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I 

POVZETEK 

 

V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno 

spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v 

nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne 

moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, 

glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k 

večji aktivnosti učencev med poukom in izboljšajo kakovost pouka, saj le-ta postaja vedno 

bolj dinamičen. Pri tem se uporabljajo različna e-gradiva. 

 

Pri razvoju e-gradiv imata v Sloveniji zelo pomembni vlogi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki z medsebojnim sodelovanjem in 

sofinanciranjem različnih projektov skrbita za razvoj e-gradiv. 

 

V okviru diplomskega dela sem izvedel empirično raziskavo, v kateri sem ugotovil, da učitelji 

poznajo kar nekaj kriterijev za ocenjevanje kakovosti e-gradiv, na katere so pozorni 

ocenjevalci e-gradiv. Poznajo nekaj javno dostopnih portalov z e-gradivi, ki jih uporabljajo 

pri pouku računalništva kot dopolnilo za preverjanje učenčevega znanja, kot pripomoček za 

prikaz delovanja nekega programa in kot pripomoček za učenje katerega izmed programskih 

jezikov. 

 

Ključne besede: e-gradivo, računalništvo, uporaba e-gradiv pri pouku 
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III 

ABSTRACT 

 

In the last few years the teaching in primary and secondary schools all around the world 

changed severely. One of the reasons for the change was the development of the information 

and communications technology (ICT). Nowadays we can hardly imagine teaching without 

the use of the ICT. Schools are equipped with electronic boards, interactive boards, tablets, 

voting systems and other electronic devices. The right use of these devices and electronic 

materials (e-materials) developed for them can significantly improve the quality of the 

teaching and contribute to higher activity of pupils during classes, making teaching more 

dynamic also with using the different e-learning materials in class.  

 

In Slovenia both the Ministry of education, science and sport and the Institute of education of 

the Republic of Slovenia play a very important role as they mutually cooperate and co-finance 

different projects, which also enable the development of appropriate e-materials. 

 

For the purposes of my thesis I conducted an empirical survey in which it was determined that 

the participating teachers know numerous criteria for quality of e-materials, which the 

evaluators take into consideration. Teachers are aware of different publicly available e-

materials (examples: vidra.si, bober1.acm.si, nauk.si, safe.si, materials COLOS FRI), which 

they use for teaching computer science. These materials serve them as an additional resource 

while examining student's knowledge, as a tool to demonstrate the functioning of a certain 

program, and as a tool to teach a programming language. 

 

Keywords: e-learning material, computer science, the use of e-learning material 
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1 UVOD  

 

S hitrim razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v zadnjih 

letih se spreminja pouk v današnjih šolah. Učitelj ni več zgolj nekdo, ki frontalno podaja 

snov, učenci pa ga poslušajo, ampak pri svojem delu večkrat uporablja različne pripomočke. 

 

Pripomočki, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku, so na primer elektronska in interaktivna 

tabla, računalnik, prenosni računalniki, tablični računalniki in pametni mobilni telefoni. Za 

uporabo omenjenih naprav so bila razvita različna e-gradiva, ki z uporabo večpredstavnosti in 

interaktivnih elementov spodbujajo učence k bolj aktivnemu učenju. 

 

S pojmom e-gradivo sem se srečal v času študija matematike in računalništva na pedagoški 

fakulteti. V okviru obvezne pedagoške prakse, ki sem jo opravljal v 3. in 4. letniku študija, 

sem po kratkem razgovoru s tremi učiteljicami matematike ugotovil, da e-gradiv pri pouku 

niso uporabljale oz. jih niso niti poznale. Zato sem se odločil, da bom to tematiko natančneje 

raziskal v okviru svojega diplomskega dela. 

 

Pomembno je, da pri pouku uporabljamo čim bolj kakovostna e-gradiva, zato si bomo v 

okviru tega diplomskega dela pogledali, kateri so lahko kriteriji ocenjevanja kakovosti in kako 

razvoj e-gradiv v Sloveniji spodbujajo različne inštitucije s področja šolstva. 

 

Poleg ocenjevanja kakovosti in razvoja e-gradiv me zanima še razširjenost uporabe e-gradiv 

pri poučevanju računalništva. Da bi pridobil čim bolj realne podatke, bom za ta namen med 

učitelji računalništva na osnovnih šolah izvedel anketo, s katero želim preveriti, katera  

e-gradiva omenjeni učitelji uporabljajo pri pouku računalništva ter kako in na kakšen način jih 

uporabljajo. 
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2 E-GRADIVO 

 

V zadnjem desetletju se je, predvsem z bliskovitim razvojem IKT, zelo spremenil učni proces 

v šolah povsod po svetu, ne samo v Sloveniji. Učni proces ne poteka samo na klasičen način, 

torej tako, da bi učenci zgolj poslušali, učitelji pa podajali snov. Ena izmed slabosti takega 

načina pouka je ta, da so pri tem učenci pasivni in le poslušajo ter sprejemajo snov. Ker je 

IKT v zadnjih letih močno napredoval, je v slovenskih šolah opaziti naraščanje uporabe IKT. 

Dandanes si pouk v šoli brez uporabe IKT že težko predstavljamo. IKT ponuja naraščajoče 

število intuitivnih, zanesljivih orodij za izboljšanje kvalitete pouka (Pesek, 2011). Ravno s 

tem namenom se je v zadnjih letih močno povečala ponudba elektronskih izobraževalnih 

vsebin (v nadaljevanju e-vsebine), ki so prosto dostopne učiteljem in učencem. Elektronska 

učna gradiva (e-gradiva) so nekako postala nepogrešljiv del izobraževalnega procesa, pa naj 

bodo uporabljena v razredu kot dopolnitev klasičnih učnih aktivnosti ali kot podpora pri 

samostojnem delu učenca in utrjevanju snovi (Južna & Kavčič, 2010). 

 

2.1 Definicija e-gradiva 

 

Sam bi pričakoval, da je pojem e-gradivo enotno in enoznačno definiran. Ob pregledu tuje 

literature pa sem ugotovil, da ni enoznačne definicije pojma e-gradivo. 

Tako so znanstveniki na Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) e-gradivo 

definirali kot katerokoli digitalno ali nedigitalno vsebino, ki se lahko uporablja za učenje, 

poučevanje ali pa za vajo (IEEE, 2002). 

Po (Wiley, 2000) bi lahko e-gradivo definirali kot vsak digitalni vir, ki se uporablja za 

podpiranje učenja.  

Znanstvenica McGreal je v letu 2004 e-gradivo definirala kot interaktivno praktično učno 

vajo ali pa kot ponovno uporaben digitalni vir, ki je narejen pri učni lekciji  (McGreal, 2004). 

Cochrane definira učno gradivo kot interaktiven digitalni vir, ki prikazuje enega ali več 

konceptov  (Cochrane, 2005). 

Kot lahko vidimo, je definicij za e-gradivo mnogo, kar pomeni, da kljub številnim teoretičnim 

razpravam še vedno ni enoznačne razlage tega pojma. Ravno zato je poskušal Daniel 

Churchill nekako definicije klasificirati po razredih, zato je zbral 12 definicij, ki so objavljene 

v njegovem znanstvenem članku. Na podlagi teh 12 definicij se lahko razlage e-učnih gradiv 

razporedi v naslednje razrede (Churchill, 2007): 
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 objekti, ki so namenjeni za učno pomoč ali predstavitev (4 različne definicije), 

 kot praktični objekt (1 možna definicija), 

 kot konceptualni model (3 možne definicije),  

 vse, kar je digitalno (3 možne definicije) ter 

 vse, kar je digitalno in ne-digitalno (1 možna definicija).  

 

V svojem diplomskem delu bom za osnovno definicijo e-gradiva upošteval Wileyjevo 

definicijo, ki pravi, da je e-gradivo »vsak digitalni vir, ki se uporablja za podpiranje učenja«.
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3 VEČPREDSTAVNA UČNA GRADIVA 

 

V šolah se je predvsem v zadnjih letih razvilo učenje s pomočjo tehnologije. Pri tem se učenje 

s tehnologijo nanaša na situacije, v katerih nekdo uporablja tehnologijo s ciljem spodbujanja 

učenja (Dumont, Istance, & Benavides, 2013). Pri tem uporabljajo različna učna gradiva. 

 

Sodobna večpredstavna učna gradiva vsebujejo elemente večpredstavnosti (najpogosteje 

kombinacija besedila, zvoka, slik, videa, animacij). Pri učenju s pomočjo večpredstavnosti je 

poudarek na miselnih procesih učencev, ki vodijo v učenje. Podlaga za učenje s pomočjo 

večpredstavnosti izhaja iz domneve, da se ljudje v določenih okoliščinah boljše učimo z 

besedilom in slikami kot samo z besedilom (Starbek, 2011). 

 

Ker e-gradiva, ki so pretežno namenjena učencem, vsebujejo večpredstavne elemente, je zelo 

pomembno, da poznamo teoretično ozadje učenja s pomočjo večpredstavnosti. Zelo znana je 

Mayerjeva kognitivna teorija učenja s pomočjo večpredstavnosti. 

 

3.1 Definicija večpredstavnosti 

 

Matjaž Debevc definira večpredstavnost z naslednjim opisom:  

»Multimedijo (v slovenščini večpredstavnost) tako predstavlja računalniško podprto hkratno 

posredovanje informacij z več mediji, ki spodbujajo več različnih človekovih čutov. Pri tem 

celotno dogajanje upravlja računalnik. Uporabnik multimedije lahko v to dogajanje posega, 

spreminja ter prilagaja po svojih potrebah in zahtevah. 

Multimedija s tem zaradi svoje dinamične narave omogoča pritegnitev pozornosti in 

povečanje zanimanja za vsebino. Poznamo šest glavnih elementov multimedije: besedilo, 

slika, zvok, video, animacija in interaktivne vsebine.« (Debevc, 2002) 

 

Za boljše razumevanje prednosti učenja s pomočjo večpredstavnih e-gradiv moramo 

natančneje pogledati eno izmed teorij, na kateri sloni tako učenje. To je Mayerjeva kognitivna 

teorija učenja z večpredstavnostjo. 
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3.2 Mayerjeva kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo 

 

Zaradi povečane uporabe večpredstavnosti je mnoge raziskovalce med drugim zanimalo, ali 

večpredstavnost pozitivno vpliva na učenje ali ne. Poleg tega jih je zanimalo še, zakaj vpliva 

pozitivno in kdaj vpliva tako. R. E. Mayer, eden izmed zagovornikov večpredstavnosti, vidi 

njene učinke v samem procesu učenja. Učenec naj bi ob učenju z večpredstavnostjo sprejemal 

tako vizualne kot verbalne informacije, ki jih mora nato v delovnem spominu obdelati in 

povezati. To vodi v boljše učenje in tako boljše razumevanje dane snovi. Ob takem načinu 

učenja se učenec več nauči, kot če bi se učil zgolj z besedilom (Starbek, 2011). 

 

Na zgoraj opisanem principu temelji njegova kognitivna teorija učenja z večpredstavnostjo, v 

kateri je povezal več ključnih področij s tega področja (Starbek, 2011):  

 Paivijevo teorijo dvojnega kodiranja, 

 Swellerjevo kognitivno teorijo, 

 Baddeleyev model delovnega spomina in 

 konstruktivistično teorijo učenja. 

