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IZVLEČEK 

Predmet proučevanja magistrskega dela je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 
pri predmetu šport. Bistvo raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri učitelji upoštevajo splošna 
izhodišča učnega načrta in uporabljajo ter poznajo IKT, ki jo lahko uporabljamo pri predmetu 
šport, in kakšno je njihovo stališče do uporabe računalniških iger pri športu.  

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena metoda raziskovanja 
je deskriptivna. V raziskavo so bili vključeni učitelji in učiteljice razrednega pouka in športa. 
Tehnika zbiranja podatkov je anketa. 

Spremenljivke anketnega vprašalnika smo vnesli v Microsoft Excel in jih obdelali s 
programom SPSS. Za analizo anketnega vprašalnika smo uporabili naslednje statistične 
postopke: frekvence, odstotke, χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti in Kullbackov 2I-preizkus.  

Rezultati so pokazali nepoznavanje in neuporabo IKT pri športu. Še posebej se je pokazalo 
neznanje na področju računalniških/gibalnih iger. Izkazalo se je, da si učitelji želijo dodatne 
izobrazbe na področju IKT pri športu.  

KLJUČNE BESEDE: šport, gibanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
računalniška didaktična igra, gibalne igre. 

  



TITLE: The use of information and communication technology to promote 
physical activities in physical education  

ABSTRACT 

The main object of the study of this thesis is information-communication technology (ICT) in 
physical education. The essence of the study is how well teachers preform teaching in 
comparison with curriculum, what is the knowledge and usage of information-communication 
technology which can be used in physical education and what is their opinion about computer 
games in physical education.  

In this study, we used quantitative research approach. The method used is descriptive 
research. The study included teachers of primary school and physical education. Data 
collecting technique is survey.  

The variables of the survey were entered into Microsoft Excel and analysed using the program 
SPPS. The following statistical methods were used for the analysis: frequency, percentage 
distribution, Pearson Chi-Square and Likelihood Ratio.  

The results show weak knowledge and usage of ICT in physical education. The weakest 
knowledge of ICT among teachers is computer games and exergames. It turns out that 
teachers would like additional education in ICT in physical education.  

KEY WORDS: physical education, physical activity, information-communication technology, 
computer didactic game, exergame  
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 »Biti iskalec novih pristopov, 

 vnašati novosti v svojo prakso,  

dati mladim uporabna znanja, 

 jih navdušiti za samostojno delo,  

pa pomeni tudi biti dober pedagog.« 

 (Kovač, M.) 

