivno ter v dejavnosti vključiti preiskovanje in reševanje problemov. Pri 

tem je potrebno učno uro zastaviti tako, da spodbujamo učence, da sami poiščejo podatke in 

izpeljejo sklepe: pri tem izkoristimo notranjo radovednost možganov in željo po povezovanju. 

Učence  moramo spodbujati, da izoblikujejo osnutke zamisli, saj smo družabna bitja in včasih 

se pomen izoblikuje šele skozi medosebne odnose. 

Učencem ne pripravljamo izpiskov, jim ne narekujemo učne snovi, ne izvajamo vaj z 

vstavljanjem besed, saj takšno gradivo večinoma pospravijo v mape in ne prispeva h 

globljemu razumevanju snovi. Pri učenju je velikega pomena takojšnja povratna informacija, 

ki učence usmerja pri nadaljnjem delu. 

 

2.4.2 Izkušnje, ki so veččutne, dramatične in nenavadne, si zapomnimo dlje kot 

 vsakdanje rutinske izkušnje 

Možgani so po naravi nagnjeni k novostim, ki jim namenjamo več pozornosti, bistveno so 

zanimivejše nove stari kot vsakdanje. Sylwester in Cho (v Ginnis, 2004) sta odkrila, da imajo 

možgani nagnjenje za dražljaje določene vrste. Ker se ne morejo posvetiti vsem na novo 

vnesenim podatkom, najprej odberejo tiste, ki so manj pomembni za preživetje. Vsak dražljaj 

v neposrednem okolju, ki je nov ali dovolj čustveno intenziven, takoj pritegne našo pozornost. 

Zaradi tega je potrebno razmišljati, da v okviru ene ali več zaporednih šolskih ur zagotovimo 

dovolj pestrosti. 

Znanstveniki danes omenjajo pet vrst spomina: 

 Delovni spomin, ki je v čelnem in senčnih režnjih in je izjemno kratkotrajen, le nekaj 

sekund.  

 Implicitni spomin je shranjen v malih možganih, zaradi njega lahko žongliramo ali 

kolesarimo tudi po več letih, ko se nismo ukvarjali s to dejavnostjo.  

 Preostale tri vrste spomina spadajo v skupni eksplicitni ali deklerativni spomin:  

o oddaljeni spomin je razširjen po vsej možganski skorji, je vseživljenjska zbirka 

podatkov o različnih temah – zelo uporabna za kvize;  
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o epizodični spomin je zbirka specifičnih osebnih izkušenj (krajev, dogodkov, ljudi) 

in je v hipokampusu;  

o semantični spomin nastaja v hipokampusu in je shranjen v angularni vijugi, skrbi 

pa za pomnjenje besed in simbolov iz knjig, videoposnetkov, filmov, diagramov, 

računalniških programov; iz njega črpamo splošno znanje o svetu ter specifično 

znanje za izpite.  

Poleg tega prenašajo in shranjujejo podatke tudi peptidi, ki krožijo po vsem telesu. Spomin je 

težko obdržati na mestu. 

Tony Buzan (v Ginnis, 2004) meni, da »obstaja vedno več dokazov, da človeški spomin 

verjetno ni le precej boljši, kot smo verjeli do zdaj, ampak je morda celo popoln«.  

Iz vsega tega lahko sklepamo o pomenu veččutnega učenja. 

Ekwall in Shanker (v Ginnis, 2004) navajata svoje odkritje, namreč, da si ljudje lahko 

zapolnimo 90 % tega, kar hkrati povemo in naredimo. 

Pri uspešnosti učenja ima velik pomen tudi gibanje. Nekdanje pojmovanje, da je um ločen od 

telesa, ni več aktualno zaradi tehtnih bioloških razlogov. Različne raziskave malih možganov, 

ki naj bi bili povezani zgolj z motoriko, so pokazale, da so močno povezani s prostorskim 

zaznavanjem, jezikom, pozornostjo, čustvi, odločanjem in spominom. Profesorica Susan 

Greenfield (v Ginnis, 2004) z univerze v Oxfordu trdi, da v možganih ni ločenega centra za 

gibanje. Gibanje in učenje se ves čas prepletata v zapletenem vzorcu. 

Zaradi teh dejstev je potrebno poskrbeti z ustrezno količino gibanja na vseh nivojih učenja. Če 

poznamo ta dejstva, lahko učenje in učne ure načrtujemo z dejavnostmi, ki vključujejo gibanje 

med pridobivanjem znanja. Dr. Max Vercruyssen (v Ginnis, 2004) meni, da si bodo učenci 

zapomnili več že samo, če med učiteljevo razlago stojijo.  

 

2.4.3 Vsak se mora počutiti varnega v čustvenem in psihološkem smislu 

Čustva so močnejša kot razmišljanje. Vsi vemo, kako težko se je zbrati, če smo pravkar 

izvedeli žalostno novico ali se s kom sprli. Čustva vključujejo veselje, strah, presenečenje, 

jezo, žalost – to so univerzalni pojavi biološke narave, ki potujejo po možganskih hitrih 

cestah. 

Tako je učenje najučinkovitejše, kadar učenca niti najmanj ne skrbi, da bo izpostavljen 

nasilju, zasmehovanju, poniževanju, karanju in da bo izpuščen ali pozabljen. Osnovna pravila, 
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ki jih določimo skupaj z učenci in se jih dosledno držimo, lahko zagotavljajo pozitivne vzorce 

vedenja, ki temeljijo na poslušanju in odsotnosti zasmehovanja. 

 

2.4.4 Učenci so motivirani in odprti za učenje, kadar ga lahko do neke mere 

nadzorujejo 

Kaj usmerja našo pozornost? To je retikularna formacija, kot osrednji nadzorni sistem v 

možganih, ki opravlja mehanizem za odpiranje vhodnih vrat čutnim vnosom ter tako usmerja 

pozornost. Retikularna formacija je povezana s hrbtenjačo pri svojem dnu, kjer sprejema vse 

prihajajoče čutne informacije. Tu se srečuje zunanji svet z našimi mislimi in občutki. Kadar 

retikularna formacija normalno deluje, zagotavlja nevronske povezave, ki jih potrebujemo za 

obdelavo in učenje podatkov ter zmožnost za vzdrževanje koncentracije. Kadar pa retikularna 

formacija svojih nalog ne opravlja dobro, se to kaže v pomanjkanju pozornosti, počasnem 

učenju, slabem spominu in nezmožnosti samonadzora. Če pa je močno poškodovana ali pa 

popolnoma brez povezave, se znajdemo v komi, iz katere se nikoli več ne zbudimo. Prevelika 

stimulacija pa vodi v hiperaktivnost, nenormalno budnost ali tesnobo. Retikularna formacija 

deluje kot filter. Med vsemi vnesenimi podatki – tako notranjimi kot zunanjimi – izbira tiste, 