 

Mayerjeva teorija tako temelji predvsem na Paivijevi teoriji dvojnega kodiranja (»Dual coding 

theory«) in na njegovem spoznanju, da ima vsak človek ločen verbalni in vizualni kanal za 

obdelovanje podatkov, pri čemer se v verbalnem kanalu obdelujejo verbalne informacije, v 

vizualnem pa nebesedni podatki, dogodki in čutne zaznave (Starbek po Paivio, 1986). Mayer 

je v svojo kognitivno teorijo vključil spoznanje raziskovalcev Chandlerja in Swellerja 

(Starbek po Chandler in Sweller, 1991), da sta verbalni in vizualni spomin omejena s količino 

podatkov, ki jih lahko v določenem trenutku sprejmeta in obdelujeta. Tako je Mayer ta dejstva 

povezal s konstruktivistično teorijo učenja in poudaril, da je za uspešno učenje potrebna 

aktivnost učencev pri zbiranju informacij, organiziranju teh informacij v pomenske zveze in 

povezovanju novih spoznanj z že obstoječim znanjem (Starbek, 2011). 
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Slika 3.1: Shema Mayerjeve kognitivne teorije z večpredstavnostjo (Mayer R. , 2010, str. 61) 

 

Zgornja slika prikazuje Mayerjevo kognitivno teorijo učenja z večpredstavnostjo (glej Slika 

3.1) z namenom predstavitve poteka miselnega procesa pri obdelavi podatkov pri človeku. 

Slikovno gradivo in natisnjene besede vstopijo v učenčev spoznavni sistem skozi oči in se za 

kratek čas zadržijo v vizualnem zaznavnem spominu, medtem ko govorjene besede vstopijo 

skozi ušesa in se za kratek čas hranijo v slušnem zaznavnem spominu (Dumont, Istance, & 

Benavides, 2013). 

Če je učenec pozoren na vstopajoče vizualno gradivo, se ga lahko nekaj pretvori v delovni 

spomin za nadaljnje procesiranje, kot nakazuje puščica izbira podob. Če pa je učenec pozoren 

na vstopajoče slušno gradivo, se ga nekaj lahko pretvori v delovni spomin za nadaljnjo 

obdelavo, kot prikazuje puščica izbira besed. Vizualno predstavljene besede se lahko 

preoblikujejo in preidejo v verbalni kanal v delovnem spominu, od tod puščica »od podobe k 

zvoku« v delovnem spominu. Puščica organiziranje podob ponazarja, kako lahko učenci 

oblikujejo slikovni model z mentalno organizacijo podob v koherentno predstavitev. 

Podobno, kot prikazuje puščica organiziranje besed, lahko učenci konstruirajo verbalni model 

tako, da mentalno organizirajo besede v koherentno predstavitev. Povrhu tega pa lahko učenci 

ustvarjajo povezave med verbalnimi in slikovnimi modeli, ki jih povežejo z ustreznim 

znanjem iz dolgoročnega spomina, kot prikazujejo puščice za integriranje (Dumont, Istance, 

& Benavides, 2013). 

 

Mayer (2010) predpostavlja pet korakov poteka miselnega procesa: 

1. izbira ključnih besed za obdelavo v verbalnem delovnem spominu, 

2. izbira ključnih slik za obdelavo v vizualnem delovnem spominu, 

3. organizacija ključnih besed v verbalni miselni model,  

4. organizacija ključnih slik v vizualni miselni model, 

5. povezava verbalne in vizualne informacije med seboj in s predhodnim znanjem. 



Benedičič, A.: Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli, diplomsko delo 

7 

 Mayerjeve tri ključne domneve ter potek miselnega procesa so podlaga za postavitev sedmih 

principov učinkovite uporabe večpredstavnosti pri učnem procesu.  

 

3.3 Sedem načel učinkovite uporabe večpredstavnosti 

 

Sedem načel učinkovite uporabe večpredstavnosti je rezultat številnih raziskav, ki so temeljile 

prav na Mayerjevih ključnih domnevah ter na poteku miselnega procesa. Skupaj z 

raziskovalko Roxanno Moreno sta postavila sedem načel učinkovite uporabe večpredstavnosti 

(Mayer in Moreno, 2002; Starbek, 2011):  

 

 multimedijski princip (angl. »multimedia principle«) pravi, da je učenje s pomočjo 

besedila in slike učinkovitejše kot le učenje z besedilom. To pomeni, da se učenci več 

naučijo iz materiala, ki vsebuje tako besede kot slike, saj imajo pri tem načinu 

možnost izgradnje verbalnih in slikovnih miselnih modelov, preko katerih lahko 

tvorijo povezave.  

 

 princip časovne usklajenosti (angl. »temporal contiguity principle«) pove, da je treba 

besedilo in njemu ustrezne slike v predstavitvi prikazati sočasno. Tedaj se učenci učijo 

bolj učinkovito, ker bodo bolj verjetno konstruirali miselne modele obojih (besedila in 

slike) v delovnem spominu in bodo med njimi konstruirali miselne povezave. Če pa so 

deli besedila in vizualne predstavitve med seboj časovno ločeni, pa je tako  

konstruiranje miselnih procesov težje dosegljivo. 

 

 princip prostorske usklajenosti (angl. »spatial contiguity principle«) pomeni, da 

morajo slike, ki ustrezajo določenemu besedilu, stati blizu besedila. Tako se učenci 

bolje naučijo, saj se ob ustrezni postavitvi slike in besedila ne porablja kognitivnih 

zmožnosti za vizualno iskanje. Pri tem pa je veliko bolj verjetno, da bodo učenci 

kognitivne zmožnosti istočasno ohranili v delovnem spominu. 

 

 princip koherence (angl. »coherence principle«) razlaga, da je treba iz predstavitve 

odstraniti čim več odvečnih besed, slik in zvokov, saj kot nepomembni materiali v 

učnem gradivu lahko preusmerijo pozornost stran od pomembnih materialov in tako 

zmotijo proces organiziranja materialov in povzročijo, da učenec organizira material 
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okrog neustrezne teme. Za učence je tako bolje, da učno gradivo vsebuje čim manj 

nepomembnih materialov (nepomembnih besed, slik, zvokov, …). 

 

 princip modalnosti (angl. »modality principle«) pojasnjuje, da je animacija, ki jo 

spremlja govorno besedilo, učinkovitejša od animacije z napisanim besedilom. Po tem 

zakonu naj bi bilo učenje takrat učinkovitejše. Kadar sta besedilo in slike predstavljena 

vizualno, takrat postane vizualni kanal preobremenjen, verbalni kanal pa nezaseden. 

Kadar pa je besedilo predstavljeno verbalno, pa ga učenec lahko obdela v svojem 

verbalnem kanalu in s tem pusti vizualni kanal obdelavi slik.  

 

 princip redundance (angl. »redundancy principle«) trdi, da je učinkovitejše učenje z 

animacijo in pripisanim besedilom kot z animacijo, ki jo poleg pripisanega besedila 

spremlja še govorjeno besedilo. 

 

 princip individualnih razlik (angl. »personalization principle«) pomeni, da je 

večpredstavnost učinkovitejša za učno slabše učence in za vizualne tipe učencev, saj 

učenci z dobrim poznavanjem neke obravnavane učne teme lažje kompenzirajo 

pomanjkljivosti v učnem gradivu. Učenci s slabšim predznanjem pa se težje vključijo 

v kognitivni proces pridobivanja znanja, če se učijo s pomočjo nekvalitetnega učnega 

gradiva. Vizualni tip učenca ima veliko kognitivno sposobnost, da ponotranji vizualne 

in verbalne reprezentacije in se tako z dobro narejenim gradivom lahko kakovostno 

učijo. 
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4 STANDARDI ZA PAKIRANJE E-GRADIV 

 

E-vsebine skoraj vedno uporabljamo znotraj nekega virtualnega učnega okolja (angl. Virtual 

Learning Environment, VLE), ki je namenjeno računalniško podprtemu učenju in poučevanju. 

Pri sistemu VLE gre za programsko opremo, namenjeno e-izobraževanju z omogočanjem 

učinkovitega upravljanja z e-gradivi. Omogoča npr. pripravo, uvoz in urejanje gradiv, dostop 

do učnih vsebin, njihov prenos in prikazovanje ter upravljanjem učnega procesa in učencev, 

pri katerem lahko spremljamo učenčevo napredovanje, vzpostavimo zaporedje prikazovanja 

učnih objektov, izdelamo poročilo o učenčevem obvladovanju učne snovi itn. Za 

poimenovanje takih e-izobraževalnih sistemov se pogosto uporablja kratica LMS (angl. 

Learning Management System), ki pomeni sistem za upravljanje z učnimi vsebinami (Južna & 

Kavčič, 2010). 

 

Pri uporabi učnih gradiv na različnih sistemih VLE ima pomembno vlogo pakiranje e-gradiv, 

katerega glavni namen je ponuditi standardiziran način za izmenjavo in ponovno uporabo 

učne vsebine med različnimi sistemi ali orodji. Iz tega razloga so za pakiranje gradiv za 

namen združljivosti z različnimi sistemi VLE nastali različni standardi, kot sta SCORM in 

IMS Common Cartridge, ki ju bom opisal v nadaljevanju. Ti standardi omogočajo sistemom 

VLE, da uvozijo, predvajajo, ponovno uporabijo ali izvozijo učno gradivo na standardiziran 

način (Južna & Kavčič, 2010). 

 

4.1 Standard SCORM 

 

Kratica SCORM izhaja iz angleščine, v slovenskem prevodu pomeni referenčni model za 

prenosljive vsebinske objekte (angl. Sharable Content Object Reference Model) in označuje 

zbirko standardov, specifikacij in priporočil za elektronsko izobraževanje (Zrinski, 2005). 

SCORM je pravzaprav tehnični standard, ki določa, na kakšen način morajo biti posamezni 

učni objekti narejeni (Wikipedia, SCORM). SCORM-i so bili narejeni v mreži laboratorijev, 

imenovani ADL (Advanced Distributed Learning) na pobudo ministrstva ZDA za obrambo. 

 

Tehnični standardi SCORM urejajo razvoj, pakiranje in dostavljanje učnih objektov ter 

njihovo interakcijo s sistemom VLE. Standard SCORM pokriva tako model združevanja 

vsebin kot njihovo interakcijo s sistemi VLE; definira namreč vmesnik API (angl. Application 
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Programming Interface) – programski vmesnik in podatkovni model za vzpostavitev 

komunikacije med učno vsebino in sistemom. V paketu SCORM se ponovno uporabnost in 

prenosljivost učnih vsebin zagotovi z ustrezno organizacijo teh vsebin v t. i. vsebinskem 

paketu (običajno gre za arhivsko datoteko zip) ter z zapisom organizacije v manifest datoteki 

(datoteka s končnico xml). Sama učna vsebina je razgrajena na posamezne učne objekte 

standardne oblike (angl. Sharable Content Object, SCO), ki se uporabljajo kot gradniki za 

izgradnjo vsebinskega paketa (Južna & Kavčič, 2010). Tako si paket SCORM lahko 

predstavljamo kot množico večpredstavnostnih datotek, v katerih so zapisane učne vsebine, 

skupaj z manifest datoteko, ki navaja vsebino paketa in lokacije gradnikov SCO. Paket 

SCORM prikazuje spodnja slika (glej Slika 4.1). 

 

Slika 4.1: Prikaz zgradbe paketa SCORM (Laboratorij za računalniško grafiko in multimedijo, 

FRI) 

 

Zadnja verzija SCORM-a je SCORM 2004 (4. izdaja), ki obsega pet knjig:  

 Pregled (angl. Overview) vsebuje pregled SCORM-a in njegove zgodovine.  

 Model za agregacijo vsebine (angl. Content Aggregation Model, CAM) opisuje, na 

kakšen način zgraditi paket vsebine in učnih objektov.  

 V Izvajalnem okolju (angl. Run-Time Environment, RTE) sta opisana API in 

podatkovni model za komunikacijo med vsebinski objekti in sistemom učnih vsebin. 

 Določanje zaporedja in upravljanja (angl. Sequencing and Navigation, SN) prikazuje, 

na kakšen način si učne vsebine sledijo.  