1.  UVOD 

Zdi se, da je informacijska pismenost moderna sposobnost posameznika. Mladi se z 
modernimi tehnologijami srečujejo praktično že od začetka svojega življenja. Pojavlja se 
bojazen, da bi pouk postal računalniško voden, pri čemer bi lahko zamrlo gibanje. Gibanje pa 
je v zadnjem času tisto, za kar se bori vsak učitelj, saj je opazno zmanjšanje gibalne aktivnosti 
med mladimi. Pa vendar ni vse tako črno, kot se zdi. Ob smiselni vpeljavi informacijsko-
komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) v pouk, bi lahko postal pouk športa 
drugačen in zanimiv tudi za tiste učence, pri katerih šport ni med priljubljenimi šolskimi 
predmeti. IKT lahko služi za popestritev pouka, zagotavlja bolj kvaliteten pouk v smislu bolj 
objektivnih meritev, zanesljivih demonstracij, nazornega učenja, lažjega spremljanja napredka 
ipd. Vsekakor pa IKT omogoča ekonomizacijo priprave na pouk in tudi izvedbe. Mogoče je 
prišel skrajni čas za kombiniranje interesov »nove generacije« in »stare institucije«, kar bi 
lahko prineslo rezultat in izboljšanje izobrazbe (Thomas in Stratton, 2006). 
Pri vsem tem je potrebno poudariti, da IKT vsekakor niso namenjene vsakodnevni uporabi. 
Uporablja se jih le takrat, ko snov omogoča vpeljavo, in takrat, ko IKT lahko pomaga 
izboljšati in izpopolniti tradicionalne učne oblike ter metode dela. Tako kot vse metode dela 
ima tudi IKT svoje slabosti in prednosti, zato je ključna sposobnost učitelja, da zazna kdaj, kje 
in kako bo smiselno vključil IKT. V magistrskem delu smo se zato osredotočili na IKT, ki so 
trenutno na voljo za poučevanje športa, in iz različnih virov literature razbrali možnosti 
vpeljave modernih pripomočkov v šport ter prednosti in slabosti tovrstnih IKT.  
Zaslediti je mogoče vpeljavo računalniških in gibalnih iger pri predmetu šport. V Sloveniji to 
še ni ustaljena praksa, pa vendar je mogoče, da se bo v naslednjih nekaj letih vpeljalo igralne 
konzole tudi v šolsko telovadnico. Računalniške in gibalne igre so še bolj specifične od 
ostalih IKT. Ker gre za nov pripomoček za poučevanje in učenje na tem področju, še ni veliko 
izvedenih raziskav o vplivu na znanje posameznika. Ključnega pomena je, da igra izhaja iz 
potreb in izkušenj občinstva, da je potrebno več raziskovati na področju učinkovitosti 
računalniških iger v primerjavi z drugimi mediji, da je potrebno raziskati učinkovitost 
računalniških iger glede na karakter posameznika in da je možno, da so bolj učinkovite igre, 
ki omogočajo igranje več igralcev hkrati, teh pa trenutno ni veliko (Papastergiou, 2009).  
Zaradi neraziskanosti področja IKT pri športu, smo se odločili, da izvedemo raziskavo med 
učitelji razrednega pouka in športnimi pedagogi ter ugotovimo, kako dobro poznajo IKT, ki so 
na voljo za poučevanje športnih vsebin. Še posebej smo se osredotočili na njihovo mnenje o 
računalniških in gibalnih igrah ter ostalih IKT. Učitelj je namreč tisti, ki mora slediti 
otrokovim interesom ter jih znati aktivno in učinkovito vpeljevati v šolske predmete. V tem 
času so ti interesi prav gotovo IKT, zato je potrebno raziskati in poiskati predvsem prednosti, 
ki jih ponujajo tovrstni pripomočki, in jih smiselno vpeljati tudi v pouk športa.  
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Učni načrt za šport (Kovač idr., 2011) navaja, da je predmet šport usmerjen v zadovoljitev 
potrebe po gibanju, v razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, v pridobivanje gibalnih 
spretnosti in športnih znanj ter v čustveno in razumsko dojemanje športa. Hkrati pa učni načrt 
za šport med splošnimi izhodišči opredeljuje, naj učitelj pri delu uporablja IKT. Pa čeprav se 
»na prvi pogled zdi, da IKT spodkopava glavni namen predmeta šport« (Markun Puhan, 
2008a, str. 1). Glavni namen športa je namreč gibanje.  
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča dnevno vsaj 60 minut gibanja za otroke stare 5 
do 17 let (WHO, 2010), zato Mišič (2013) meni, da je uporaba IKT pri športu nesmiselna. 
IKT v procesu športa ob nepravilni uporabi lahko res vzame veliko časa, ki naj bi bil 
namenjen gibanju, zato je previdnost pri uporabi obvezna, uvaja pa naj se tako, da ne ogrožajo 
gibalnega trajanja pouka športa.  
Glavni namen vpeljave IKT v šole je navajanje na vseživljenjsko učenje, na samostojnost pri 
učenju in prevzemanje odgovornosti za dosežke ali neuspehe (Krnel, 2008). Kako združiti 
predmet šport in IKT predstavlja velik izziv, saj učni načrt opozarja na vključevanje IKT v 
šport, pouk športa pa ima v praksi popolnoma drugačne zahteve, cilje in pristope. 
Zaradi razlik in nasprotujočih si ciljev je naš namen raziskati, v kolikšni meri učitelji 
upoštevajo splošna izhodišča učnega načrta ter posledično uporabljajo in poznajo IKT, ki jo 
lahko uporabljamo pri predmetu šport in kamor sodijo tudi računalniške igre, ki nagovarjajo 
otroke h gibanju.  
Glede na trenutni trend poučevanja in vključevanja IKT v vse stopnje izobraževanja 
(načrtovanje, izvajanje in evalviranje) in tudi glede na priporočila Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), naj IKT postane sredstvo za pridobivanje znanja, 
je potrebno tematiko IKT bolje raziskati in poiskati možnosti za smiselno vključevanje v učni 
načrt predmeta šport. Ker se IKT hitro spreminja in izboljšuje, je ključno vprašanje, kakšen 
odnos imajo učitelji do IKT pri športu. Leta 2006 je bil namreč opravljen posnetek uporabe 
IKT pri pouku športne vzgoje, vendar rezultatov zaradi majhnega vzorca niso mogli posplošiti 
na osnovno množico (Markun Puhan, 2008b). Mnogi programi, internetne strani ali 
pripomočki pa so medtem že zastarali, zato je potrebno to področje ponovno raziskati. Še 
posebej neraziskano področje so računalniške igre, ki nagovarjajo h gibanju in so uporabne 
pri pouku športa. Za tovrstne računalniške igre ni izvedene primerne raziskave, zato ni znano, 
ali se tovrstne igre pri pouku športa sploh uporabljajo in kakšno je stališče učiteljev do 
vpeljave računalniških iger.  
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2.1. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