ki so dovolj pomembni, da jih pošlje naprej v možgansko skorjo. Odloča o tem, kaj bo 

pritegnilo našo pozornost, kaj sprejmemo v svojo zavest. Novi presenetljivi podatki imajo 

prednost, kadar poslušamo zanimivo razlago, ne slišimo hrupa na cesti, ropotanja posode, 

frfotanja zaves. Zaradi tega moramo pri učenju upoštevati naslednje: 

 poskrbeti moramo za zadostno mero novosti in pestrosti; 

 vedeti moramo, da možgani dajejo prednost osnovnim potrebam: če je učenec lačen ali ga 

tišči na stranišče, ne bo poslušal razlage; 

 učenec mora razumeti namen ure in snovi, njeno vsebino in povezavo s prejšnjo snovjo in 

tisto, ki bo sledila; 

 osebni cilji morajo biti jasno opredeljeni in med učenci in učitelji vzpostavljeni pristni 

odnosi; 

 potrebno je načrtovati skupaj z učenci, saj to vodi k ponotranjenju in veliki motivaciji. 

(povzeto po Ginnis, 2004, str. 3–59). 
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3 RAČUNALNIŠTVO 

3.1 Zgodovina računalništva 

Poučevanje računalništva se je na Slovenskem začelo najprej v srednjih šolah leta 1971 s 

projektom Uvajanje računalniške pismenosti v srednje šole v povezavi z Zavodom za šolstvo. 

To leto so računalništvo poučevali računalniški strokovnjaki na izbranih srednjih šolah, hkrati 

pa je potekal tudi tečaj za bodoče učitelje računalništva v srednjih šolah. Leta 1972 je bila že 

izdana tudi knjiga z gradivom za učitelje, leta 1974 pa je izšel že tudi učbenik za učence. 

Število učencev, ki so poslušali predmet računalništvo, se je iz leta v leto večalo, čeprav je bil 

pouk zaradi pomanjkanja ustrezne strojne in programske opreme pretežno teoretičen, s 

poudarkom na algoritmih in programskih jezikih. Srednjim šolam so bili takrat računalniki 

nedosegljivi, zato so dijaki opravljali vaje na fakultetah, računalniških centrih ali v podjetjih. 

Srednje računalniške šole so bile ustanovljene v šolskem letu 1980/81 z vpeljavo usmerjenega 

izobraževanja, takrat smo pričeli tudi s srednješolskimi republiškimi tekmovanji iz 

računalništva.  

Leta 1985 pa je bila na Zavodu za šolstvo in šport ustanovljena tudi delovna skupina za 

računalništvo, ki je pričela z organizirano informatizacijo v osnovnih šolah. Organizirali so 

izobraževanje za učitelje interesnih dejavnosti in tudi prvo tekmovanje iz računalništva za 

osnovnošolce. V kasnejših letih v literaturi zasledimo številne projekte in programe, ki so se 

izvajali v osnovnih šolah, ki v večini omenjajo uporabo računalnika pri pouku. 

Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja so se srednje računalniške šole ohranile, računalništvo 

in informatika pa je postal obvezen enoletni predmet na vseh štiriletnih srednjih šolah. V 

osnovnih šolah pa je z uvedbo devetletke računalništvo nastopilo kot izbirni predmet v tretji 

triadi. 

 

3.2 Računalništvo v osnovni šoli danes 

Računalništvo se v osnovnih šolah že dlje časa izvaja kot interesna dejavnost v vseh razredih, 

z uvedbo devetletke se je pojavil izbirni predmet, ki je na razpolago samo učencem tretje 

triade, s šolskim letom 2013/14 pa so uvedli še neobvezni izbirni predmet za učence druge 

triade. 
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Izbirni predmet računalništvo si učenci lahko izberejo v 7., 8. in/ali 9. razredu. Razdeljen je na 

tri sklope, ki so vezani na leto izvajanja (urejanje besedil, računalniška omrežja in 

multimedija).  

»Računalništvo je triletni naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje 

in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z 

računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja 

računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju« (Učni načrt 

računalništvo, 2002, str. 5). 

V prvem letu izvajanja predmeta (urejanje besedil) pridobijo učenci osnovna znanja, ki so 

potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, v naslednjih letih (računalniška 

omrežja in multimedija) pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.  

»Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, 

strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na 

zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, 

vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z 

zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja« 

(Učni načrt računalništvo, 2002, str. 5). 

Predmet računalništvo je ciljno naravnan, zato ima določene tudi splošne cilje predmeta, ki 

naj bi jih učenci pri tem predmetu spoznali.  

Pri predmetu učenci: 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva ter vlogo in pomen računalniške tehnologije v 

sodobni družbi; 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije; 

 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo 

sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb; 

 razvijajo komunikacijske zmožnosti; 

 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje in 

vrednotenje lepega; 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij; 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov. 

 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno 

samopodobo; 
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 razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita 

podatkov); 

 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje (Učni načrt 

računalništvo, 2002, str. 5). 

Pri predmetu računalništvo znanje pokriva tri področja: spoznavno in vzgojno področje ter 

razne veščine. V nadaljevanju bomo predstavili učne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu za 

računalništvo in so razdeljeni na tri dele: minimalno znanje, ti cilji so predvidoma pogoj za 

napredovanje učenca, temeljno znanje so cilji, ki jih doseže večina učencev, ter zahtevnejše 

znanje, ki ga lahko dosežejo le nekateri sposobnejši učenci. 

 

3.2.1 Urejanje besedil 

Minimalno znanje 

 zagnati program v grafičnem okolju 

 z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo 

 z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko 

 vriniti sliko v besedilo 

 v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz 

 shraniti izdelek na disk in ga natisniti 

 razlikovati programsko in strojno opremo računalnika 

 našteti enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo 

 izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati 

 izbrati ustrezen obravnavan računalniški program 

 uporabiti brskalnik za internet 

Temeljno znanje 

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz 

 urediti sliko v besedilu 

 razložiti, zakaj ima računalnik več enot 

 prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo 

 predstaviti informacijo z več podatki 

 opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo kakovost strojne opreme računalnika 

 opisati področja, kjer so uporabljali računalnik 
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 opisati naloge strojne in programske opreme računalnika 

 našteti različne načine zapisa podatkov 

 iz informacije izluščiti dejstva 

Zahtevnejše znanje 

 poslati sporočilo po elektronski pošti 

 odgovoriti na prejeto sporočilo 

 napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem 

 izdelati in spremeniti preprost računalniški program 

 inovativno predstaviti informacijo z več podatki 

 