 Skladnost z zahtevami standarda (angl. Conformance Requirements) podaja natančen 

opis z zahtevami, da je neko učno gradivo skladno s standardom SCORM. 
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Vsa učna okolja, ki temeljijo na standardu SCORM, imajo naslednje lastnosti (Zrinski, 2005):  

 dostopnost (angl. accessability): sposobnost poiskati in dostopati do učnih komponent 

z ene oddaljene lokacije in jih dostaviti na mnoge druge lokacije;  

 prilagodljivost (angl. adaptability): sposobnost prilagajati poučevanje potrebam 

posameznikov in organizacij;  

 privoščljivost (angl. affordability): sposobnost povečati učinkovitost in produktivnost 

ter zmanjšati čas in stroške, povezane z dostavo poučevanja;  

 trajnost (angl. durability): sposobnost biti kos tehnološkemu razvoju in spremembam 

brez dragega ponovnega načrtovanja, konfiguriranja ali kodiranja;  

 interoperabilnost (angl. interoperability): sposobnost vzeti učne komponente, razvite 

na eni lokaciji z eno zbirko orodij na eni platformi in jih uporabiti na drugi lokaciji z 

drugačno zbirko orodij in platformo;  

 ponovna uporabnost (angl. reusability): možnost vključiti učne komponente v številne 

aplikacije in kontekste. 
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4.2 Standard IMS Common Cartridge 

 

Specifikacije IMS Common Cartridge (krajše IMS CC), ki so bile prvič objavljene v letu 

2008, posegajo na področje digitalnih učnih vsebin in digitalnih knjig v šolskem okolju ter 

kombiniranega učenja. Glavni namen specifikacije IMS CC je tako ponuditi nove, 

naprednejše pristope pri preverjanju znanja, interaktivnih vsebinah, sodelovanju, podpori in 

avtorizaciji, za katere standard SCORM ni bil predviden (Južna & Kavčič, 2010). 

 

IMS CC je standard za pripravo bogate učne e-vsebine, ki skuša z novimi pristopi izboljšati 

integracijo vsebine s storitvami sistema VLE. Specifikacija omogoča izdelavo celovitih učnih 

enot, ki lahko poleg same vsebine vključujejo v učni proces tudi sodobna učna okolja, 

sodelovalna okolja, spletne storitve ter nove oblike preverjanja znanja (Južna & Kavčič, 

2010).  

 

Pri IMS CC gre za skupek standardov, med katerimi so najpomembnejši (IMS Global 

Learning Consortium):  

 standard za pakiranje IMS CP (angl. Content Packaging),  

 standard za opis testov za preverjanje znanja IMS QTI (angl. Question and Test 

Interoperability) ter  

 standard za vključitev učnih orodij IMS LTI (angl. Learning Tool Interoperability). 

 

Standard za pakiranje IMS CP prav tako kot standard SCORM vsebuje vse datoteke, ki so 

potrebne za izvajanje učne enote, zapakira v eno samo arhivsko datoteko zip, tega pa opremi z 

datoteko manifest, ki tudi vsebuje informacije o vsebini, organizaciji paketa ter tipu gradnikov 

učne enote.  

 

Standard IMS QTI je standard, ki predpisuje način vključevanja interaktivnih testov v učno 

enoto. Ta standard predvideva, da moramo vse informacije o nalogah (npr. vsebina naloge, vsi 

možni odgovori, pravilni odgovori, sistem točkovanja …), ki jih želimo vključiti v učno enoto 

in v test, podati v datoteki s končnico xml, prav tako pa je za to xml datoteko najbolj 

primerno, če jo izdelamo z orodjem za izdelavo interaktivnih kvizov, ki omogočajo izvoz v 

obliki QTI. Samo datoteko pa nato vključimo v vsebino paketa z ustreznim vnosom podatkov 
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v datoteko manifest. Za pravilno ocenjevanje in beleženje rezultatov pa skrbi sam VLE (Južna 

& Kavčič, 2010). 

 

Standard IMS LTI je standard, ki omogoča integracijo učne vsebine s storitvami sistema VLE 

in tudi ostalimi spletnimi storitvami. Specifikacija tega standarda omogoča obogatitev vsebine 

z najpogostejšimi sodelovalnimi orodji, kot so npr. wiki, klepet, forum …, in so sestavni del 

praktično vsakega sistema VLE. Sam postopek opremljanja učne enote z želeno storitvijo pa 

je identičen vključevanju interaktivnih testov (Južna & Kavčič, 2010). 

 

Paket IMS CC prikazuje spodnja slika (glej Slika 4.2). 

 

Slika 4.2: Prikaz standarda IMS Common Cartridge (Laboratorij za računalniško grafiko in 

multimedijo, FRI) 
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5 MERILA ZA KAKOVOST E-GRADIV 

 

Kot smo že omenili, je pomembno, da pri pouku uporabljamo kakovostna e-gradiva, zato 

obstajajo različni kriteriji za oceno njihove kakovosti. 

 

Eno od meril za zagotavljanje kakovosti e-gradiv je pri svojem razpisu za sofinanciranje 

izdelave e-gradiv pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju 

ministrstvo za šolstvo). Po besedah Morijeve (Mori, 2009) je tako za kakovost e-gradiv 

poskrbljeno že z razpisnimi pogoji in z opisanimi kriteriji za vrednotenje e-gradiv, ki nastajajo 

v okviru strokovne skupine na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju zavod 

za šolstvo). Pomembno je, da kakovostna e-gradiva smiselno in učinkovito izkoriščajo 

tehnične možnosti, ki spodbujajo interaktivnost. 

 

Ministrstvo je postavilo naslednje pogoje za zagotavljanje kakovosti e-gradiv (Čampelj in 

Čač, 2011): 

 avtorji e-gradiv so lahko le učitelji ali nekdo, ki usposablja učitelje (torej nekdo, ki 

pozna učne načrte in strokovno-didaktične pristope) ter ima izkušnje z izdelavo 

multimedijskih in interaktivnih e-gradiv,  

 zahtevana sta vsaj dva recenzenta, ki nista hkrati soavtorja nastajajočega e-gradiva 

(teoretik in praktik),  

 zahtevan je izkušen urednik e-gradiva ter  

 zahtevan je neodvisni svetovalec, ki je sodeloval praviloma že pri strokovnem 

pregledu prijave projekta ter pozneje spremljal razvoj projekta. 

 

Sama kakovost izdelanih e-gradiv se vrednoti na treh področjih:  

 tehnično-uporabniškem področju,  

 vsebinsko-didaktičnem področju in 

 na izkušenjskem področju.  

 

Kriteriji kakovosti so razvrščeni na tri področja:  

 usklajenost z vzgojno-izobraževalnimi cilji in standardi znanja iz učnega načrta,  

 ustrezna didaktično-metodična organizacija vsebin,  

 likovna in grafična oprema, ki je ustrezno prirejena poučevanju in učenju.  
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Za ocenjevanje kakovostnih e-gradiv so na zavodu za šolstvo ustanovili posebno skupino, ki 

je naredila zbirko opisnih kriterijev za vrednotenje e-gradiv. Sam obrazec za vrednotenje e-

gradiv, ki je dostopen na URL naslovu 

http://www.ris.org/uploadi/editor/1287251592ZBORNIK_Sirkt2009.pdf (strani 132 - 136) 

tako zajema (Mori, 2009):  

 opisni list (Priloga 3), 

 poročilo konzulenta oz. svetovalca (Priloga 4),  

 poročilo učitelja po uporabi e-gradiva pri pouku (Priloga 5). 

 

Opisni list (glej Priloga 3), katerega avtorji so člani strokovne skupine za oblikovanje 

kriterijev za vrednotenje e-gradiv, izpolni avtor ali založnik, ki mora navesti:  

 naslov gradiva, 

 spletni naslov, na katerem je gradivo dostopno,  

 predmetno področje,  

 avtorje gradiva, 

 izvajalca ali založnika,  

 ime konzulenta,  

 vrsto e-gradiva,  

 stopnjo, na kateri se predvideva uporaba gradiva,  

 namen uporabe ter  

 recenzent oz. ocenjevalec mora zapisati sestavek z utemeljitvijo v obsegu 100 besed. 

 

Ocenjevalec izpolni poročilo konzulenta (glej Priloga 4). Pri ocenjevanju e-gradiv se 

osredotoča na dva ključna vidika: tehnično-uporabniškega in vsebinsko-didaktičnega. Pri 

tehnično-uporabniškem vidiku se ocenjujejo naslednji elementi:  

 namestitev/priprava za uporabo  

Pri tem kriteriju se predvsem ocenjuje preprostost/kompleksnost namestitve e-gradiva, 

trajanje namestitve, samodejnost namestitvenega postopka, registracija, 

kompatibilnost, zapis potrebne strojne in programske opreme. 

 

 prilagodljivost  

Pri prilagodljivosti se preverijo možnosti izbire gradnikov, nalog, težavnosti in 

hitrosti. 

http://www.ris.org/uploadi/editor/1287251592ZBORNIK_Sirkt2009.pdf
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 berljivost in jasnost besedila  

Tu se ocenjuje grafična oprema ter uporaba barv in kontrastov. 

 

 kvaliteta multimedijskih elementov  

Ocenjevalci so najbolj pozorni na kakovost slikovnih gradiv, ki lahko vsebujejo 

ilustracije, fotografije, izdelavo zemljevidov ali katerega drugega kartografskega dela. 

Prav tako pa je pomembna tudi kakovost avdio in video posnetkov ter animacij in 

simulacij, če jih gradivo vsebuje. 

 

 stopnja interaktivnosti  

Konzulenti preverjajo, kakšna je komunikacija z uporabnikom. Poznamo naslednje 

stopnje interaktivnosti: pasivna, nizka, srednja in visoka.  

 

 navigacija  

Tukaj so ocenjevalci pozorni predvsem na to, kako jasni sta navigacija in orientacija 

znotraj e-gradiva. Pri tem jih zanima, če je v gradivu možen tak prehod med meniji, da 

vedno vemo, kje smo. 

 

 podpora pri delu  

Preverja se zgolj nudenje sprotne pomoči pri delu. 

 

Pri vsebinsko-didaktičnem vidiku se ocenjujejo naslednji elementi: 

 strokovna ustreznost e-gradiva,  

 skladnost učnega gradiva z učnim načrtom ali katalogom znanj,  

 ustreznost e-gradiva ciljni skupini,  

 omogočanje uporabe različnih sodobnih učnih metod in oblik ter različnih stilov 

učenja pri e-gradivu,  

 upoštevanje temeljnih pedagoških načel v smislu podpore učnemu procesu v e-

gradivu,  

 vključitev smiselne sprotne in končne povratne informacije v e-gradivu ter  

 vključitev različnih težavnostnih stopenj. 
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V končni tabeli konzulent presodi, ali je predlagano e-gradivo primerno, pogojno primerno 

(kjer se upoštevajo še predlogi za izboljšanje) ali pa neprimerno. 

 

E-gradivo analizira še učitelj praktik, ki ocenjuje svojo izkušnjo z uporabo ocenjevanega e-

gradiva pri pouku. To stori z izpolnitvijo obrazca izkušenjski vidik (glej Priloga 5). Pri svoji 

presoji kakovosti e-gradiva se opira na praktično enake kriterije kot konzulenti, le s to razliko, 

da mora učitelj kritično pregledati tehnično-uporabniški vidik in vsebinsko-didaktični vidik, 

nato pa svojo ugotovitev še podpre z utemeljitvijo. Poleg tega ocenjevalec še presodi, kakšen 

je bil odziv učencev na uporabo tega e-gradiva pri pouku. 

 

V nadaljevanju bom opisal še en model ocenjevanja kakovosti e-gradiv, ki ga je predlagala 

agencija BECTA (angl. British Educational Communications and Technology Agency). 

Imenovana agencija je bila ustanovljena leta 1998 in se ukvarja z vrednotenjem, razvijanjem 

in učinkovito uporabo e-učnih gradiv v izobraževanju (Šajne, 2010). 

 

Načela za vrednotenje kakovosti e-učnih gradiv agencije BECTA so razdeljena v dve skupini: 

- na pedagoška načela in 

- na načela oblikovanja. 

 

Pedagoška načela za vrednotenje kakovosti e-učnih gradiv so naslednja (Šajne, 2010): 

vključenost in dostopnost, aktivna vloga učenca, učinkovito učenje, preverjanje in 

ocenjevanja znanja kot podpora učenju, učinkovito končno ocenjevanje znanja, enostavnost 

uporabe in skladnost z učnim načrtom. 