2.1.1. Splošna definicija IKT 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pojmujemo kot informacijsko pismenost, ki 
jo dosegamo s komunikacijskimi mediji - računalniškimi programi, medmrežjem, 
videoposnetki in njihovimi analizami, pripomočki za snemanje, merjenje. Informacijska 
pismenost pa je opredeljena kot sposobnost posameznika, da smiselno uporablja IKT, in kot 
sposobnost pridobivanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov (Novljan, 
2002). To, kar razumemo pod medij, avtorji Kovač, Jurak, Starc in Strel (2007, str. 15) 
povzemajo po Štefancu (2003): »Pod medij razumemo materialna, nepersonalna sredstva: 
različne pripomočke, gradiva, naprave, stroje, ki so nosilci in posredniki informacij. Medij 
lahko torej definiramo kot sredstvo prenašanja informacij, podatkov, sporočil – predstavlja 
nekaj, kar je med informacijo in prejemnikom le-te. V učnem procesu je medij posrednik med 
učno vsebino in učencem, prevzema pa tudi druge funkcije: instruktivno, kontrolno, 
evalvacijsko, organizacijsko.« Ena od kompetenc modernega učitelja je prenos didaktičnih 
funkcij od personalnih na nepersonalne medije, to pa od učitelja zahteva nove spretnosti in 
nova znanja. S tem je pouk kakovostnejši, vendar le, če učitelj obvlada delo z nepersonalnimi 
mediji. Upoštevati je potrebno, da se IKT uporablja z ozirom na dosego učnih ciljev in to z 
razlogom, da učenci bolje razumejo podano snov. Pri vsem tem je pomembna tudi 
ekonomizacija pouka (Kovač, 2012). 
V tuji literaturi se IKT pojmujejo kot bogat nabor tehnoloških orodij in sredstev za 
komunikacijo, ustvarjanje, širjenje, shranjevanje in upravljanje informacij (Blurton, 1999).  

2.1.2. Določila Bele knjige o vključevanju IKT v izobraževanje 

Čeprav je kopija papirja še vedno najcenejši, najbolj dostopen in zato tudi najbolj dominanten 
mehanizem prenašanja informacij (Tinio, 2002), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011) navaja razloge, zakaj sploh prihaja do potrebe 
vključevanja IKT v izobraževanje, ki je nasprotje listu papirja. Eden od razlogov je potreba po 
spremembi v izobraževalnem sistemu zaradi preoblikovanja obstoječe družbe v družbo 
znanja. Pri čemer avtorji (Krek in Metljak, 2011) dodajajo tudi, da je v času tehnološkega 
razcveta pomembno seznanjati z izbiro IKT in tudi seznanjati z njeno uporabo. Še več, to naj 
bi tudi bil cilj izobraževanja. Tako IKT postane sredstvo in ne cilj procesa pridobivanja 
znanja. To pa je pomembno iz preprostega razloga, ker v družbi, polni informacij, 
potrebujemo nekaj, s čimer bomo obvladali veliko količino informacij. To pa je odvisno od 
tehnologij oz. strojev, ki bodo te podatke sposobni obdelati in shraniti (Krek in Metljak, 
2011). 

Gerlič (2002) splošne cilje za uvajanje sodobne IKT razvršča v tri sklope: 
1. Da učenci osvojijo spretnosti in znanja, ki jim omogočajo ravnanja s sodobnimi 

tehnološkimi procesi, to jim bo pomagalo pri poznejšemu vključevanju v delo. 
2. Vsem učencem zagotoviti informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje v smislu 

podajanja osnovnih informacij o IKT, delovanju, uporabi, o dostopnih in uporabnih 
aplikacijah ter o tem, kako IKT vpliva na naše življenje. 

3. Izboljšanje kvalitete poučevanja s sodobno tehnologijo in nudenje višjih oblik 
miselnih procesov, torej aktivno vključevanje učencev v pouk. 

Razvoj sodobnih tehnologij je tudi izobraževanje pripeljal do te stopnje, da je potrebno 
učence naučiti, kako pravilno in smiselno uporabljati IKT, da jim ta olajša proces učenja in 
pripelje do izboljšanja učnih dosežkov. Cilj IKT v šolah je namreč razviti tehnično pismenost 
učencev, torej razvoj IKT kompetence, za kar morajo biti učitelji ustrezno usposobljeni, 
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pomembno vlogo pa ima tudi opremljenost šol z IKT opremo (Brečko in Vehovar, 2008). 
Najprej je potrebno učence naučiti, kako pridobiti informacije iz različnih virov (brskanje po 
vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov - sistem Cobiss ali zgolj brskanje po spletu - 
Google/Google učenjak ipd.) in kako oceniti kvaliteto najdenega gradiva (Kovač, 2012). 
Učenci sami ne morejo vedeti, katero gradivo je uporabno in kvalitetno, zato je tu pomembna 
vloga učitelja, da jim predstavi pasti in nevarnosti gradiv, pridobljenih z IKT.  