3.2.2 Računalniška omrežja 

Minimalno znanje 

 z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko 

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz 

 našteti temeljne vrste programske opreme računalnika 

 izdelati preprosto spletno stran 

Temeljno znanje 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti  

 vnesti in oblikovati podatke v preglednico 

 uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike 

 selektivno uporabiti podatke iz internetnega omrežja  

 razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov 

 razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo 

 razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja 

 poslati sporočilo po elektronski pošti 

 odgovoriti na prejeto sporočilo 

Zahtevnejše znanje 

 vplesti spletno stran v omrežje 

 narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo 

 napisati algoritem z vejiščem 
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 izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem 

 

3.2.3 Multimedija 

Minimalno znanje 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti  

 urediti sliko v besedilu 

 poslati sporočilo po elektronski pošti 

 opisati področja, kjer so uporabljali računalnik 

 odgovoriti na prejeto sporočilo 

 našteti različne medije za predstavitev informacij 

Temeljno znanje 

 uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta 

 ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev 

 razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od 

monomedijske 

 predstaviti informacijo z več mediji 

 izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije 

Zahtevnejše znanje 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar razumljiv problem 

 izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem 

(Učni načrt računalništvo, 2002, str. 14–16) 

 

3.2.4 Računalništvo kot interesna dejavnost  

Dejavnost se lahko izvaja v katerem koli razredu. Pri izvajanju uresničujemo vse cilje, ki so 

navedeni pri izbirnem predmetu računalništva, le da jih prilagodimo na starostno stopnjo 

učencev oziroma njihov razvoj. Število ur, ki jih ima učitelj pri interesni dejavnosti na voljo, 

ni veliko, zato je pomembno, da pozna učne načrte in pametno presodi, katera generacija 

učencev potrebuje računalništvo kot interesno dejavnost, in s tem mogoče učencem olajša 

delo pri rednem pouku. 
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 »Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na 

kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnosti vseh, ki so vključeni v proces« (Učni načrt 

interesne dejavnosti, 2008, str. 5).  

 

3.3 Računalništvo in medpredmetno povezovanje 

»Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo 

računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo 

in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Pri tem 

se posvetujejo tudi z učitelji drugih predmetov in šolskim knjižničarjem« (Učni načrt 

računalništvo, 2002, str. 12). 

Pri pouku računalništva vsebinsko izhajamo iz okolja, ki je učencem blizu, ga dobro poznajo 

in jim je zanimivo. Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična 

spoznanja. Pri tem učenci z računalniki izdelajo različne izdelke. Tukaj pa lahko nastopijo 

medpredmetne povezave z drugimi predmeti, ki učencem omogočajo, da na primer 

seminarsko nalogo ali računalniško predstavitev za pouk pripravijo v šoli in ne doma. Težave, 

ki se lahko pojavijo, so časovna usklajenost (fleksibilni urnik) in da vsi učenci enega razreda 

ne obiskujejo izbirnega predmeta oziroma interesne dejavnosti. 

Tako pri izbirnem predmetu računalništva nastajajo izdelki, ki so vezani na leto izvajanja. V 

prvem letu izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri (na primer 

kuharsko knjigo, zbirko pesmi ...) in  ga predstavijo sošolcem oziroma sošolkam, ki prejeto 

informacijo ovrednotijo. V drugem letu izdelajo spletno stran, s katero predstavijo sebe, šolo, 

domači kraj ali druge dejavnosti, ki jih zanimajo. V tretjem letu izdelajo preprosto 

multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno 

informacijo iz okolja (na primer svojo družino, kaj počnejo v prostem času ...). Vsako leto pa 

lahko izdelek nastane kot plod medpredmetne povezave, kjer učenci skupaj z učiteljema 

določijo temo, ki jo bodo predstavili sošolcem. 

Zaradi vseh dejstev, ki smo jih predhodno navedli in ki so potrjena s strani literature, smo se 

na naši šoli odločili, da izpeljemo projekt, ki bo vključeval vse navedene elemente, ki naj bi 

jih pri učenju in medpredmetnem povezovanju upoštevali.  

Samo povezovanje predmetov v devetletni osnovni šoli je zelo pomembno zaradi skupnih 

ciljev, ki se ponavljajo pri posameznih predmetih, in zato, da učencem prikažemo celovitost 
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učenja in uporabo naučenega na različnih področjih. Če učence že v osnovi navajamo na 

povezovanje in jim problem prikažemo celovito in ne samo z ene plati, jih navajamo na 

celostno mišljenje in kompleksno razmišljanje. Projekti so lahko nekajurni ali celo 

večtedenski, mesečni ali celoletni. Ko nekaj časa tako kontinuirano delamo z učenci, se 

uspehi kmalu pokažejo, nimamo več toliko težav pri izvedbi ciljev in tudi razmišljanje pri 

učencih se počasi spreminja, kar je dokaz, da so pridobljeno znanje ponotranjili. 

 

Dobro sodelovanje med učitelji, uvedba fleksibilnega urnika za določene predmete in 

pozitivna naklonjenost učencev nad projektom je posledica, da sedaj na naši šoli izvajamo že 

kar nekaj rednih medpredmetnih povezav z računalništvom: 

 Obdelava podatkov (tehniški dan); 

 Moj vzornik (UBE in DKE); 

 Živalski in rastlinski sistem (UBE/MME/ROM in BIO); 

 POŠ (ID računalništvo in razredni pouk). 

 

Slika 1: Deli projektne naloge »Moj vzornik« 
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Slika 2: Dela projektnih nalog »Rastlinski in živalski sistem« 

   

 

Slika 3: Izdelki, ki so nastajali pri projektu POŠ 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema in ciljev raziskave 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega 

življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-

komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija.  

Izbirni predmet računalništvo seznanja učence z različnimi področji računalništva. Znanja, ki 

jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških 

dejavnosti. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način 

razmišljanja ter delovanja. 

Na osnovi tega želimo s pomočjo literature in izbranega primera raziskati, kako računalništvo 

vključiti v različne dejavnosti učencev, kot so na primer tehniški dnevi, predvsem pa na 

področje medpredmetnega povezovanja v smislu povečanja kompetenc učencev. 

Z raziskavo želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšne so realne možnosti povezave računalništva z drugimi predmeti? 

 Ali lahko pri medpredmetnem povezovanju z vključevanjem računalništva povečamo 

motivacijo učencev? 

 Ali z medpredmetnim povezovanjem učenci pridobivajo nova znanja? 

 Ali medpredmetno povezovanje poveča timsko delo učiteljev? 

 Kje učitelji vidijo prednosti oziroma slabosti pri medpredmetnem povezovanju? 

 

4.2 Vzorec 

Raziskava je potekala na Osnovni šoli Rečica ob Savinji ob začetku šolskega leta 2014/15. 

Šola je majhna, z manjšim številom učencev v razredu, zato je bilo v raziskavo vključenih le 

16 učencev 6. razreda. Pri raziskavi je sodelovalo tudi sedem učiteljev Osnovne šole Rečica 

ob Savinji, ki poučujejo na razredni in predmetni stopnji. 