 

 Vključenost in dostopnost pomeni, da morajo imeti vsi učenci, ne glede na 

senzomotorične ali kognitivne sposobnosti, etnično ozadje ali spol, dostop do učnih 

gradiv. 

 

 Aktivna vloga učenca zahteva, naj imajo učne aktivnosti nek določen izobraževalni 

cilj. Naj ne bodo namenjene zgolj zaposlitvi učencev in zabavi, ampak naj poučevanje 

in učenje učenca izziva in motivira. Učenje naj bo prijetno tako za učitelja kot za 

učenca. 
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 Učinkovito učenje je namenjeno temu, da je treba imeti pregled nad tem, ali so bili 

učni cilji doseženi in če smo z načinom učinkovitega učenja zadovoljni pri podpiranju 

učenčeve aktivnosti, spodbujanjem višjih miselnih procesov in spodbujanjem 

sodelovanja med učenci. 

 

 Preverjanje in ocenjevanje znanja kot podpora učenju zahteva, da se preverjanje 

in ocenjevanja znanja vključi kot podpora pri učenju in poučevanju z namenom, da 

ugotovimo, kaj so se učenci naučili oz. razumeli, pri katerem igra ključno vlogo 

povratna informacija. Ta naj bo namenjena izboljšavi učnega procesa in usmeritvam 

za nadaljnje delo. 

 

 Učinkovito končno ocenjevanje znanja je namenjeno pridobivanju informacij o 

uspešnosti učenca, kar pa lahko uporabimo kot smernice za nadaljnje izobraževanje. 

 

 Enostavnost uporabe zahteva, da bi morala biti e-gradiva preprosta in enostavna za 

uporabo brez dodatnega obsežnega tehničnega znanja ali navodil za uporabo. 

 

 Skladnost z učnim načrtom pomeni, da morajo biti e-gradiva skladna z veljavnim 

učnim načrtom. Vključevati morajo učne cilje glede na različne ravni zahtevnosti, prav 

tako pa morajo vsebovati učne vsebine, ki so točne, ustrezne in zanesljive. 

 

Načela oblikovanja za ocenjevanje kakovosti e-gradiv so naslednja (Šajne, 2010):  

oblikovanje e-učnih gradiv, zanesljivost in podpora, interakcija uporabnik–računalnik, 

združljivost in prenosljivost ter načelo učinkovite komunikacije. 

 

 Oblikovanje e-učnih gradiv omogoča povečanje učinkovitosti učenja, kar lahko 

zagotovimo z nalogami, ki so prilagojene posamezniku. Možna je prilagoditev za 

učence s posebnimi potrebami ter načrtovanje lastne poti napredovanja skozi učna 

gradiva. 

 

 Pri zanesljivosti in podpori morajo biti e-gradiva podprta z ustreznimi elementi, 

predvsem z navigacijo, s hitrimi odzivi na uporabnikova dejanja ter omogočanjem 

izhoda iz gradiva v kateremkoli trenutku brez negativnih vplivov na uporabnika. 
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 Interakcijo uporabnik–računalnik naj bi dosegli s tem, da ima gradivo navigacijo, 

ki se med stranmi ne spreminja in je prilagojena uporabniku. Prav tako naj ima 

gradivo funkcionalnost, ki izpolnjuje uporabnikova pričakovanja, povratne 

informacije, ustrezna slikovna in zvočna načela. 

 

 Združljivost in prenosljivost lahko dosežemo s tem, da imajo e-gradiva uporabljene 

primerne izraze za opisovanje vsebin in učnih aktivnosti. Shranjena naj bodo tako, da 

so vsebine dostopne vsem ter da jih zlahka najdemo z uporabo različnih iskalnikov. 

Prav tako naj bodo uporabljeni priznani tehnični standardi, da vsebine lahko 

predvajamo v različnih brskalnikih ali učnih okoljih. 

 

 Ob upoštevanju načela učinkovite komunikacije je pomemben vidik jasnosti 

komunikacije med učencem in e-gradivom, kar lahko dosežemo z upoštevanjem učnih 

ciljev, ki morajo biti povezani z učnim načrtom in starostjo učencev. E-gradivo mora 

vsebovati informacije o namenu uporabe. Za nemoteno delovanje e-gradiva morajo 

biti predstavljene ključne informacije o IKT, jasno pa morajo biti predstavljeni tudi 

licenčni pogoji uporabe gradiva. 
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6 VLOGA ŠOLSKIH INŠTITUCIJ PRI RAZVOJU E-

GRADIV V SLOVENIJI 

 

Za uporabo spletnih e-gradiv je zelo pomemben razvoj ustreznih e-gradiv, ki nastanejo v 

sodelovanju s katero izmed šolskih inštitucij v Sloveniji. Da bi bilo teh čim več, sta 

ministrstvo za šolstvo in zavod za šolstvo razpisala različne projekte, v okviru katerih so 

poskrbeli za sofinanciranje razvoja e-gradiv.  

 

Ministrstvo za šolstvo sofinancira razvoj spletnih e-gradiv že od leta 1997, od leta 2004 pa za 

sofinanciranje nameni sredstva v okviru dejavnosti Evropskega socialnega sklada (v 

nadaljevanju: ESS). Razvoj e-gradiv je bil opredeljen v dokumentih Državni razvojni program 

2004–2006 in Operativni razvoj človeških virov 2007–2013, v katerih je med drugim 

zapisano, da je za povečanje produktivnosti ena izmed najpomembnejših prioritet vlaganje v 

IKT in da je razlike v gospodarski učinkovitosti razvitih držav mogoče v veliki meri pojasniti 

prav s stopnjo investiranja v IKT (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko, 2007). 

 

Razvoj e-gradiv je naveden tudi v Akcijskem načrtu informatizacije šole, katerega avtorji so 

člani Programskega sveta za informatizacijo šolstva. Programski svet navaja naslednje cilje 

na področju e-gradiv (Programski svet za informatizacijo šolstva, 2006): 

 zagotovitev e-učbenikov in e-delovnih zvezkov,  

 povečati ponudbo e-gradiv kot didaktičnih pripomočkov in zagotoviti njihovo 

dostopnost za uporabo v šolah, knjižnicah, doma …,  

 povečati produkcijo in zagotoviti javno dostopnost e-gradiv učiteljev in e-gradiv 

učencev ter gradiv, ki nastajajo v okviru sodelovanja učiteljev oz. učencev,  

 pripraviti mednarodno primerljive didaktične in tehnične standarde za kakovostno e-

gradivo ter zagotoviti njihovo implementacijo,  

 v produkcijo e-gradiv in pripravo standardov vključiti vse vrste strokovnjakov 

(raziskovalci, učitelji, strokovnjaki v podjetjih, učenci …) in ustanov (šole, 

raziskovalne ustanove, podjetja, neprofitni zavodi …) ter  

 pri zagotavljanju e-gradiv upoštevati smiselnost različnih pogojev uporabe e-gradiv 

(licenčnost, prosta dostopnost, odprti standardi in protokoli …). 



Benedičič, A.: Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli, diplomsko delo 

21 

Ukrepov za zgoraj omenjene cilje, ki jih Programski svet predvideva, je več (Programski svet 

za informatizacijo šolstva, 2006). 

 Obstoječe učbenike in delovne zvezke zagotoviti v elektronski obliki (pdf), po 

določenem času in pod določenimi pogoji naj postanejo javno dobro. 

 Nadgraditi pogoje za potrjevanje učbenikov in delovnih zvezkov, pri čemer naj se e-

oblika zahteva kot nujna osnovna oblika. 

 Razpisi in drugi postopki za produkcijo in dostopnost novih in nadgradnjo obstoječih 

e-gradiv kot didaktičnih pripomočkov za poučevanje in učenje. 

 Z natečaji in tekmovanji za e-gradiva (oz. nove pristope) zagotoviti promocijo dobrih 

praks in smernice razvoja e-gradiv v prihodnje. 

 Razpisi, natečaji in promocija e-gradiv učiteljev in e-gradiv učencev (npr. gradiva, ki 

nastanejo v procesu izobraževanja). 

 Imenovati skupino ali več skupin, ki bodo skrbele za pripravo in razvoj ter nadgradnjo 

splošnih didaktičnih in tehničnih standardov ter skrbeli za njihovo mednarodno 

primerljivost in izmenljivost. 

 Preko javnih zavodov (ZRSŠ, CPI, ŠR) in razpisov zagotoviti in razvijati specialne 

didaktične standarde tj. za posamezna predmetna področja. 

 Posodobitev predmetnih kurikulumov z uporabo e-gradiv pri poučevanju in učenju. 

 Razrešiti pravna in finančna vprašanja glede materialnih avtorskih pravic za e-gradiva. 

 

Ministrstvo za šolstvo z razvojem in omogočanjem razvoja e-gradiv pripomore k 

informatizaciji vzgojno-izobraževalnih zavodov. Od leta 2006 je bilo sofinanciranih več kot 

120 projektov izdelave obsežnejših e-gradiv in 6 projektov, v katerih so nastala manj obsežna 

e-gradiva. Ta vključujejo seminarje in promocijo e-gradiv med učitelji. Ministrstvo je z 

javnimi razpisi želelo izbrati projekte, ki z razvojem novosti pri uporabi IKT prispevajo k 

nadaljnjemu razvoju izobraževalnega sistema. Namen javnih razpisov je bil povečati ponudbo 

(Čampelj in Čač, 2011):  

 izobraževanja (seminarji, delavnice, srečanja),  

 svetovanja in didaktične in tehnične podpore ter 

 pomoči vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem in drugim izobraževalcem na področju 

uporabe IKT pri poučevanju in učenju.  
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Del razpisnih dejavnosti je bil sofinanciranje razvoja e-gradiv, dosegljivih na spletu in 

izvedba seminarjev za njihovo uporabo. Prav tako so bila razpisana večpredstavnostna in 

interaktivna e-gradiva, ki so usklajena z učnimi načrti za različne predmete (Čampelj in Čač, 

2011).  

 

Ministrstvo za šolstvo z izvajalci razvoja e-gradiv sklene pogodbo, po kateri morajo e-gradeva 

ustrezno vzdrževati in še tri leta po koncu projekta zagotavljati brezplačen dostop in uporabo 

e-gradiva, katerega razvoj je bil sofinanciran ter odpravljati napake v e-gradivih (Čampelj in 

Čač, 2011). 

 

Pomembno vlogo v slovenskem šolstvu ima zavod za šolstvo, saj že od samega začetka 

razvoja e-gradiv sodelavci tega zavoda s strokovnim delom skrbijo za to področje (npr. 

didaktična programska oprema, gradiva na spletu itd.), v nekaterih primerih pa kot avtorji e-

gradiv (Kreuh, 2011). 

 

Eden izmed prvih takih projektov je bil projekt Petra, ki je v 5. razred osnovne šole pričel 

uvajati uporabo računalnikov pri pouku slovenščine, likovne in tehnične vzgoje. V šolskem 

letu 1994/1995 je bilo v projekt vključenih že 175 osnovnih šol. S projektom Petra je bilo 

vpeljanih več novosti: timsko poučevanje (pri pouku sta bila dva učitelja – računalničar in 

učitelj nosilnega predmeta), sodelovalno učenje (učenci so med seboj sodelovali v skupinah), 

učitelji, ki so učili druge učitelje (Krapež in sod., 2000).  

 

Drugi tak projekt, kjer je zavod za šolstvo sodeloval v povezavi z ministrstvom, je bil projekt 

Računalniško opismenjevanje (v nadaljevanju Ro), ki se je začel leta 1994 in je trajal šest let. 