Vse se je začelo s prihodom računalnika, ki je pedagogom dal upanje po spremembi in 
inovaciji. Računalnik v izobraževalnem procesu ni nov, je pa doživel ponovno pozitivno 
obravnavo, saj so se pojavili bolj zmogljivi računalniki, cenovno dostopnejši in v manjši 
obliki, pojavilo se je medmrežje in to je dalo pedagoškemu svetu novo upanje, nova 
pričakovanja za individualizacijo, diferenciacijo, prehod iz pouka, ki temelji na pomnjenju 
obilice podatkov, h kreativnemu problemskemu pouku in posledično tudi takšnemu znanju 
(Gerlič, 2004). V začetni fazi vpeljevanja računalnika v izobraževalne namene se je ta 
uporabljal zgolj za poučevanje matematike, slovenščine, spoznavanja okolja ipd. Kmalu se je 
pokazala priložnost uporabe tudi pri t.i. »vzgojnih« predmetih: šport, glasbena umetnost in 
likovna umetnost (Rogelj, 1995). Prava priložnost izobraževanja s pomočjo računalnika pa je 
predvsem v povezavi z internetom. Še posebej je »uporaba računalnika in interneta v prvem 
triletju pomembna, ker omogoča pri učencih in učiteljih razvoj spretnosti ter informacijsko-
komunikacijsko znanje, ki je za njihovo nadaljnje izobraževanje in uporabo zelo pomembno« 
(Škabar in Sulčič, 2009, str. 371). 

Zavedati se je namreč potrebno, da klasičnega predavateljskega pouka v slovenskih osnovnih 
šolah ne bo več, ta bo potekal ob prisotnosti sodobnih medijev, vseboval bo različne 
organizacijske oblike; izobraževanje v šolah je pod vprašajem, saj ga bo slej ko prej 
zamenjalo učenje na daljavo, e-učenje ali vsaj kombinirano učenje (Gerlič, 2004).  

2.1.3. Kategorije izobraževanja glede na vključenost IKT 

Z gledišča uporabe IKT je izobraževanje lahko razdeljeno na tri kategorije: e-učenje, 
kombinirano učenje in učenje na daljavo.  

1. E-učenje je povezano z računalniško podprtim učenjem. Največkrat je tako učenje 
povezano z napredno učno tehnologijo, ki se ukvarja tako s tehnologijo kot tudi z 
metodami učenja in učenjem z uporabo internetne ali multimedijske tehnologije. 

2. Kombinirano učenje je kombinacija različnih učnih pristopov. Ta metoda vključuje 
kombinacijo tradicionalnega oz. predavateljskega učenja (učitelj uči učence in jim 
pove navodila za delo), samostojnega učenja (učenec si prilagaja čas, kraj in tempo 
učenja glede na svoje zmožnosti) in spletnega sodelovalnega učenja (z interakcijo 
učencev in učiteljev po spletu, kot na primer spletna učilnica, internetne klepetalnice 
in elektronska pošta). 

3. Pri učenju na daljavo pa se učenec izobražuje doma ali na katerem drugem kraju in 
komunicira z učitelji preko različnih tehnologij (spletna učilnica, elektronska pošta, 
videokonference ipd.) (Kumar, 2008). 

2.1.4. Prednosti vključevanja IKT v izobraževanje 

Rebernak (2008), Brečko in Vehovar (2008), Krnel (2008) in Rogelj (1995) navajajo 
prednosti in priložnosti, ki jih IKT prispeva k izboljšanju učnega procesa: 

• Učenci so ob uvedbi IKT bolj motivirani, pri učencih je zaznati večjo pozornost. 
• Omogoča spremljanje napredovanja učenca. 
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• Poučevanje z IKT je primerno za učence s posebnimi potrebami, saj nam omogoča 
večjo diferenciacijo. 

• IKT pri pouku omogoča vključevanje več čutov. 
• Spodbuja fantazijo in iniciativnost. 
• Učenci postanejo bolj aktivni, učitelji imajo posledično boljši nadzor nad njimi. 
• Vključujejo interaktivne in multimedijske elemente, kar omogoča lažji dostop do 

informacij, učnih gradiv, olajšana je komunikacija. 
• Zmanjša se čas, namenjen administraciji (priprava in popravljanje priprav, 

individualizacija, predstavitev snovi, oblikovanje sistema ocenjevanja, spletno 
popravljanje dela učencev ter arhiviranje dosežkov). 

• Dobro pripravljena e-gradiva prispevajo k ekonomičnosti pouka. 
• E-gradiva je lažje prilagajati predznanju učencev. 
• Večje sodelovanje med učitelji in večje vključevanje ter izvajanje raznih projektov. 

In čeprav so po večini podani le pozitivni razlogi, zakaj je uporaba IKT pri izobraževanju 
pomembna, in smo v Sloveniji z informatizacijo osnovnih šol začeli že zelo zgodaj (leta 1972) 
ter so potekali razni projekti vključevanja, seznanjanja in uvajanja IKT v izobraževanje 
(projekt računalniška pismenost, LogoS, RAČEK, Petra ipd.) (Brečko in Vehovar, 2008), se 
še vedno zdi, da slovenski šolski prostor še ni popolnoma digitalno pismen. »Slovenija ima 
sicer izredno nadpovprečno infrastrukturo (šole s spletno stranjo, LAN, širokopasovnim 
dostopom), prav tako ima izredno visoko pripravljenost učiteljev za uporabo IKT. Po drugi 
strani opažamo, da Slovenija močno zaostaja za EU predvsem v pogledu rabe IKT v učilnici, 
pa tudi v razmerju PC-učenec« (Brečko in Vehovar, 2008, str. 26). 