 

4.3 Postopek zbiranja podatkov 

V raziskovalnem delu smo uporabili anketni vprašalnik za učence in izvedli intervju z učitelji.  
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Anketni vprašalnik za učence je vseboval 12 vprašanj, ki so bila zastavljena tako, da so nam 

pokazala, v kakšni meri so učenci seznanjeni z računalništvom, kakšno je njihovo predznanje 

računalništva, ali vedo, kaj je medpredmetno povezovanje, ter kakšna je njihova 

zainteresiranost pri takšnem načinu dela. 

Intervju za učitelje pa je bil sestavljen iz 7 vprašanj, nanašala so se na medpredmetno 

povezovanje, timsko delo in medpredmetno povezovanje računalništva z drugimi predmeti. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Načrtovanje in izpeljava medpredmetne povezave  

Osnovna šola Rečica ob Savinji je s pomočjo projekta Popestrimo šolo (v nadaljevanju POŠ) 

imela možnost učencem ponuditi računalništvo kot dejavnost (32 ur/teden), ki se je izvajala 

izven rednega pouka. Dejavnost Računalniško opismenjevanje so prvo leto obiskovali učenci 

od 1. do 3. razreda, nato pa smo pri drugem razpisu zaradi zanimanja učencev povečali obseg 

ur do 6. razreda in jim tako omogočili spoznati računalništvo v drugačni luči, kot je zgolj 

»igranje igric«. 

Generacija šestošolcev šolskega leta 2014/15 je imela to prednost, da so sodelovali v tem 

projektu že od samega začetka in je zato njihovo znanje pri uporabi računalnika in njegove 

programske opreme za to starost na nivoju temeljnega znanja. In ravno zaradi tega smo se 

odločili, da lahko to šolsko leto izvedemo tehniški dan že v 6. razredu. Prejšnja leta smo 

tehniški dan izvajali v 7. razredu, da so učenci pri izbirnem predmetu usvojili vsaj nekaj 

osnov, da je bilo delo z računalniki lažje. 

Tehniški dan »Obdelava podatkov« je naša projektna naloga, ki je nastala zaradi velike 

potrebe in uporabe prikazovanja podatkov v vseh razredih tretje triade. 

Pri načrtovanju tehniškega dne smo sodelovali učitelji naravoslovja in družboslovja. Za vse 

predmete smo poiskali skupne cilje in na osnovi teh zastavili projekt. Iz učnih načrtov smo 

vzeli cilje, ki jih je bilo potrebno realizirati, in naredili okvirni načrt, ki smo ga predstavili 

učencem in jim dali možnost, da so dodali predloge in želje, ki smo jih pri dokončni izpeljavi 

upoštevali. Tako smo dosegli, da so učenci sprejeli del odgovornosti za uspešno izvedbo. 

Učenci so lahko kontinuirano spoznavali posamezne snovi in izkusili vsestransko uporabo.  

Pri medpredmetni povezavi smo povezali naslednje učne predmete: matematiko, 

naravoslovje, slovenščino in računalništvo.  

Učni cilji:  

 sistematično zapišejo štetje in meritve ter jih smiselno vpišejo v preglednico;  

 razporedijo izide meritev v smiselne skupine;  

 opredelijo in utemeljijo kriterij urejanja podatkov;  

 poznajo prednosti (linearno) urejenih podatkov pri delu s podatki;  

 razporejajo podatke po enem ali dveh kriterijih (tudi številčnih);  

 dane (zbrane) podatke smiselno uredijo v preglednico;  
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 spoznajo osnove računalniških preglednic; 

 uporabljajo računalniške preglednice (najosnovnejša znanja);  

 uporabijo računalniško preglednico za urejanje podatkov po velikosti (razvrščanje); 

 iz prikaza preberejo podatke in jih interpretirajo; 

 izberejo primeren prikaz za predstavitev podatkov; 

 berejo odnose med podatki; 

 rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in 

interpretacijo; 

 razvijajo kritičen odnos do interpretacije rezultatov. 

 

Potek tehniškega dne: 

NARAVOSLOVJE (2 uri): Učenci izvajajo eksperimente, izpolnjujejo delovne liste in v 

razpredelnice zapisujejo dobljene rezultate. 

MATEMATIKA (1 ura): Učenci ponovijo znanje o obdelavi podatkov in rišejo grafikone na 

milimetrski papir.  

SLOVENŠČINA (1 ura): Učenci se učijo besedno interpretirati že izdelane grafikone. 

RAČUNALNIŠTVO (2 uri): S pomočjo računalnika izdelajo primerne grafikone za svoje 

eksperimente. 

Slika 4: Izvajanje eksperimentov 
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Slika 5: Računalniška obdelava podatkov 

 

 

Slika 6: Izdelek pri računalništvu 
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5.2 Anketni vprašalnik za učence 

Na začetku raziskave smo z anketo želeli izvedeti, ali so učenci obiskovali interesno dejavnost 

Računalniško opismenjevanje in kakšno je njihovo predznanje v računalništvu. Prvi in drugi 

graf prikazujeta, v kolikšni meri so učenci obiskovali dejavnost in koliko let so bili vključeni 

vanjo. 

Graf 1: Obisk interesne dejavnosti 

 

Graf (1) prikazuje, da so vsi učenci 6. razreda, to je 16 učencev, obiskovali računalništvo. 

 

Graf 2: Prisotnost pri interesni dejavnosti v letih 
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Iz grafa (2) je razvidno, da je 75 % učencev obiskovalo računalništvo vsa tri leta, to pomeni v 

3., 4. in 5. razredu. Se pravi, da je dvanajst učencev računalništvo obiskovalo tri leta, trije so 

sodelovali le eno leto, eden učenec pa dve leti. To je zelo pomemben podatek za načrtovanje 

pouka v povezavi z računalništvom. 

Graf 3: Pridobitev novega znanja na področju računalništva 

 

Graf (3) prikazuje učenčev pogled na to, koliko novega znanja je pridobil v času, ko je 

obiskoval dejavnost. Razvidno je, da so učenci mnenja, da so se naučili zelo veliko novega 

(14 učencev) ali veliko novega (2 učenca). To je zelo dober pokazatelj sprememb v njihovem 

razmišljanju o uporabnosti znanja računalništva, saj je bilo njihovo prvo vprašanje, ko so bili 

vprašani, če bodo hodili k dejavnosti računalniško opismenjevanje, »Ali bomo igrali igrice?«.  

 

Najpogostejši odgovori učencev, ko so odgovarjali, kaj novega so se naučili, so bili v 

naslednjem vrstnem redu: 

 predstavitev družine (PowerPoint) 

 križanka (Word) 

 slikovna pravljica (Word) 

 film (Movie Maker) 

 urnik (Word) 

 iskanje slik (Internet) 

 pobarvanke (PhotoFiltre) 
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Graf 4: Uporaba novega znanja na drugih področjih 

 

Učenci so mišljenja, da bodo lahko nova znanja uporabili še na drugih področjih, tako v šoli 

kot doma, kar lahko vidimo na Grafu (4). Kar 15 učencev je mnenja, da bodo lahko znanje 

uporabili, eden učenec pa tega še ne ve. 