Njegov glavni namen je bil dvig ravni informatizacije slovenskega šolstva, s tem pa prispevati 

k učinkovitejši, sodobnejši, ustvarjalnejši in prijaznejši vlogi vzgojno-izobraževalnih zavodov 

(v nadaljevanju VIZ). Prav tako je bilo v okviru tega projekta poskrbljeno za poenotenje 

programske in strojne opreme za podporo pouka in administrativno-upravnega dela šole. V 

sklopu projekta Ro so nadaljevali s poučevanjem učiteljev, ki so učili svoje učiteljske kolege 

ter skrbeli za ustrezno opremljenost s sodobno računalniško in informacijsko opremo, prav 

tako pa so spobujali prenovo učnih načrtov z uveljavljanjem informacijskih tehnologij 

(Krapež in sod., 2000).  
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Tretji projekt, v katerem sta sodelovala tako ministrstvo kot zavod za šolstvo, pa je projekt E-

šolstvo, ki je trajal pet let, od leta 2008–2013. Glavni namen projekta je bil informatizacija 

VIZ, pri tem pa je imelo zelo pomembno vlogo učenje in poučevanje z uporabo sodobne IKT. 

V ta projekt so bili vključeni predvsem učitelji, ravnatelji in računalnikarji VIZ, ki so si s 

pomočjo organiziranih seminarjev lahko pridobili naziv e-kompenentni učitelj, ravnatelj ali 

računalnikar, odvisno od tega, kakšna je njihova vloga v VIZ. Za pridobitev teh nazivov so 

morali opraviti različne seminarje, ki so bili razvrščeni v šest skupin, ki pokrivajo t. i. šest 

temeljnih e-kompetenc. 

 

 

Slika 6.1: Šest temeljnih e-kompetenc (SIO) 

 

 

Temeljne e-kompetence (Slika 6.1), ki jih je bilo mogoče razvijati v okviru projekta E-

kompetentni učitelj z izobraževanjem na področju IKT v okviru projekta E-šolstvo, so: 

 

 K1: poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT 

 K2: zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo 

 K3: zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) 

podatkov, informacij in konceptov 
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 K4: varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave 

informacij 

 K5: izdelava, ustvarjanje, posodobljanje, objava izdelkov (gradiv) 

 K6: zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z 

uporabo IKT 

 

Dve dejavnosti, ki sta se izvajali znotraj projekta E-kompetentni učitelj in sta bili v povezavi s 

seminarji ter e-gradivi:  

 spremljanje razvoja e-gradiv, ki so nastala s pomočjo razpisa ministrstva za šolstvo in  

 priprava natečajev za izdelavo manjših e-gradiv. 

 

Vsa e-gradiva, ki so nastala v projektu E-šolstvo, si je možno pogledati na URL naslovu 

http://www.sio.si/sio/gradiva/repozitorij_gradiv_trubar/. Izdelana e-gradiva pokrivajo 

večinoma osnovnošolske in srednješolske učne predmete. 

 

http://www.sio.si/sio/gradiva/repozitorij_gradiv_trubar/
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7 RAČUNALNIŠTVO KOT PREDMET V OSNOVNI 

ŠOLI 

 

Kot sem že omenil, so e-gradiva izdelana za uporabo pri različnih predmetih. V okviru tega 

diplomskega dela se bom osredotočil na e-gradiva pri izbirnem osnovnošolskem predmetu 

računalništvo, zato je prav, da najprej predstavim ta izbirni predmet. 

 

Predmetna kurikularna komisija za računalništvo je v učnem načrtu računalništvo opredelila 

kot 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 pridobija tisto temeljno znanje računalniške 

pismenosti, ki je potrebno pri nadaljnjem izobraževanju in vsakodnevnem življenju (Učni 

načrt za računalništvo, 2002, str. 5). 

Računalništvo se v osnovni šoli izvaja v obliki treh izbirnih predmetov v vsakem izmed 

razredov zadnjega triletja, to je v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Trije izbirni predmetu v 

okviru računalništva so:  

 urejanje besedil v 7. razredu, 

 računalniška omrežja v 8. razredu in 

 multimedija v 9. razredu. 

 

V učnem načrtu so za predmet računalništvo podani naslednji splošni cilji predmeta: (Učni 

načrt za računalništvo, 2002, str. 6): 

 spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije 

v sodobni družbi; 

 spremljajo razvoj računalniške tehnologije; 

 pridobivajo temeljno znanje, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo 

sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb; 

 razvijajo komunikacijske zmožnosti; 

 oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter 

vrednotenje lepega; 

 razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij; 

 pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov; 
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 razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno 

samopodobo; 

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

podatkov); 

 bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje. 

 

Učni načrt opredeljuje minimalna, temeljna in zahtevnejša znanja za vsakega od treh 

predmetov računalništva. 

 

Minimalno znanje pri predmetu urejanje besedil je: 

 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 pri predmetu urejanje besedil je: 

 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; 

 opisati naloge strojne in programske opreme računalnika; 

 našteti različne načine zapisa podatkov; 

 iz informacije izluščiti dejstva. 
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Zahtevnejše znanje pri predmetu urejanje besedil je: 

 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. 

 

Minimalno znanje pri predmetu računalniška omrežja je: 

 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 pri predmetu računalniška omrežja je: 

 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 omrežja internet; 

 razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov; 

 razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo; 

 razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljivih podatkov na kakovost 

informiranja; 

 poslati sporočilo po elektronski pošti; 

 odgovoriti na prejeto sporočilo. 

 

Zahtevnejše znanje pri predmetu računalniška omrežja je: 

 vplesti spletno stran omrežja; 

 napisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo; 

 napisati algoritem z vejiščem; 

 izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem. 
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Minimalno znanje pri predmetu multimedija je: 

 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 informacije. 

 

Temeljno znanje pri predmetu multimedija je: 

 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 pri predmetu multimedija je: 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar razumljiv problem; 

 izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem. 
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8 UPORABA E-GRADIV PRI POUKU 

RAČUNALNIŠTVA 

 

Vsekakor se zavzemam za uporabo kakovostnih e-gradiv pri pouku, saj imajo e-gradiva 

ključne prednosti pred običajnimi gradivi (Pesek, 2011):  

 večpredstavnost (besedilo, slike, video, zvok, simulacije) pritegne in nagovarja 

učenca, hkrati pa ustreza različnim zaznavnim tipom učencev;  

 interaktivnost spodbuja večje sodelovanje in aktivnost učencev v procesu izgradnje 

znanja;  

 dostopnost e-gradiv omogoča učencu, da kadarkoli in od koderkoli dostopa do e-

gradiv;  

 ažurnost, saj lahko e-gradiva pri ugotovljeni napaki hitro popravimo.  

 

Kot učitelji računalništva bi lahko interaktivna e-gradiva, ki pokrivajo učno snov pri treh 

predmetih računalništva v osnovni šoli (urejanje besedil, multimedija in računalniška 

omrežja), uporabljali:  

 kot pripomoček za predstavitev teoretičnih vsebin pri računalništvu, saj bi tako 

teoretične vsebine predstavili na zanimivejši način (v primerjavi s frontalnim načinom 

razlage), 

 kot čisto demonstracijsko orodje, s katerim želimo npr. predstaviti neki program, 

 kot pripomoček za preverjanje učenčevega znanja,  

 kot pripomoček za učenje npr. katerega izmed programskih jezikov, 

 kot pripomoček pri računalniškem krožku za učence nižjih razredov osnovne šole. 

 

E-gradiva pri pouku je smiselno uporabiti tedaj, ko želimo, da učenci dosežejo izbrani učni 

cilj pri računalništvu. Pri sami uporabi e-gradiv pri pouku moramo učencem jasno ponazoriti 

glavni namen in cilj uporabe, saj bodo le na tak način vedeli, zakaj se neko e-gradivo uporabi, 

kar pomeni, da mora učitelj presoditi, ali uporabiti neko učno gradivo pri pouku ali ne. Pri tem 

mora biti pozoren, kaj se bodo učenci naučili oz. kateri učni cilj bodo dosegli z uporabo 

nekega gradiva.  
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8.1 Predstavitev konkretnih e-gradiv 

 

V nadaljevanju bom predstavil nekaj e-gradiv, ki so po mojem mnenju zelo zanimiva in 

uporabna pri pouku računalništva ali pri računalniškem krožku. 

 

8.1.1 Portal izobraževalnih iger Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 

 

Portal izobraževalnih iger se nahaja na URL naslovu http://hrast.pef.uni-lj.si/igre/. Gre za 

zbirko didaktičnih iger, ki jih v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelajo 

študentje 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani študijskega programa 

dvopredmetni učitelj smer računalništvo. Posamezna didaktična igra je narejena tako, da 

pokriva neko vsebino iz računalništva, pri vsaki pa so dodani elementi: opis igre, njen glavni 

cilj in navodila za igranje. V celotni zbirki iger je pokritih kar nekaj konceptov na področju 

računalništva: 

- koncepti programiranja (npr. koncept spremenljivk, tabel oz. polj, procedur in funkcij, 

zanke, pogojnega stavka …), 

- koncept urejanja (npr. urejanje z mehurčki), 

- koncept varnosti (npr. nevarnosti na spletu, varnost na družabnih omrežjih …). 

 

Trenutni seznam didaktičnih iger:  

- Otov indeks 

- Skrivnostni Surini  

- Na sledeh Atlantide 

- Sezuti maček 

- Zmeda v živalskem vrtu 

- Mehanik Jaka 

- Jakec na cesti 

- Zgubljeni medaljon 

- Piramida 

- Čarobna odrešitev 

- Skrivnostni labirint 

- Niko in družabna omrežja 

- Skrivnostna koda 

http://hrast.pef.uni-lj.si/igre/
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- Lov na zaklad 

- Internetne nevarnosti 

- Orlovo oko 

- Crash 

- Jankov svet strojne opreme 

- Timemesh 

- Logični operatorji 

- Bitko spozna usmerjevalnik 

- Pomnilniške tehnologije 

- Računalniška omrežja 

- Planeti spremenljivk 

 

Večina didaktičnih iger pokriva teme računalništva, nekaj pa jih je narejenih za druga 

področja. Igra Timemesh je nastala v projektu SELEAG in je uporabna pri pouku zgodovine, 

saj učenci spoznavajo pomen zgodovinskih dogodkov. Igra Mehanik Jaka je didaktična 

fizikalna igra, namenjena učencem, ki želijo več izvedeti o električnem vezju in odvijanju 

vijakov. Igra Jakec na cesti je namenjena spoznavanju prometnih znakov, Piramida pa 

konceptu prehranjevalne verige, pri igri Izgubljeni medaljon pa se učenec spoznava s smermi 

neba in orientacijo. Igre so različno zahtevne, nekatere so primerne za mlajše učence, nekatere 

pa so lahko učencem v pomoč pri usvajanju kompleksnejših konceptov. Igre lahko uporabimo 

kot didaktični pripomoček pri pouku ali pa na krožku. 

 

Slika 8.1: Portal izobraževalnih iger Pedagoške fakultete 
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8.1.2 Napredne učne kocke za računalništvo 

 

Napredne učne kocke (v nadaljevanju Nauk) je projekt, ki je nastal kot produkt sodelovanja 

ministrstva za šolstvo, projekta E-šolstvo, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v 

Ljubljani ter Inštituta za matematiko in fiziko. Projekt se nahaja na URL naslovu: 

www.nauk.si.  

 

 

Slika 8.2: Osnovna spletna stran projekta NAUK 

 

Na tej spletni strani se nahajajo e-gradiva, ki so razporejena po štirih področjih – matematika, 

fizika, logika in računalništvo. Osredotočil se bom samo na slednje. 

E-gradiva za področje računalništva so razdeljena v štiri kategorije: 

 osnovna šola z 88 gradivi, 

 srednja šola obsega 212 gradiv, 

 za višjo šolo je narejenih 125 gradiv in  

 za fakulteto 291 gradiv. 

file:///C:/Users/Mici/Documents/ANDREJ/ANDREJ/ANDREJ%20-%20DIPLOMA/www.nauk.si
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Razporeditev za osnovno šolo je sledeča: 

 urejanje besedil (45 gradiv), 

 računalniška omrežja (8 gradiv) in 

 multimedija (2 gradivi). 