2.1.5. Pomanjkljivosti vključevanja IKT v izobraževanje 

Tako kot vsaka stvar ima tudi IKT svoje slabosti, učitelj pa je tisti mentor, ki mora učence s 
pravilno izbiro IKT naučiti, da vso učno gradivo ni uporabno.V tej fazi mora biti učitelj 
najbolj kritičen, zanesljiv, objektiven uporabnik moderne tehnologije. Le učitelj s temi 
lastnostmi lahko izniči pomanjkljivosti vključevanja IKT v izobraževanje in optimalno 
izkoristi priložnosti, ki jih IKT ponuja. Učiteljevo znanje uporabe IKT lahko štejemo med 
izzive pri integraciji IKT v izobraževanje. Učitelji morajo biti torej dobro izučeni za uporabo, 
šele nato lahko učence učijo uporabljati tehnologijo in jih tudi učijo pravilne izbire modernih 
tehnologij za učenje. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da nobene spremembe niso lahko 
sprejemljive in da je potreben čas, preden postane uporaba IKT v izobraževanju nepogrešljiva 
(Kumar, 2008). 

Clark (2005) celo dokazuje, da multimedijski pristop ne pripelje do boljših učnih rezultatov. 
Trdi, da je učenje z IKT učencem sicer bližje, ker jim to predstavlja nekakšno zabavo, vendar 
ko pride do resnega učenja, kjer so zahtevani rezultati, navdušenje oz. motivacija zamre. Prav 
tako sta pod drobnogled vzeta individualizacija in diferenciacija posameznih informacijsko-
komunikacijskih gradiv. Učitelj namreč ne izdela vseh gradiv sam, tista, ki so dostopna na 
svetovnem spletu, pa so za urejanje zaprta. Tudi za bolj individualizirano e-gradivo mora 
učitelj imeti zares veliko znanja in razpolagati mora z veliko programskimi opremami (Clark, 
2005).  

Pomanjkljivost vključevanja IKT v izobraževanje je tudi pomanjkanje časa (Thomas in 
Stratton, 2006). Otroci morajo biti že predhodno seznanjeni z IKT, za kar je potreben čas. 
Učenci se morajo na novosti navaditi in jih tudi sprejeti. Potem je potreben čas, ki ga učitelj 
posveti prilagajanju IKT na cilje, ki jih želi uresničiti z uporabo moderne tehnologije. Na 
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koncu pa je potreben tudi čas, da učitelj ta sredstva pripravi za uporabo in tudi analizira 
dobljene rezultate (Thomas in Stratton, 2006).  

Božnar (2004) navaja še nekaj slabosti IKT, še posebej poudari nesposobnost računalnika za 
sočustvovanje z učenci. Računalnik se ni sposoben odzivati na reakcije učencev, ni sposoben 
spontanega prilagajanja na potrebe učencev pri usvajanju novega znanja, ni sposoben 
zaznavanja problemov in situacij pri poučevanju in prav tako ni sposoben dajati drugih 
povratnih informacij kot tistih, ki so bile predhodno nastavljene. »Učencev zaradi novih 
možnosti izobraževalne tehnologije ne smemo osiromašiti za pristne medosebne odnose in 
stike, lepote narave in neposrednega doživljanja in okušanja sveta, ki nas obdaja« (Božnar, 
2004, str. 4). Hkrati Rogelj (1995) dodaja še, da je pri uporabi računalnika pri pouku poudarek 
na pisnem posredovanju informacij, da hitro nadvlada umetna izkušnja nad življenjsko, da se 
pojavlja zahteva po računalniških znanjih in da so stroški, povezani z vpeljavo računalnika v 
izobraževanje, visoki.  

Še vedno pa se zdi, da je glavni problem izobraževalne problemske opreme predvsem v 
jeziku, saj je večina programov narejena v angleščini, kar je za večino učencev prezahtevno, 
učitelji pa od njih ne smejo zahtevati pravilne uporabe (Kumar, 2008). Seveda pa to lahko 
deluje tudi v obratni smeri, učenci se preko gradiv v (najpogosteje) angleškem jeziku učijo 
tujega jezika in s tem v njem tudi napredujejo in ga povezujejo z ostalimi predmeti. To se 
kaže tudi pri rezultatih, saj so bili pozitivni učinki ugotovljeni ravno pri izboljšanju jezika 
(Krnel, 2008).  