 

Graf 5: Poznavanje medpredmetnega povezovanja 

 

Graf (5) prikazuje, v kolikšni meri učenci poznajo pojem medpredmetno povezovanje. Šest 

učencev je odgovorilo, da vedo, kaj je to, trije o tem ne vedo nič, sedem učencev pa ni 

prepričanih, da vedo. Lahko bi rekli, da večina učencev ne pozna tega pojma oziroma niso 

prepričani, če vedo, kaj ta besedna zveza pomeni, kar pa je nekako v nasprotju z Grafom (6), 
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ki prikazuje, katere štiri predmete smo povezovali na tehniškem dnevu. Tam je kar 15 

učencev naštelo pravilne predmete. Nepoznavanje lahko razlagamo na dva načina: da so 

učenci povezali med seboj predmete in učitelje, ki so sodelovali na tehniškem dnevu, ali pa da 

resnično vedo, kateri predmeti so se povezovali, vendar jim je v preteklosti bil premalokrat 

omenjen termin medpredmetno povezovanje. 

 

Graf 6: Predmeti, ki so se povezovali pri tehniškem dnevu 

 

 

Graf 7: Motivacija oziroma zainteresiranost učencev  
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Graf (7) prikazuje, kakšno je mnenje učencev glede njihove motivacije oziroma 

zainteresiranosti za delo, če v dejavnost, kot je tehniški dan, vključimo računalništvo, ki ni 

temeljni predmet. Šest učencev misli, da je motivacija zaradi tega večja, sedem se jih ne zna 

opredeliti, trije pa so mišljenja, da motivacija oziroma zainteresiranost zaradi tega ni nič 

večja.  

Graf 8: Nova spoznanja pri tehniškem dnevu na področju računalništva 

 

Učenci pravijo, da so na tehniškem dnevu spoznali nekaj novega, nekaj, kar bodo še lahko 

kdaj uporabili, kar je razvidno tudi iz Grafa (8). Takšnega mnenja je kar 15 učencev, samo 

eden pa se s tem ne strinja. 

Graf 9: Način dela medpredmetnega povezovanja 
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Graf (9) prikazuje, da je takšen način dela (tehniški dan) medpredmetnega povezovanja 

učencem všeč. S tem se je strinjalo kar 15 učencev, eden pa se ne more opredeliti. Primerjava, 

kaj je učencem bolj všeč, običajni pouk ali nekaj novega, je prikazana v Grafu (10), kjer je 

razvidno, da je večina učencev mnenja, da je takšen način dela zanimivejši od običajnega. 12 

učencem je bil ta način zanimivejši, 3 učenci se niso opredelili, 1 učencu pa ta način ni bil nič 

bolj zanimiv od običajnega pouka. 

Graf 10: Zanimivost medpredmetnega povezovanja  

 

 

Najpogostejši odgovori učencev, ko so odgovarjali, kaj bi pri takšnem načinu dela dodali, so 

bili naslednji: 

 Nič, ker je bilo zakon. (2 x) 

 Nič, ker je bilo fajn. (1 x) 

 Nič. (2 x) 

 Ne. (2 x)  

 Malo manj dela. (1 x) 

 Ne vem. (2 x) 

 Da bi bila zraven angleščina. (1 x) 

 Več ur. (1 x) 

 Igre. (1 x) 

 Brez odgovora. (3 x)  
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5.3 Intervju z učitelji 

 

1. Na kakšen način načrtujete in izvajate medpredmetne povezave? 

A: V okviru aktiva pri načrtovanju dni dejavnosti, glede na povezovanje vsebin v dogovoru z 

učitelji, v začetku šolskega leta in glede na učni načrt. 

B: Načrtovanje poteka pri pripravi Letnega delovnega načrta za izvajanje pouka slovenščine 

in knjižnično-informacijskih znanj, nato pa pri načrtovanju posameznih ur pouka. Načrtovanje 

je vsebinsko (katere vsebine snovi), časovno (kdaj – mesečno, urno), izvedbeno (kako bomo 

izvajali), na ravni procesnega znanja (na primer iskanje virov kot spretnost, ki je mogoča pri 

vseh predmetih) ter na konceptualni ravni (na primer poglabljanje razumevanja istih pojmov 

pri različnih predmetih), prilagojeno je učnim ciljem in aktualizirano glede na področja 

uporabe. Poteka samostojno, kot lastno oblikovanje možnih povezav, in timsko/skupinsko, ko 

gre za dejansko opredelitev ciljev in izvedbe načrtovanja povezav več predmetnih področij. 

Medpredmetne povezave se izvajajo pri pouku, v okviru bibliopedagoških ur ali pri dnevih 

dejavnosti. Po izvedbi po navadi sledi vsaj kratka evalvacija in oblikovanje predlogov 

izboljšav. 

C: V sodelovanju z ostalimi učitelji posameznih predmetov. 

D: Pri poučevanju svojega predmeta (nemščina) vključujem tudi snov drugih predmetov, še 

zlasti geografije, slovenščine in angleščine. Posamezne teme drugih predmetov načrtujem in 

izvajam takrat, kadar vsebinsko dopolnjujejo snov, ki jo obravnavamo pri nemščini. 

E: Načrtujemo tako, da se seveda predhodno dobimo in dogovorimo, kaj in kako. Izvajamo pa 

tako, da pouk vodi »glavni« učitelj, jaz pa se občasno vključim v pogovor oziroma pripravim 

material. 

F: V pomoč mi je LDN oziroma letna priprava po sklopih, tudi delovni zvezek je 

medpredmetno zasnovan. Učenci največkrat rešujejo različne naloge oziroma znanja o izbrani 

temi utrjujejo ali uporabijo v medpredmetni povezavi. 

G: S sodelavci se pogovorim o morebitnih »skupnih« temah, izmenjamo si ideje in se 

potrudimo sodelovati. 
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2. V kakšni meri je za vas pomembno timsko delo učiteljev pri medpredmetnem 

povezovanju? 

A: Zelo pomembno, brez tega po mojem mnenju medpredmetno povezovanje v širšem smislu 

ni možno. 

B: Timsko delo učiteljev omogoča, da se izpostavijo različni vidiki morebitnih povezav. S 

tem se izločijo ideje, ki jih je dejansko mogoče izvajati, nakažejo se različne možnosti, ki 

morebiti še niso izvedljive, lahko pa jih uporabimo kasneje, lažje se opredelijo cilji, ki jim 

bomo sledili, hkrati pa se prerazporedi delo pri pripravi in izvajanju medpredmetnih povezav. 

C: Timsko delo je zelo pomembno za kakovostno izvedbo dni dejavnosti. 