 

Skoraj vsa gradiva pri urejanju besedil so namenjena predstavitvi programa Microsoft Word 

2007, pri računalniških omrežjih so namenjena predstavitvi orodja Windows Explorer, pri 

multimediji je eno gradivo namenjeno osnovam programiranja (predstavitev zanke for), drugo 

gradivo pa je namenjeno konkretnemu prikazu programa v programskem jeziku Phyton, s 

pomočjo katerega lahko izračunamo vrednosti televizijskih dimenzij. 

 

Menim, da so najbolj uporabna gradiva pri urejanju besedil, saj bi jih lahko uporabili z učenci 

takrat, ko želimo učencem predstaviti pojem urejevalnika besedila. Ker je program 

Microsoft Word eden od urejevalnikov besedila, je smiselna uporaba teh gradiv, kadar 

učencem želimo predstaviti ta program in lahko to e-gradivo služi kot demonstracijsko 

orodje. 

 

Pri sklopu računalniških omrežij je po mojem mnenju najbolj zanimivo in uporabno gradivo z 

naslovom Programi za izdelavo spletnih strani avtorice Helene Ferjančič. Izbrano gradivo se 

nahaja na URL naslovu: http://www.nauk.si/materials/678/out/index.html#state=1.  

 

http://www.nauk.si/materials/678/out/index.html#state=1
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Slika 8.3: Predstavitev konkretnega gradiva - Programi za izdelavo spletnih strani 

 

Gradivo vsebuje učinkovite napotke, ki se nanašajo na pripravo spletne strani. Kot konkreten 

primer je navedeno postavljanje spletne strani s pomočjo aplikacije Google Strani. V gradivu 

se nahaja konkreten vodič za primer postavitve spletne strani s pomočjo zgornje aplikacije. 

Ob uporabi tega e-gradiva se lahko učenci naučijo, kako na enostaven način postaviti spletno 

mesto. Na koncu gradiva pa je postavljenih še nekaj vprašanj, na katera naj bi uporabniki tega 

e-gradiva odgovorili, s čimer bi lahko učitelj preveril kakovost njihovega znanja. To e-

gradivo bi lahko učitelj uporabil kot dopolnilo pri preverjanju učenčevega znanja ali pa kot 

demonstracijsko orodje. 

 

Gradiva za računalništvo na zgornjem portalu bi lahko smiselno uporabili in vključili pri 

računalniškem krožku za učence nižjih razredov v osnovni šoli, ali pa pri poučevanju v srednji 

šoli, predvsem pri učenju programiranja in programerskih predmetih. Gradiva obravnavajo 

programski jezik Phyton, ki spada v kategorijo višjih programskih jezikov, s katerimi se lahko 

učenci ali dijaki učijo osnov programiranja in programerskega (algoritmičnega) razmišljanja, 

ki je dandanes čedalje pomembnejše v življenju posameznika. 
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Ob pregledu gradiv na portalu Nauk sem naletel na slabost, da je izdelanih premalo gradiv za 

poučevanje v osnovni šoli, predvsem je pomanjkljivo področje računalniških omrežij in 

multimedije. Sicer je res, da lahko uporabimo gradiva, ki so namenjena za srednjo šolo pri 

pouku v osnovni šoli, vendar bi lahko avtorji tega projekta naredili več gradiv, ki pokrivajo 

učno snov računalniških omrežij in multimedije. 

 

8.1.3 E-gradiva Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani 

 

E-gradiva za računalništvo in informatiko so bila sofinancirana s pomočjo ESS-ja in Evropske 

Unije. Namenjena so tako dijakom splošne in tehniške gimnazije ter poklicnih srednjih šol v 

povezavi z računalništvom. 

 

Izbrana e-gradiva se nahajajo na URL naslovu: http://colos1.fri.uni-

lj.si/ERI/GRADIVA/index.html.  

 

 

Slika 8.4: Uvodna stran e-gradiv COLOS FRI 

 

Izbiramo lahko med tremi področji:  

 informatika, 

 računalništvo, 

 računalniški sistemi in omrežja. 

 

E-gradiva lahko prenesemo v obliki SCORM ali pa ZIP, lahko pa enostavno kliknemo na eno 

od zgornjih treh možnosti. Če kliknemo npr. informatiko, se bo odprl seznam vsebine 

celotnega gradiva, ki je namenjeno informatiki, ob kliku na naslov posameznega sklopa pa si 

bomo lahko pogledali samo vsebino. Vsakemu vsebinskemu sklopu je dodan preizkus znanja, 

http://colos1.fri.uni-lj.si/ERI/GRADIVA/index.html
http://colos1.fri.uni-lj.si/ERI/GRADIVA/index.html
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s čimer lahko učitelj preveri dijakovo znanje, poznavanje in razumevanje učne vsebine. E-

gradiva temeljijo na veljavnih učnih načrtih. 

Izbrana učna gradiva je po mojem mnenju najbolje uporabiti pri pouku računalništva ali 

informatike v srednjih šolah kot pripomoček predstavitve teoretičnih vsebin računalništva, 

lahko pa bi jih uporabil pri računalniškem krožku, v kolikor se učni cilji, ki jih želimo pri 

učencih doseči, navezujejo na srednješolsko vsebino računalništva ali informatike. 

 

8.1.4 Projekt »Uvod v programiranje« Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v 

Ljubljani 

 

Projekt Uvod v programiranje sestavlja množica gradiv, ki so narejena za pomoč pri začetnem 

poučevanju programskih jezikov ter nekaterih drugih računalniških tem (npr. baze podatkov, 

priprava spletnih strani). Pri uporabi gradiv se predvideva uporaba različnih programskih 

jezikov (zlasti java, C#, phyton) in različnih komercialnih orodij (npr. Eclipse, drJava, Visual 

C# 2008, Express Edition, …). (Spletna stran projekta Uvod v programiranje, 2008) 

 

Gradivo se nahaja na URL naslovu: http://up.fmf.uni-lj.si/index.html#h2_1.

 

Slika 8.5: Uvodna stran projekta Uvod v programiranje 

http://up.fmf.uni-lj.si/index.html#h2_1
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Gradiva so na voljo v naslednjih oblikah: (Spletna stran projekta Uvod v programiranje, 2008) 

animacije, videoposnetki, zbirke vprašanj, naloge iz programiranja, prosojnice, spletne strani, 

učni listi in lekcije. 

 Animacije vsebujejo interaktivne filme, ki so namenjeni predstavitvi najrazličnejših 

postopkov, ki jih samo z uporabo besedila in statične slike težje opišemo. 

 Video posnetki vsebujejo posnetke predavanj, ki so posneti na določeno temo. 

 Zbirke vprašanj z obliko preverjanja znanja, ki je namenjeno bodisi uvozu v spletno 

učno okolje Moodle ali pa kot uporabo samostojne spletne strani. 

 Naloge iz programiranja se navezujejo na obravnavo posameznega programskega 

jezika, ki so opremljene z namigi in rešitvami. Naloge pa so zastavljene neodvisno od 

programskega jezika. 

 Prosojnice z datotekami, kjer je gradivo pripravljeno v obliki predstavitve in se lahko 

uporablja kot pomoč pri razlagi snovi. 

 Spletne strani s spletnimi učbeniki na določeno temo, ki so opremljeni s priloženim 

podrobnim pregledom vseh možnih značk in konstruktov jezika. 

 Učni listi vsebujejo povezave na datoteke, ki vsebujejo gradivo, pripravljeno za 

učenca. 

 Lekcije so zbirke zgoraj omenjenih oblik gradiv, ki predstavljajo zaključeno celoto.  

 

Vsako gradivo je na voljo v različnih formatih, ki so odvisni od oblike gradiva. V vsakem 

primeru pa je gradivo v formatih (Spletna stran projekta Uvod v programiranje, 2008): 

 

 arhiv spletnih strani v obliki datoteke zip, ki vsebuje spletne strani elementarnega 

gradiva. Ko datoteko ZIP odpakirate, dobite mapo, v kateri so gradiva, primerna v 

obliki za postavljanje na spletni strežnik. Začetna datoteka je ponavadi datoteka 

index.html; 

 paket SCORM 1.2, ki se ga lahko naloži v učno okolje (npr. Moodle); 

 Izvorni format v obliki datoteke zip, ki vsebuje gradivo v izvorni kodi. Iz gradiva v 

izvornem formatu se lahko s pomočjo programa Lekcija sestavi spletne strani ali 

pakete SCORM, ki so kombinacije elementarnih gradiv. 

 

 

 



Benedičič, A.: Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli, diplomsko delo 

38 

Učitelj računalništva lahko e-gradiva, ki so nastala na projektu Uvod v programiranje, 

uporablja na tri načine: 

 scenarij 1 – povezava na gradiva, 

 scenarij 2 – prenos gradiv, 

 scenarij 3 – ustvarjanje lekcij iz osnovnih gradiv. 

 

Gradiva so sicer namenjena za uporabo predvsem v srednji šoli pri računalništvu ali pri 

programerskih predmetih na srednjih strokovnih šolah, vendar bi ga navsezadnje lahko 

uporabili v osnovni šoli pri računalniškem krožku za tiste učence, ki jih zanima 

programiranje. E-gradivo bi v tem primeru služilo kot pripomoček za učenje programiranja 

in programskih jezikov. 

 

8.1.5 Gradiva na portalu vidra.si 

 

Portal vidra.si je namenjen vsem tistim učiteljem, ki si prizadevajo za kakovostnejšo izvedbo 

pouka računalništva v osnovni šoli. Slovenska stran je prirejena po novozelandskem projektu 

Computer Science Unplugged (krajše CS Unplugged), katerega izvirni avtorji so trije 

strokovnjaki Tim Bell, Mike Fellows in Ian Witten. Avtor in prevajalec slovenske strani za 

projekt CS Unplugged je prof. dr. Janez Demšar s Fakultete za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani (vidra.si, 2013). 

 

Na spletni strani je trenutno pripravljenih 23 gradiv, ki jih učitelj lahko uporabi pri samem 

pouku. Glavni namen tega spletnega portala je posredovati kakovostne materiale za izboljšavo 

pouka učiteljem računalništva, prav tako pa so vsaj nekatera gradiva lahko uporabna pri 

pouku matematike. Nekatere vsebine imajo matematično osnovo in računalniški pomen. 

Gradiva tako vsebujejo podrobnejša navodila za pripravo vsaj 23 učnih ur, zraven je pri 

vsakem gradivu podanega nekaj računalniškega ozadja za izbrano temo neke učne ure. Ob 

vsaki aktivnosti je poleg navodil za izvedbo učne ure ves preostali material (učni listi, 

material za projekcije …). Objavljeni material je v obliki PDF, tako da se ga da prevzeti s 

poljubnim bralnikom datotek PDF.  
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Slika 8.6: Uvodna spletna stran gradiva vidra.si 

 

Trenutni seznam učnih ur: (vidra.si, 2013) 

- Do koliko šteje stonoga? 

- Zapis in prenos besedil 

- Krajši zapis besedila 

- Stiskanje slik 

- Stiskanje besedil 

- Pokvarjeni bit 

- Potapljanje ladjice 

- Dvajsetkrat lahko ugibaš 

- Risanje po navodilih 

- Urejanje 

- Vzporedno urejanje 

- Pomagamo cestarjem! 

- Otok zakladov 
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- Usmerjanje in smrtni objem 

- Ubogi geograf 

- Piranski sladoledarji 

- Gazi med igluji 

- Skritopis 

- Deljena skrivnost 

- Nogometni žreb 

- Javna gesla 

- Inteligentni papir 

- Računalnik se uči 

 

Ta gradiva vsebujejo teme računalništva (npr. teorija informacij, teorija grafov, barvanje 

grafov, teorije kodiranja, vrste urejanj …). Z uporabo teh gradiv lahko učencem računalniške 

teme predstavimo na zanimivejši način, saj se izredno poveča aktivnost učencev. To gradivo 

služi kot pripomoček pri računalniškem krožku za učence nižjih razredov osnovne šole. 