2.2. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI ŠPORTU 
Bistvo predmeta šport je gibanje in osvajanje gibalnih vzorcev, kar je tudi glavni razlog, zakaj 
mnogi odločno nasprotujejo uporabi IKT pri športu. Glede na trenutno stanje gibalne 
aktivnosti med mladimi, ugotovljeno z raziskavo HBSC leta 2006, se v Sloveniji vsaj 60 
minut dnevno (kolikor določa Svetovna zdravstvena organizacija) giba le 17,6 % 
mladostnikov. Učitelji v dveh ali treh urah športa tedensko ne morejo kompenzirati sedečega 
načina življenja, ki ga učenci prakticirajo pri ostalih predmetih in doma. Ravno zaradi tega se 
pod vprašaj postavlja učno okolje, v katerem se odvija pouk športa. Morda je edina rešitev 
uvedba novega oz. drugačnega učnega okolja (Jurak, Kovač, Strel, 2011a).  
Izredno pomembno je, da je učitelj dovolj usposobljen za uporabo IKT pri poučevanju. In če 
je to izjemnega pomena pri vseh predmetih, je to še bolj pomembno pri uvajanju IKT v pouk 
športa. Tu gre namreč za bolj specifično in manj poznano programsko opremo, saj je vsem 
dobro znana le uporaba splošne programske opreme Microsoft Word ali podobnih orodij za 
pisanje priprav oz. urejanje besedil. Predmet je drugačen tudi zato, ker »ima svoje strokovno 
izrazoslovje in pristope, zahteva drugačna sredstva, učenec dobi drugačne vrste znanja« 
(Markun Puhan, 2008a, str. 3). Hkrati Markun Puhan (2008a, str. 2) dodaja »da je šport 
poseben tudi zato, ker je pri tem predmetu gibanje uporabljeno kot medij za pridobivanje 
znanja.«  
Zaradi vseh teh razlogov vključevanje IKT v pouk športa ne sme biti naključno, priporočljivo 
je slediti štirim stopnjam, ki jih opredeljuje Kumar (2008): 

1. Odkrivanje vseh možnosti IKT pri vpeljavi k določeni temi; uporabnik se seznani z 
različnimi pripomočki in poišče zase najbolj primernega. 

2. Naučiti se, kako IKT uporabljati; pregledati orodja in poiskati primerne aplikacije ali 
segmente določenega orodja.  

3. Razumeti, kdaj in kako uporabiti IKT; uporaba IKT doseže določen cilj. Pri tej stopnji 
naj bi uporabnik znal prepoznati situacijo, v kateri bo IKT uporabljena primerno. 
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4. Specializacija v uporabi IKT; znanje o IKT je zelo poglobljeno, uporabnik je specialist 
pri uporabi določenega pripomočka.  

Učitelj mora na vsakem koraku pridobivati informacije o učencu in o samem učinku 
poučevanja. Predvsem pri športu je najbolj objektivno pridobljena informacija z meritvami, 
subjektivno pa z opazovanjem. Tako subjektivno kot objektivno lahko informacije pri športu 
pridobivamo z IKT, ki hkrati omogoča tudi povratno informacijo o lastnem pedagoškem delu. 
Z IKT lahko poleg nudenja povratne informacije tudi posredujemo nove učne vsebine, iščemo 
različne vire informacij in organiziramo delo (Kovač, 2012). Vendar pri uvajanju IKT v 
proces športa nikakor ne smemo pretiravati in tehnologije vključevati na silo. Učitelj mora 
imeti kritično distanco do tehnologij, saj s tem tudi učence uči, kdaj je uporaba smiselna in 
kdaj ne. Učenci oz. mlajši uporabniki modernih tehnologij namreč prepogosto posegajo po 
raznih internetnih virih, ki pa niso nujno najboljša izbira. IKT ne sme zmanjšati intenzivnosti 
in količine vadbe, prav tako z njeno uporabo ne smemo pretiravati, saj mora učitelj vedno 
vedeti, katere cilje uresničuje z določeno dejavnostjo (Jurak idr., 2011a). Nevarnost 
predstavlja tudi uporaba pametnih telefonov, saj ima skoraj vsak učenec svoj telefon, ki 
omogoča snemanje, slikanje, predvajanje glasbe, brskanje po internetu ipd. Učitelj mora biti 
kritičen do uporabe pametnih telefonov, s katerimi naj bi se učenci med seboj snemali in nato 
ocenjevali pravilnost izvedbe, med poukom. Težavne so tudi mobilne aplikacije, ki so 
potrebne predhodne in kritične presoje kakovosti (Mišič, 2013). Smiselna uporaba IKT pri 
športu je ključnega pomena, uporablja naj se tam, kjer učitelju lajša delo in mu skrajša 
priprave na delo. Pomemben pokazatelj smiselne uporabe pa so tudi boljši rezultati znanja 
(Sotošek, 2008). Ravno zaradi tega je učiteljeva vloga še vedno zelo pomembna, čeprav se mu 
zmanjša v smislu tistega, ki znanje prenaša oz. ga posreduje. To funkcijo prevzamejo 
nepersonalni mediji, učitelj pa je tisti, ki mora imeti dobro razvite IKT kompetence (Kovač, 
2012). Markun Puhan (2008a) dodaja, da je z vidika učenca uporaba IKT pri športu smiselna 
takrat, ko učenci že imajo neko znanje in izkušnje z uporabo modernih sredstev. »Učitelj tako 
dobiva novo vlogo usmerjevalca pri učenčevem samostojnem iskanju informacij, njihovi 
kritični selekciji, urejanju v smiselne celote, ocenjevanju relevantnosti informacij in 
njihovemu osmišljevanju, torej njihovi praktični uporabi« (Kovač, 2012, str. 3). 