D: Pri načrtovanju učnih ur mi bolj ustreza individualno delo, zato mi je tudi pri 

medpredmetnem povezovanju timsko delo pomembno predvsem pri izbiri snovi, materiala in 

medijev ter določanju učnih ciljev. Konkretno izvedbo svojih dejavnosti raje načrtujem sama. 

E: Menim, da je zelo pomembno. 

F: Dobro sodelovanje, načrtovanje in izvedba je v timu zelo pomembna. Dobra organizacija 

pripomore tudi k uspešni izvedbi. 

G: Timsko delo je zelo pomembno, saj nam omogoča lažje in kakovostno medpredmetno 

povezovanje. 

 

3. Katere prednosti po vašem mnenju prinaša medpredmetno povezovanje? 

A: Timsko delo učiteljev, medsebojno učenje, prenašanje znanja med učitelji, učenci, širši 

pogled na tematiko, povezovanje znanja in uporaba v praksi. 

B: Medpredmetno povezovanje omogoča, da se podobne vsebine ne ponavljajo, ampak se 

poglabljajo in razširjajo. Učenci tako pridobivajo nova znanja, ob tem pa poglabljajo in 

povezujejo že usvojena. S tem postaja njihovo znanje bolj povezano in smiselno ter 

življenjsko uporabno. 

C: Učenci spoznavajo pomen in nujnost medpredmetnega povezovanja na širšem področju 

znanja, vidijo smiselnost povezovanja predmetov v vsakdanjem življenju in s tem uporabno 

vrednost. 

D: Pomaga učencem povezati in tako tudi osmisliti snov posameznih predmetov. Popestri 

pouk. 
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E: Predvsem se mi zdi dobro, da se tudi učenci zavedajo, da se predmeti med seboj 

povezujejo in da čutijo, da znamo učitelji med seboj sodelovati in za njih kaj zanimivega 

pripraviti. 

F: Dele učne vsebine povežeš v uporabnejšo življenjsko celoto. Motivacija, ki jo omogočajo z 

isto vsebino povezani predmeti. 

G: Prinaša novost, nadgradnjo določenih vsebin, je popestritev in za učence to pomeni manj 

dolgočasne in monotone ure pouka. Prinaša dodatna znanja in spretnosti. 

 

4. Ali pri medpredmetnem povezovanju opažate tudi kakšne težave? Če je vaš odgovor da, 

prosim, povejte katere. 

A: Predvsem pri urniku, če sodeluje več učiteljev in razredov. 

B: Medpredmetno povezovanje zahteva veliko časa pri načrtovanju in pripravi, na primer 

gradiv, nalog, zadolžitev, materiala, pripomočkov … Težava je tudi takrat, če vsi udeleženci 

ne opravijo svojih nalog dovolj dobro in mora nato to delo prevzeti kdo drug. Velikokrat tudi 

v naprej ne moremo predvideti, ali bo izvajanje potekalo tako, kot smo si zamislili in hitro se 

lahko čas izvajanja neke dejavnosti nepredvideno podaljša, kar začne rušiti zastavljen načrt. 

Težavo predstavljajo tudi neusklajeni učni načrti, saj učenci različne vsebine usvajajo v 

različnih obdobjih in razredih in je zato povezovanje znotraj učnih vsebin oteženo. 

C: Praviloma ne. Če pa, je le v ne dovolj natančni komunikaciji med izvajalci posameznih 

predmetov. 

D: Da. Različen pogled na medpredmetno povezovanje in pripravljenost za sodelovanje pri 

sodelavcih. 

E: Za enkrat ne.  

F: Težave so zaradi nezainteresiranosti posameznih učencev, nedoslednosti pri njihovem 

spremljanju dela in navodil. 

G: Težave so zgolj pri usklajevanju časa in različnih motivacij in vizij učiteljev. Nekateri se 

radi povezujejo, spet drugi pa raje delajo sami in po ustaljenih načrtih. 

 

5. Se vam zdi vključevanje računalništva v medpredmetno povezovanje smiselno? Zakaj? 

A: Da, ker morajo učenci ta znanja znati praktično uporabiti, so tudi bolj motivirani. 
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B: Vključevanje je smiselno, saj učenci radi delajo z IKT (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija), zlasti računalniki so pomembno orodje za hitro pridobivanje informacij in 

podatkov. Preko računalništva se urijo v praktičnem opismenjevanju, na primer raba e-pošte, 

spleta, pisanja uradnih besedil, pridobivajo osnovna bibliopedagoška znanja, iščejo literaturo 

in podobno. Učenci tako spoznavajo povezanost učnih vsebin z vsakdanjim življenjem. 

C: Da, ker v večini primerov olajša in poenostavi dela. Tudi sicer je v današnjem času to že 

pravzaprav nujnost. 

D: Da, zelo smiselno. Živimo v obdobju, ko so računalniki del vsakdana in občasna uporaba 

le-teh pri pouku se mi zdi nujna za aktualizacijo in popestritev posameznih predmetov. 

Možnosti, ki nam jih ponujajo sodobna tehnologija, številni programi in predvsem internet, so 

brezmejne in res bi bilo škoda ne izkoristiti vsaj delček tega. 

E: Da, zdi se mi smiselno. Predvsem zato, ker je računalnik in seveda ostala tehnologija del 

vsakdana vseh oziroma večine otrok (tudi prvošolcev). Dobro je, da postanejo računalniško 

pismeni, da si znajo sami poiskati določene stvari in pa da postanejo tudi kritični do stvari, ki 

jih lahko najdejo preko računalnika. 

F: Uporaba računalnika je smiselna in dobrodošla. Že sam računalnik ali računalniška 

učilnica je motivacija. Učenci snov oziroma svoje znanje uporabijo še s pomočjo didaktičnih 

računalniških programov. 

G: Da, zdi se mi smiselno, saj učenci ogromno časa preživijo pred računalniki. Če lahko to 

združimo s poukom in jim damo možnost napredovanja ali zgolj samega utrjevanja, je to 

seveda smiselno in zelo pozitivno. 

 

6. Zakaj menite, da lahko z vključevanjem računalništva povečamo motivacijo učencev? 

A: Ker je to njihovo orodje, ki jim je zelo domače, ni potrebno pisati na roke, podatki so hitro 

dostopni, dobre animacije in filmi. 

B: Učenci so bolj motivirani za delo, saj imajo občutek, da delo z računalniki obvladajo. Tudi 

ko naletijo na težave, jih bolj zanima, kako jih lahko rešijo, bolj so pripravljeni tudi sami 

iskati ustrezne rešitve, v vsebinah vidijo več smisla in uporabnosti. Ker so motivirani, jih lažje 

navdušimo za delo, ki bi ga sicer verjetneje opravili z več odpora. 