 

8.1.6 Gradiva na portalu safe.si 

 

Spletna stran safe.si je delo strokovnjakov Centra za varnejši internet. Portal je namenjen 

učencem, učiteljem in staršem, ki se želijo naučiti nekaj o varni uporabi interneta. Učenci si 

lahko preberejo, katere so najhujše in najpogostejše nevarnosti ob uporabi interneta in 

predvsem mobilnih tehnologij ter kaj lahko učenci sami naredijo, da se tem nevarnostim 

izognejo. V ta namen so pripravili gradiva za učence, učitelje in starše. Portal vsebuje različna 

gradiva, kot so igre, plakati, nalepke, delovni zvezki, filmčki o tematiki varnosti na internetu. 

Strokovnjaki so za učence pripravili razne teste zasvojenosti, v katerimi lahko reševalci 

preverijo, če so sami zasvojeni z mobilno in internetno tehnologijo. Vsak reševalec po 

končanem testu prejme končno število točk in obrazložitev, kakšna je njegova stopnja 

zasvojenosti (Dugar, 2014). 
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Slika 8.7: Uvodna stran portala safe.si 

 

Spletna e-gradiva iz portala safe.si bi lahko uporabili takrat, kadar učence želimo opozoriti o 

morebitnih nevarnostih, ki se lahko zgodijo ob uporabi interneta. Ta tematika je izredno 

pomembna, tako da bi jo morali poznati vsi učenci, ne zgolj tisti, ki hodijo k pouku 

računalništva. Najbolje je to tematiko predstaviti na razrednih urah, ko so zbrani vsi učenci iz 

določenega razreda. 

 

8.1.7 Gradiva na portalu računalniškega tekmovanja Bober 

 

Portal http://tekmovanja.acm.si/ je namenjen računalniškemu tekmovanju Bober. Gre za 

mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti za osnovno- in 

srednješolce z namenom povečati zanimanje učencev in dijakov za računalništvo. Želijo 

pokazati, da računalnik ni le orodje za komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter 

poslušanja glasbe in gledanja filmov, ampak da je računalnik neizčrpen vir zanimivih logičnih 

problemov, zaradi katerih računalničarju nikoli ni dolgčas (Tekmovanja ACM, 2012). 

http://tekmovanja.acm.si/
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Sodelujoči učenci in dijaki na tekmovanju Bober spoznavajo področje računalništva na 

zanimiv in poučen način, saj se vprašanja na tekmovanju navezujejo na algoritmično 

razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo 

informacijske tehnologije ter njene vloge v sodobni družbi. Učenci in dijaki lahko spoznajo, 

da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov lahko zabavno in zanimivo 

(Tekmovanja ACM, 2012).  

 

Organizator tekmovanja za Slovenijo je podjetje ACM Slovenija, ki sodeluje z univerzami v 

Ljubljani (Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko) in Mariboru 

(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) (Tekmovanja ACM, 2012). 

Na tekmovanju tekmujejo učenci od 2. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole in 

gimnazije. Razdeljeni so v različne starostne kategorije. Tako so v šolskem letu 2014/2015 

tekmovali v sedmih starostnih skupinah, in sicer 2. razred, 3. razred, 4. in 5. razred, 6. in 7. 

razred, 8. in 9. razred, 1. in 2. letnik, 3. in 4. letnik. 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh, in sicer na šolski in državni (šolsko in državno 

tekmovanje). Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši tekmovalci od šestega razreda 

osnovne šole do četrtega letnika srednje šole. 

 

Slika 8.8: Uvodna spletna stran za tekmovanje Bober 
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Slika 8.9: Naloge in rešitve tekmovanja Bober 

 

Na URL naslovu http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve so tako učencem na voljo 

naloge in rešitve s preteklih tekmovanj. Na ta način se lahko sami poizkusijo v reševanju 

nalog, s tem pa pridobijo takojšnjo povratno informacijo o svojem znanju. Učna gradiva bi 

lahko uporabili kot dopolnilo za preverjanje učenčevega znanja ob pripravi na tekmovanje 

Bober, seveda pa lahko učenci ta gradiva uporabljajo tudi izven pouka računalništva. 

http://tekmovanja.acm.si/bober/naloge-rešitve
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9 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKEGA DELA 

 

V okviru diplomskega dela sem izvedel empirični del z namenom ugotoviti, kako in na 

kakšen način učitelji v osnovnih šolah uporabljajo e-gradiva pri pouku računalništva. Z 

empiričnem delom sem želel pridobiti odgovore na osnovna raziskovalna vprašanja. 

 

Osnovna raziskovalna vprašanja so bila:  

 Kaj si učitelji računalništva predstavljajo pod pojmom e-gradivo? 

 Kaj za učitelje pomeni, da je e-gradivo kakovostno? 

 Katera kakovostna e-gradiva za računalništvo imajo učitelji na voljo v slovenščini? 

 Ali učitelji poznajo e-gradiva za računalništvo ter kako, če sploh, jih pri pouku 

uporabljajo? 

 

9.1 Opis vzorca, metode raziskovanja in zbiranja podatkov 

 

V raziskovalnem delu je bila uporabljena metoda ankete, ki spada med kvantitativne metode 

raziskovanja, in sicer anketni vprašalnik odprtega tipa, ki je bil sestavljen s pomočjo programa 

Google Dokumenti. 

 

Za pridobitev podatkov sem se prijavil v spletno skupnost učiteljev informatike in 

računalništva na portalu SIO. Ta spletna skupnost se nahaja na URL naslovu 

http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8676. V njej so registrirani učitelji računalništva in 

informatike iz Slovenije. Znotraj te skupnosti sem objavil temo, v kateri sem prosil učitelje 

računalništva osnovnih šol za sodelovanje v spletni anketi v okviru mojega diplomskega dela 

ter objavil povezavo do URL naslova, na kateri se je spletni anketni vprašalnik nahajal. 

Anketni vprašalnik je vseboval osem vprašanj, izpolnilo ga je 26 učiteljev računalništva. 

 

9.2 Tip vprašanj v spletni anketi 

 

Spletni vprašalnik (glej Priloga 1 in Priloga 2) je sestavljalo osem vprašanj, od tega je bilo 

šest vprašanj odprtega tipa, dve vprašanji pa zaprtega. Spletni vprašalnik je vseboval nagovor  

anketirancem.  

 

http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8676
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9.3 Analiza odgovorov na posamezna vprašanja v spletni anketi 

 

V nadaljevanju predstavljamo in analiziramo odgovore anketirancev. 

 

 Kaj si predstavljate pod pojmom e-gradivo? 

 

Večina učiteljev je pri tem vprašanju odgovorila, da je e-gradivo gradivo, ki se nahaja v 

elektronski obliki in je lahko dostopno na spletu. Prav tako je velika večina sodelujočih 

omenila lastnost interaktivnosti. Nekateri sodelujoči so omenili, da za uporabo e-gradiv 

uporabljajo računalnik ali pa katero drugo multimedijsko napravo (najpogosteje kar tablico). 

Nekaj odgovorov se je nanašalo na to, da e-gradivo vključuje večpredstavnostne elemente 

(predvsem slike, besedilo, video). V nekaterih odgovorih sem razbral povezanost uporabe 

gradiva za dosego vnaprej postavljenih učnih ciljev.  

 

Če nekako povzamem vse odgovore učiteljev v anketi kot njihovo definicijo e-gradiva, lahko 

rečem, da je za sodelujoče v raziskavi e-gradivo interaktivno gradivo z večpredstavnostnimi 

elementi, ki ga uporabimo za dosego vnaprej postavljenih učnih ciljev in ga lahko uporabimo 

na računalniku ali pa kateri drugi multimedijski napravi. 

 

Spomnimo se Wileyjeve definicije e-gradiva (vsak digitalni vir, ki se uporablja za podpiranje 

učenja) in definicije znanstvenice McGreal (interaktivna praktična učna vaja; ponovno 

uporabljen digitalni vir, ki je narejen za učno lekcijo), potem je zgoraj postavljena definicija 

učiteljev iz ankete nekako kombinacija teh dveh definicij, saj interaktivno praktično učno vajo 

lahko razumemo kot gradivo, ki je namenjeno učenju in vsebuje multimedijske elemente, 

podpiranje učenja pa lahko razumemo kot doseganje vnaprej postavljenih učnih ciljev. Tako 

je ta definicija, ki so jo podali sodelujoči učitelji, v skladu z navedenima znanstvenima 

definicijama. 

 

 Katere lastnosti mora imeti e-gradivo, da je za vas kakovostno? 

 

Najpogosteje so bile navedene naslednje lastnosti e-gradiv: interaktivnost; nudenje takojšnje 

povratne informacije učencu; omogočanje aktivnosti učenca; vsebovanost multimedijskih 

elementov; povezanost z učnim načrtom in učnimi cilji; sistematičnost; atraktivnost; 
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zanimivost; dobro narejena navigacija gradiva; smiselnost; namenskost; uporabnost; 

preglednost; jasnost razlage. Daleč največ odgovorov se je nanašalo na prvi dve omenjeni 

lastnosti (interaktivnost in nudenje takojšnje povratne informacije). Nekaj odgovorov je bilo v 

smislu uporabe e-gradiva za dosego učnih ciljev iz učnega načrta, torej da mora e-gradivo 

vsebovati učne vsebine in učne cilje na podlagi veljavnega učnega načrta, prav tako pa mora 

imeti e-gradivo jasen namen ter vsebovati veliko konkretnih primerov ter jasno oz. razumljivo 

razlago. Nekateri odgovori so se nanašali na to, da mora e-gradivo učno snov predstaviti na 

zanimiv, atraktiven in predvsem smiseln način. Prav tako se je nekaj odgovorov nanašalo na 

dobro narejeno navigacijo v gradivu, saj je po mnenju nekaj učiteljev ta ena izmed lastnosti, 

ki pripomorejo h kakovosti gradiva. 

 

Na kar nekaj lastnosti za kakovost e-gradiv, ki so jih podali učitelji v anketnem vprašalniku, 

so pozorni tudi konzulenti (glej Priloga 4), ko ocenjujejo določeno e-gradivo. Učitelji so 

podali nekaj kriterijev, ki so tehnično-uporabniške narave (predvsem kriteriji pod točkami 2, 

3, 4, 5 in 6), prav tako pa vsebinsko-didaktične kriterije (predvsem kriteriji pod točkami 2, 5 

in 6). Iz odgovorov učiteljev v anketnem vprašalniku lahko sklepam, da precej dobro poznajo 

kriterije za kakovost e-gradiv, ki so jih postavili na ministrstvu za šolstvo. 

 

 

 Kako pogosto pri pouku računalništva uporabljate e-gradiva? 

 

Gre za vprašanje zaprtega tipa, pri katerem so bili na voljo trije možni odgovori: pogosto, 

redko, ne uporabljam e-gradiv. 

 

MOŽNA IZBIRA Št. odgovorov [N = 26] 

Pogosto 11 

Redko 10 

Ne uporabljam e-gradiv 5 

Tabela 9.1: Možni odgovori na vprašanje in posamezno število odgovorov 
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Grafikon 1: Pogostost uporabe e-gradiv pri pouku računalništva 

 

Grafikon sem izdelal v programu Microsoft Excel 2010. 

V zgornji tabeli (glej Tabela 9.1) je podano število odgovorov anketirancev glede na 

posamezno možno izbiro odgovorov v vprašanju. Iz zgornjega grafikona (glej Grafikon 1) 

lahko razberemo, da pri pouku računalništva 42 % učiteljev pogosto uporablja e-gradiva, 39 

% redko uporablja, 19 % učiteljev pa sploh ne uporablja e-gradiv pri svojem pouku. 

Presenetilo me je predvsem razmerje odgovorov med pogosto uporabo e-gradiv (42 %) in 

redko uporabo e-gradiv (39 %), vendar pa pri tem predvidevam, da če bi bilo višje število 

sodelujočih učiteljev v vzorcu, bi bilo to razmerje pogostosti uporabe e-gradiv po vsej 

verjetnosti drugačno. Ob tem pa naj seveda pojasnim, da je ena stvar gradiva za katerikoli 

predmet le poznati, popolnoma druga stvar pa je gradiva uporabljati pri učnem procesu v šoli. 