Digitalna pismenost je torej pomembna kompetenca tudi na področju športa. Na šolskem 
področju jo razdelimo na (Sotošek, 2008, str. 1–2): 

- »Kompetence učitelja, da uporablja IKT kot sredstvo oz. pripomoček za poučevanje 
učencev in za nazornejše in bolj učinkovito poučevanje športa; pomaga učitelju pri 
nadgrajevanju in dopolnjevanju njegovih rutinskih učnih oblik in metod. 

- Kompetence učenca, kjer imamo v mislih stopnjo znanja, spretnosti in veščin, ki naj bi jih 
učenci dosegli ob koncu šolanja in jih lahko razvijemo tudi z uporabo IKT pri pouku 
športa. Gre za vprašanje, kako informacijo pridobiti in jo koristno uporabiti.«  

Vsako uvajanje novosti prinese s seboj dodatno delo in z IKT ni nič drugače. To je v 
slovenskem izobraževalnem sistemu še kako velik problem, saj učitelji po navadi ne 
zapuščajo delovnega mesta do upokojitve. Mladi učitelji so seveda bolj prilagodljivi za 
spremembe, imajo več energije za preizkušanje novosti in tudi več želje po pestrem pouku. 
Starejša generacija učiteljev pa se raje poslužuje starih, že preverjenih učnih metod, oblik in 
pripomočkov. Ravno to bi lahko bil razlog, da si mnogi učitelji še danes, ko je IKT že močno 
vpet v proces izobraževanja, ne morejo predstavljati, da bi bil IKT pri športu koristen. Trdijo, 
da način dela pri športu temelji na osebnem stiku, ki pa ga IKT ne mora zagotoviti (Markun 
Puhan, 2008a). Res je osebni stik pomemben dejavnik pri športu in na prvi pogled je IKT 
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nepotreben pripomoček, saj se ga da nadomestiti z dobro staro besedno povratno informacijo 
učitelja ali učenca, z dobro demonstracijo učitelja ali učenca in dobrim prikazom gibalnih 
nepravilnosti in pogostih napak (Mišič, 2013). Po drugi strani pa predstavlja IKT dodano 
vrednost kakovosti znanja, saj IKT lahko učencem pokaže tudi drugo dimenzijo športa. Tu so 
mišljeni učenci, ki menijo, da niso športno nadarjeni, dovzetni pa so predvsem za teoretična 
znanja. Z IKT tem učencem lahko pokažemo, da pri praktični izvedbi športnih vsebin 
potrebujemo pravilno tehniko izvedbe (Markun Puhan, 2008a). V tej fazi vpeljemo IKT, da 
jim pravilno izvedbo demonstriramo ali pa učencu zgolj ponudimo objektivno povratno 
informacijo njegove izvedbe in predloge za izboljšavo. Demonstracija s pomočjo IKT učencu 
namreč omogoči, da posamezne dele ustavi ali jih upočasni, kar mu daje dodaten vpogled. 
IKT pri pouku športa pa ob smiselni uporabi lahko učence tudi navaja na vseživljenjsko 
učenje. Spodbuja jih, da povežejo in uporabijo že pridobljena znanja, spretnosti, taktiko in 
ustvarjajo sestavljene gibalne vzorce ter sami predlagajo izboljšave in jih tudi uresničijo; 
spodbuja jih, da sami izberejo način vrednotenja in sami ovrednotijo izvedbo oz. izdelek; 
širijo znanje in nabor vlog pri športno vzgojnih dejavnostih in začnejo medpredmetno 
povezovati znanja in širijo pogled na iskanje informacij (Bodyandmind, 2005 v Markun 
Puhan, 2008a). Strinjati se je potrebno, da je industrijska doba že davno prešla na 
informacijsko dobo in da se morajo učitelji nehati upirati novostim in predhodno ocenjevati 
neuporabnost. Prišel je skrajni čas za kombiniranje interesov »nove generacije« in »stare 
institucije«, kar bi lahko prineslo rezultate in izboljšanje izobrazbe (Thomas in Stratton, 
2006). 