C: Zaradi poenostavitve dela in jasnosti ter preglednosti. 
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D: Zato, ker s tem posamezne predmete aktualiziramo in na različnih primerih uporabe 

osmislimo učenčevo znanje. Primer: pri pouku nemščine učenci uporabljajo nemške spletne 

strani, si z učenci iz drugih držav dopisujejo v nemščini, preko Google Earth-a spoznavajo 

nove kraje … Olajša jim rutinsko delo (na primer brskanje po slovarju) in s tem omogoča več 

časa in energije za ukvarjanje z vsebino (na primer pisanje spisa, prevajanje besedila …). 

E: Zato, ker jim je delo z računalnikom zabavno in mislim, da se jim zdi »fajn«, če morajo kaj 

za šolo poiskati na računalniku. 

F: Delo z računalnikom pozitivno vpliva na učence. Učenci radi delajo z računalnikom. 

Naloge na računalniku raje rešujejo kot na učnem listu. Pri delu z računalnikom sploh nimajo 

občutka, da se učijo, ampak »igrajo računalniške igrice«. 

G: Ker je to za njih nekaj novega, manj dolgočasnega in manj monotonega. Ponudimo jim še 

drugačno obliko učenja, pri kateri učenci v večini zelo uživajo. 

 

7. Kako lahko vključevanje računalništva v medpredmetno povezovanje poveča 

informacijske kompetence učencev? 

A: Da, ker le na ta način znanja povezujemo. 

B: Učenci bodo pridobili osnovna znanja in veščine računalništva, na primer tipkanje, 

urejanje besedil, uporabo pravopisnih pravil v konkretnih primerih, obvladovanje pisanja 

uradnih besedil, znali bodo poiskati literaturo za svojo dejavnost, naučili se bodo izbirati med 

informacijami in podatki, priučili se bodo strategij in načel za tvorjenje razumljivih, ustreznih, 

učinkovitih in pravilnih besedil ter preko tega razvijanja zmožnosti učenja učenja. Digitalne 

tehnologije učenci uporabljajo pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti in komunikacije z 

literaturo, in sicer pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju besedil, predvsem pa za 

iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri tvorjenju 

informacij. Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnejših informacij (na primer 

referati, seminarske in projektne naloge, analize) uporabljajo tudi primerno strojno in 

programsko opremo, samostojno uporabljajo primerne didaktične računalniške programe in 

splet kot vir podatkov oziroma kot komunikacijsko orodje.  

C: Učenci se oborožijo z novim znanjem, ki jim omogoči natančno, hitrejšo pot do rešitve 

problema. 
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D: Učenci se seznanijo s številnimi možnostmi, ki jim jih sodobna tehnologija in internet 

omogočata ter se naučijo nekatere med njimi uporabljati. Seznanijo se tudi z varno in 

učinkovito rabo multimedijskega materiala na spletu. Naučijo se dela z različnimi programi in 

izboljšajo svoje znanje o urejanju besedil, fotografij … 

E: Tako, da sami iščejo informacije in seveda s tem pridobivajo določena znanja in razvijajo 

računalniško pismenost.  

F: Učijo oziroma usposabljajo se bolj samostojno uporabljati računalnik. Spoznajo različne 

načine, kako kakovostno preživeti čas pred računalnikom. 

G: S tem, da pridobivajo določena znanja in razvijajo računalniško pismenost.  
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6 ZAKLJUČEK 

Uspešno vzgojno-izobraževalno delo v šolah ne more potekati brez sodobnih pristopov 

poučevanja, zato je potreba po medpredmetnem povezovanju čedalje večja. Medpredmetno 

povezovanje pa predstavlja za učitelje nov izziv, ki ga velikokrat spremljajo dileme in strah, 

ki posamezniku preprečuje sproščeno reševanje problemov in podajanje nove izkušnje. 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšne izkušnje imajo osnovnošolski učenci in 

učitelji z medpredmetnim povezovanjem ter ob katerih priložnostih učitelji izvajajo 

medpredmetne povezave – v sklopu rednih ur ali v okviru dni dejavnosti ter pri različnih 

projektih. Zanimalo nas je tudi, kako učenci sprejemajo drugačne oblike pouka ter kako se to 

odraža na njihovi motiviranosti. Pozornost smo posvetili tudi prednostim medpredmetnega 

povezovanja, raziskovali smo, ali se učitelji srečujejo s kakšnimi težavami pri takšnem načinu 

dela in kako jih rešujejo. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pri tem timsko sodelujejo in kakšno 

je njihovo mnenje o vključevanju računalništva v medpredmetno povezovanje. 

Za pridobitev podatkov smo uporabili anketo za učence in intervju za učitelje, ki omogočata 

opisati vključevanje računalništva v medpredmetno povezovanje. Vključeni so bili učitelji, ki 

v šolskem letu 2014/15 poučujejo na Osnovni šoli Rečica ob Savinji in učenci 6. razreda te 

šole. Pri podajanju mnenj so sodelovali učitelji, ki poučujejo matematiko, slovenščino, 

naravoslovje, tuji jezik in razredni pouk. V teoretičnem delu smo navedli osnovne značilnosti 

medpredmetnega povezovanja, definicije in pogoje, ki so potrebni za uspešno medpredmetno 

povezovanje. V empiričnem delu pa smo predstavili rezultate raziskave. 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so nam predstavili svoje načine medpredmetnega 

povezovanja. Rezultati kažejo, da se učitelji razrednega pouka več medpredmetno povezujejo, 

saj so na tej stopnji horizontalne povezave enostavnejše zaradi učiteljevega poznavanja učnih 

načrtov vseh predmetov, ki jih poučuje. Iz tega vidika je mnogo lažje napraviti načrt povezav 

in tudi njihovo gradivo, na primer delovni zvezki so že medpredmetno zasnovani. Z drugimi 

učitelji se povezujejo manj kot predmetni učitelji. Učitelji z daljšo delovno dobo so manj 

motivirani za medpredmetno povezovanje kot učitelji s krajšo delovno dobo. Učitelji 

predmetne stopnje pa se medpredmetno povezujejo večinoma ob dnevih dejavnosti ali v 

povezavi dveh predmetov, nekateri pa medpredmetno povezovanje izvajajo tudi sami, kjer pa 

morajo pokazati dobro poznavanje ciljev drugih predmetov. Anketa pri učencih je pokazala, 

da jim pojem medpredmetna povezava ni dobro poznan, prepoznajo pa, da se pri pouku 
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predmeti med seboj povezujejo, kot je bilo pri našem tehniškem dnevu, in da jim je takšen 

način dela bolj všeč od običajnega pouka. 

Za dobro medpredmetno povezovanje je potrebno tudi dobro timsko delo učiteljev. Večina 

intervjuvanih učiteljev je mnenja, da je timsko delo zelo pomembno, da brez njega ni dobre 

medpredmetne povezave. Pri dobrem timskem delu se hitro najdejo skupne točke različnih 

predmetov, ki nam pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja lahko olajšajo delo, saj se z 

njimi prerazporedi delo pri pripravi in izvajanju, kar tudi pripomore k uspešni izvedbi 

medpredmetnega povezovanja. 