Če bo učitelj uporabljal e-gradiva pri pouku, je to povsem njegova odločitev. 

 

 Prosil bi vas, če lahko naštejete nekaj e-gradiv, ki jih uporabljate pri pouku 

računalništva in opišete, na kakšen način jih uporabljate. 

 

Pri tem vprašanju so bili odgovori izredno različni. Sedem sodelujočih je napisalo, da e-gradiv 

pri pouku računalništva sploh ne uporablja, od tega pa je bil samo eden sodelujoči, ki je 

napisal, da ne pozna nobenega e-gradiva. Nekaj učiteljev je odgovorilo, da e-gradiva 

uporabljajo predvsem v povezavi z delom v spletni učilnici, kjer jih objavijo, pri tem pa 

uporabljajo svoja lastna e-gradiva, ki jih sami izdelajo. Nekaj odgovorov je vsebovalo 

konkretne portale, s katerimi si učitelji pomagajo pri pouku: npr. nauk.si, safe.si, vidra.si, 

42%

39%

19%

Pogostost uporabe e-gradiv pri pouku 
računalništva

pogosto

redko

ne uporabljam
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bober.acm.si, SCORMi Fakultete za računalništvo in informatiko. En odgovor sodelujočega 

pa se je nanašal na to, da pri računalništvu obstajajo dobre in poučne didaktične igrice, s 

katerimi si lahko pomagamo pri usvajanju konceptov v računalništvu, pri čemer pa ni podal 

konkretnega primera takšne igrice. En odgovor se je nanašal na izdelavo spletnih kvizov kot 

e-gradivo, pri čemer skupaj z učenci uporabljajo komercialni program Hot Potatoes za 

izdelavo le-teh. Pri tem vprašanju sta dva sodelujoča odgovorila, da lahko e-gradiva 

uporabljajo za doseganje vnaprej postavljenih učnih ciljev in da e-gradiva uporabljata kot 

pripomoček za preverjanje učenčevega znanja. 

Iz odgovorov sodelujočih lahko sklepam, da večina učiteljev, ki uporablja e-gradiva pri 

pouku, le-ta uporablja z namenom doseganja vnaprej postavljenih učnih ciljev ali pa kot 

dodatek za preverjanja znanja. Učitelji pri tem e-gradiva objavijo, uporabijo v spletni učilnici, 

pri čemer najpogosteje dajejo naloge, ki jih nato učenci samostojno rešujejo in oddajajo. Pri 

sami vrsti e-gradiv večinoma uporabljajo javno dostopna e-gradiva (primeri so navedeni 

zgoraj) ali pa e-gradiva, ki jih naredijo sami. 

 

 Pri katerih učnih vsebinah pri računalništvu se po vašem mnenju zdi smiselno 

uporabiti e-gradiva? 

 

Večina sodelujočih odgovorov se je nanašala na to, da se e-gradiva lahko uporabijo praktično 

pri vseh učnih vsebinah pri računalništvu v osnovni šoli. Nekateri odgovori so bili zelo 

konkretni, npr. pri poučevanju programiranja, pri zgradbi strojne opreme računalnika, pri 

obravnavi zgodovine računalništva, pri obravnavanju varne uporabe interneta, pri teoriji slik, 

pri teoriji večpredstavnosti, pri učni snovi sklopa urejanje besedil, pri obravnavanju 

predstavitev … En komentar se je nanašal na kakovost računalništva v osnovni šoli, drugi na 

to, da smiselnost uporabe e-gradiv ni odvisna od posamezne učne vsebine. 

Iz odgovorov anketirancev lahko sklepam, da je uporaba kakovostnih e-gradiv smiselna pri 

vseh učnih vsebinah pri računalništvu, ki se jih obravnava v osnovni šoli (v sklopih urejanja 

besedil, računalniških omrežij in multimedije). S pomočjo e-gradiv se lahko teoretične 

vsebine predstavi učencem bolj zanimivo, pri čemer je pomembno, da lahko preverimo 

učenčevo razumevanje posameznih pojmov. Pri obravnavi posameznih programov lahko e-

gradiva služijo kot demonstracijsko orodje ali pa kot obliko preverjanja učenčevega znanja. 
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 Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti uporabe e-gradiva pri pouku 

računalništva? 

 

Kar nekaj odgovorov se je nanašalo na dostopnost e-gradiv izven časa šolskega pouka, kar 

pomeni, da lahko učenci, ki mogoče pri učni uri predmeta niso bili prisotni, sami predelajo in 

usvojijo manjkajočo učno snov. Prav tako se je nekaj odgovorov nanašalo na povečanje 

interaktivnosti pri pouku. Nekateri sodelujoči so poudarili, da so učenci pri uporabi e-gradiv 

bolj zainteresirani in navsezadnje bolj aktivni in jih učna snov bolj pritegne kot bi jih sicer ob 

klasični frontalni metodi poučevanja.  

Večina sodelujočih ob primerni in kakovostni uporabi e-gradiv pri pouku slabosti ni opazila. 

Tisti sodelujoči, ki so napisali katero negativno stran uporabe so izpostavili npr. manj oseben 

stik z učiteljem; učenci si ne delajo svojih lastnih zapiskov; učenci preveč gledajo na monitor 

oz. ekran; ugibanje učencev pri testih preverjanja znanja, če jih e-gradivo vsebuje; kot učitelj 

težje kontroliramo, kaj dejansko učenec obdela … 

 

Iz odgovorov anketirancev lahko sklepam, da če je določeno e-gradivo kakovostno, pri tem pa 

učitelj ve, v katere namene se lahko e-gradivo uporablja, slabosti praktično ni zaznati. 

Sklepam lahko, da je uporaba e-gradiva pri pouku učinkovita samo tedaj, če učitelj učencem 

jasno pove glavni namen in cilje uporabe določenega e-gradiva, ki naj bi jih učenci z uporabo 

gradiva dosegli. Po mojem mnenju naj se e-gradiva pri pouku računalništva uporabijo za nek 

konkreten doseg učnih ciljev, ki ga zahteva učni načrt. 

 

 Kaj po vašem mnenju učenci pridobijo z uporabo e-gradiv pri računalništvu? 

 

Pri tem vprašanju je bilo znova veliko različnih in zanimivih odgovorov. Največ odgovorov je 

izpostavljalo dejstvo, da se učenci ob uporabi e-gradiv učijo predvsem samostojnega dela. 

Prav tako je več sodelujočih omenilo spretnost uporabe in več znanja, pri tem pa lastno hitrost 

dela in lastnost, da gredo učenci lahko večkrat skozi učno snov ob pomoči e-gradiva. En 

odgovor se je nanašal na iznajdljivost, samoiniciativnost in svobodo pri odločanju, kako se 

bodo naučili neko snov. Zanimiv odgovor se je nanašal na kakovost računalništva. Učenci 

trenutno ne bi nič kaj dosti pridobili, saj naj bi bilo po njegovem mnenju najprej potrebno 

dobro sestaviti učni načrt za računalništvo. En odgovor pa se je nanašal na učenčevo 

samopodobo, saj po mnenju anketiranca e-gradiva lahko pozitivno vplivajo na samopodobo 

učencev, saj se tukaj lahko naslonimo na dejstvo, da manj samozavestni učenci pri učni uri 
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manj pogosto sodelujejo, z uporabo e-gradiva pa si lahko taki učenci ob uspešni uporabi 

dvignejo samozavest. Prav tako pa naj bi učenci pridobili z uporabo e-gradiv zaupanje v svoje 

lastne sposobnosti, kar pa jim omogočajo e-gradiva s takojšnjo povratno informacijo, kar pa 

so anketiranci izpostavili kot eno ključnih pozitivnih lastnosti e-gradiv. 

 

 Ali se vam zdi, da učenci po uporabi e-gradiv kaj bolje razumejo učno snov pri 

računalništvu kot bi jo sicer brez uporabe e-gradiva? 

 

To vprašanje je bilo vprašanje pol odprtega tipa. Dane so bile tri možnosti: da, ne in drugo, pri 

čemer je bilo pri možnosti drugo dodano še okence za vpisovanje odgovorov za utemeljitev. 

 

Rezultati odgovorov na to vprašanje so podani v naslednji tabeli:  

 

MOŽNOST ŠTEVILO ODGOVOROV DELEŽ 

DA 13 50,0 

NE 4 15,4 

DRUGO 9 34,6 

Tabela 9.2: Število odgovorov glede na možnosti na vprašanje 8 

 

 

 

Grafikon 2: Delež odgovorov anketirancev na vprašanje 8 
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Iz zgornjega grafikona (glej Grafikon 2) lahko razberemo, da je možnost DA izbralo 50 % 

anketirancev, možnost NE 15,4 %, možnost DRUGO pa je izbralo 34,6 % anketirancev. Za 

moje raziskovalno vprašanje to pomeni, da 50 % sodelujočih meni, da učenci bolje razumejo 

učno snov pri računalništvu, če se pri tem uporabi e-gradivo. 15,4 % jih meni, da učenci učne 

snovi ne razumejo bolje. Preostanek anketirancev (34,6 %) pa meni, da obstajajo določeni 

pogoji, ob katerih učenci bolje razumejo učno snov pri računalništvu. Pri tej možnosti je 

največkrat izstopala utemeljitev, da je to odvisno od kakovosti pripravljenega e-gradiva in 

odvisno od snovi (skupaj pet odgovorov). En odgovor je bil »večinoma DA«, en odgovor 

»odvisen od učenca«, en odgovor je bil »ne nujno« in en odgovor »ne vem odgovora«. 

 

Pri tem vprašanju sem bil presenečen nad razmerjem odgovorov DA in DRUGO, čeprav je 

bilo potem večinoma utemeljeno, da vendarle ob primerni uporabi e-gradiva pripomorejo k 

boljšemu razumevanju snovi. 
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10 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem ugotovil, da ne obstaja enoznačna definicija pojma e-gradivo, čeprav 

se na prvi pogled zdi, da so definicije različnih znanstvenikov med seboj lahko dokaj 

podobne. 

 

Če želimo uspešno uporabljati e-gradiva nasploh v učnem procesu, bi po mojem mnenju 

morali upoštevati osnove zelo znane Mayerjeve teorije učenja s pomočjo večpredstavnosti ter 

sedem načel, ki sta jih postavila z raziskovalko Roxanno Moreno. 

Avtorji javno dostopnih e-gradiv bi se morali držati priporočil in navodil, ki jih je že leta 2004 

pripravilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport s svojimi kriteriji ocenjevanja in v 

sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, saj naj bi bila e-gradiva namenjena predvsem 

osnovnošolcem in srednješolcem. Omenjeni instituciji igrata ključno vlogo pri razvoju e-

gradiv. 

 

Iz rezultatov ankete, ki je bila izvedena v sklopu tega diplomskega dela, lahko zaključim, da 

je za sodelujoče učitelje računalništva v anketi e-gradivo interaktivno gradivo z 

večpredstavnostnimi elementi, ki ga uporabimo za dosego vnaprej postavljenih učnih ciljev in 

ga lahko uporabimo na računalniku ali pa kateri drugi multimedijski napravi. Za učitelje so 

najpomembnejše lastnosti e-gradiv interaktivnost, omogočanje povratne informacije 

uporabniku (po navadi posameznemu učencu), urejenost, sistematičnost gradiva in dobra 

navigacija v gradivu. Uporaba e-gradiv pri pouku je po mnenju večine sodelujočih v anketi 

smiselna pri vseh učnih vsebinah pri računalništvu. V kolikor je učitelj vešč uporabe 

interaktivnega e-gradiva, pri čemer se učencem posebej poudari glavni namen njegove 

uporabe, se lahko učna vsebina tako poda na bolj zanimiv in interaktiven način. Prav tako pa 

pri taki uporabi večjih slabosti učitelji niso opazili. 
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