Računalništvo je predmet, ki ga lahko povezujemo povsod. Mislimo, da ni predmeta, kjer  v 

medpredmetno povezovanje ne bi mogli vključiti računalništva in bi v povezavi skupaj z 

drugimi predmeti spoznali nekaj novega tudi na tem področju oziroma utrdili pridobljeno 

znanje tudi tu. Želja po vključevanju računalništva v medpredmetne povezave oziroma v pouk 

je zelo velika in že skoraj nuja, tako s strani učiteljev kot učencev. Ker pa je računalništvo 

izbirni predmet, ki je bil do sedaj učencem na izbiro le v tretji triadi, je potrebno za 

medpredmetno povezovanje dodobra poznati predznanje učencev na področju računalništva. 

Za eksperimentalno skupino učencev smo predvidevali, da imajo predznanje in da lahko 

izvedemo tehniški dan na takšnem nivoju. Tudi anketa je potrdila naša predvidevanja, da 

menijo, da imajo veliko predznanja in da jim delo pri računalništvu ne bo prevelik zalogaj.  

S pomočjo ankete smo dobili tudi potrditev, da z medpredmetnim povezovanjem učenci 

pridobijo nova znanja, ki jih verjetno pri običajnih urah pouka ne bi. To gotovo lahko trdimo 

za znanja, pridobljena na področju računalništva, ker učenci, ki ne obiskujejo izbirnega 

predmeta, teh ciljev v šoli ne spoznajo v takšni meri, kot bi bilo potrebno za današnji čas.  

Z raziskavo smo samo še potrdili svoja predvidevanja, da vključevanje računalništva v 

medpredmetno povezovanje poveča motivacijo učencev, takšnega mnenja so tako učitelji kot 

učenci. Pri delu z računalnikom imajo učenci občutek, da te zadeve obvladajo in tudi kadar 

naletijo na kakšne težave, se bolj potrudijo za iskanje rešitev, kot pa če bi to počeli na primer 

na list papirja. S tem se tudi povečujejo njihove informacijske kompetence, še posebej velja to 

za učence, ki računalnik poznajo le od doma. Kitajski pregovor pravi: »Kar slišim, pozabim. 

Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem in znam.« In res je tako, naši učenci so v 

času izvajanja medpredmetne povezave to pokazali in svoja znanja povezali med seboj v 

končni izdelek, ki je nastal ob koncu tehniškega dne. 
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Pri medpredmetnem povezovanju, kot tudi drugod v življenju, vidimo prednosti in slabosti. S 

slabostmi so bolj obremenjeni učitelji kot učenci. Anketa je pokazala, da učenci pri izpeljavi 

medpredmetne povezave v večini ne bi dodali nič, nekdo je imel željo še po petem predmetu. 

Učitelji v medpredmetnem povezovanju vidijo v največji meri prednosti, slabosti omenjajo le 

v povezavi z urnikom (usklajevanje časa) in v pripravljenosti sodelavcev za sodelovanje. Vse 

to je možno po našem mnenju rešiti dokaj enostavno z malo dobre volje. Medpredmetno 

povezovanje je potrebno načrtovati pred začetkom šolskega leta, ko so še možni popravki v 

urniku, glede sodelovanja  pa je že nekako ustaljeno pravilo, da se najdejo med seboj tisti, ki 

želijo sodelovati. Tistih, ki na to niso pripravljeni, pa v največji meri niti ne povabimo v tim, 

kjer medpredmetne povezave načrtujemo. Včasih je lahko vzrok tudi ta, da učitelj ne poučuje 

v tem razredu. Računalništvo je predmet, ki ga ni v predmetniku posameznih razredov, bi pa 

bil zelo dobrodošel. Zato so projekti, ki omogočajo izvajanje računalništva v vseh razredih 

osnovne šole, zelo zaželeni. 

Ob zaključku lahko povemo, da se računalništvo uspešno vključuje v medpredmetno 

povezovanje, za katerega je potrebno dobro timsko delo in načrtovanje, učencem pa uporaba 

računalnika in znanje računalništva povečujeta motivacijo za delo. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Računalništvo v OŠ lahko izvajamo kot izbirni predmet ali kot interesno dejavnost. 

Računalništvo v vašem razredu je potekalo kot interesna dejavnost v okviru projekta 

Popestrimo šolo (POŠ). 

 

1. Ali si obiskoval to interesno dejavnost? 

DA NE 

 

2. Koliko časa si obiskoval interesno dejavnost? 

1 leto 2 leti 3 leta 

 

3. Ali si v tem času pridobil kaj novega znanja na področju računalništva? Obkroži številke 

od 1 do 5. (1 … nič, 2 … malo, 3 … srednje, 4 … veliko, 5 … zelo veliko)  

1 2 3 4 5 

 

4. Naštej tri stvari, ki si se jih v tem času naučil. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

5. Ali misliš, da bi lahko pridobljeno znanje uporabil tudi kje drugje? 

DA NE NE VEM 

 

6. Ali veš, kaj pomeni medpredmetno povezovanje? 

DA NE NE VEM 

 

7. Pri tehniškem dnevu so se povezovali štirje predmeti. Obkroži jih. 

MAT SLJ ŠPO LUM RAČ NAR ZGO TJA 

 

8. Ali misliš, da je motivacija oziroma zainteresiranost učencev večja, če se v takšne 

dejavnosti vključuje računalništvo, ki ni temeljni predmet pouka?  

DA NE NE VEM 

 



 

2 

9. Ali misliš, da si pri tehniškem dnevu, pri računalništvu, spoznal kaj novega, kar boš lahko 

še kdaj uporabil? 

DA NE NE VEM 

 

10. Ali ti je bil način dela medpredmetnega povezovanja všeč? 

DA NE NE VEM 

 

11. Se ti zdi, da je bil način dela zanimivejši od običajnega? 

DA NE NE VEM 

 

12. Kaj bi ti pri tem načinu dela dodal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: INTERVJU ZA UČITELJE 

1. Na kakšen način načrtujete in izvajate medpredmetne povezave? 

2. V kakšni meri je za vas pomembno timsko delo učiteljev pri medpredmetnem 

povezovanju? 

3. Katere prednosti po vašem mnenju prinaša medpredmetno povezovanje? 

4. Ali pri medpredmetnem povezovanju opažate tudi kakšne težave? Če je vaš odgovor da, 

prosim, povejte katere. 

5. Se vam zdi vključevanje računalništva v medpredmetno povezovanje smiselno? Zakaj? 

6. Zakaj menite, da lahko z vključevanjem računalništva povečamo motivacijo učencev? 

7. Kako lahko vključevanje računalništva v medpredmetno povezovanje poveča 

informacijske kompetence učencev? 

 

 