2.2.1. Cilji uporabe IKT sredstev pri pouku športa 

Specifična uporaba IKT pri športu prinaša tudi specifične cilje, ki jih navaja Sotošek (2008, 
str. 3): 

• »spoznati pripomočke IKT, področje njihove uporabe in osnovne lastnosti, 
• pravilno rokovati z IKT pripomočki in upoštevati nujnost zagotavljanja osnovnih 

pogojev za njihovo uporabo, 
• spoznati možnosti zapisa podatkov na različnih medijih in njihovo prenosljivost, 
• uporabiti IKT pripomočke ob raznih priložnostih - pri organizaciji in izvedbi pouka 

športne vzgoje, športnih dnevih, šole v naravi, šolskih športnih tekmovanj, 
medrazrednih športnih tekmovanj, pri testiranju za ŠV karton, pri izbirnem predmetu 
in interesnih dejavnostih, za zajemanje podatkov, predstavitve, obdelavo podatkov, 
idr., 

• poiskati in izbrati želene podatke in informacije na svetovnem spletu in jih uporabiti.« 

2.2.2. IKT v vseh stopnjah učnega procesa 

IKT pri pouku športa se uporablja na različnih stopnjah: redni pouk, organizacija športnega 
življenja na šoli, komunikacija s starši in učenčeva uporaba medija za učenje. V okviru 
rednega pouka učitelj IKT uporablja pri načrtovanju predmeta šport (pisanje priprav), pri 
poučevanju (analiza podatkov telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, spremljanje in 
vrednotenje športnih znanj, statistične obdelave podatkov, interpretacije podatkov, 
multimedijska podpora pedagoškemu procesu) in pri sami evalvaciji dela (spremljanje in 
vrednotenje lastnega napredka na podlagi podatkov o napredku). Pri organizaciji športnega 
življenja na šoli učitelj z IKT-jem spremlja in vodi tekmovanja, pri komunikaciji s starši 
uporablja splet ali pametni telefon, učenci pa lahko sami poiščejo multimedije, ki jim 
omogočajo prenos različnih informacij, seveda vsaj na začetku pod nadzorom in usmeritvijo 
učitelja (Kovač, Jurak, Starc in Strel, 2007). 
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Sotošek (2008), Kovač idr. (2007) navajajo, da ima učitelj športa možnost uporabiti IKT v 
učnem procesu pri: 

• Načrtovanju pouka: pisanje dnevnih priprav, letnih delovnih priprav, pisanje programa 
športnih dni, interesnih dejavnosti, šole v naravi. 

• Ustvarjanju spodbudnega učnega okolja: dvig motivacije z uporabo IKT, lažje 
spremljanje napredka učencev (npr. merilec srčnega utripa). 

• Pripravi didaktičnih materialov – vadbeni kartoni, učni listi, animacije, kinogrami, 
video posnetki ipd. 

• Teoretični nadgradnji praktičnega pouka: predstavitve informacij z multimedijsko 
podporo, tako da imajo učenci možnost večkratnega dostopa, ponovitev, sprotnega 
dopolnjevanja. 

• Vodenju in spremljanju tekmovanj: medrazredna, šolska, razredna tekmovanja in 
krosi. 

• Osebnem komuniciranju z učenci, starši in drugimi učitelji ter njihovemu 
informiranju. 

• Učenju na daljavo, kombiniranem učenju in e-poučevanju. 
• Analizi podatkov o stanju znanja, gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti otrok v 

različnih fazah učnega procesa (športnovzgojni karton, druga testiranja, statistične 
obdelave in prikazi). 

• Iskanju različnih virov informacij preko svetovnega spleta, zbiranju in obdelavi 
podatkov z računalniškimi programi in arhiviranje izdelkov. 

 
Sredstva IKT je pri urah športa možno uvajati na naslednjih področjih (Sotošek, 2008, str. 3): 

• »Uporaba sredstev IKT v klasični obliki pouka kot pripomoček za boljšo ponazoritev 
pri učenju. 

• Uporaba sredstev IKT pri učencih kot dodaten vir informacij. Učenci postajajo s tem 
aktivnejši v učnem procesu. 

• Uporaba sredstev IKT za komunikacijo med učiteljem, učencem in informacijami iz 
različnih virov. Delovanje sistema v učnem procesu vodi, usmerja in nadzoruje 
učitelj.« 

IKT se pri pouku večinoma uporablja za pisanje priprav in evalvacije lastnega pedagoškega 
dela. V procesu poučevanja učitelji z distanco pogledujejo proti sodobnim pripomočkom in 
programom, ki bi jim lahko olajšali delo. Po eni strani je to razumljivo, saj bi ob njihovem in 
učenčevem nepoznavanju zmanjšali intenzivnost gibanja in zašli stran od bistva športa. »Po 
drugi strani pa prav sodobne tehnologije pri učenju novih gibanj in izboljšanem nadzoru 
gibanj v različnih okoliščinah omogočajo izjemno pomembno vizualno in miselno povratno 
informacijo, še zlasti, če je ta posredovana prek ustreznega e-gradiva z uporabo video 
posnetkov, video analize, računalniške simulacije gibanja ipd.« (Jurak idr., 2011a, str. 17–18). 

2.2.3. E-poučevanje pri športu 

Kumar (2008) e-učenje oz. e-poučevanje opredeljuje kot učenje, povezano z računalniško 
podprtim sistemom. Največkrat je tako učenje povezano z napredno učno tehnologijo, ki se 
ukvarja tako s tehnologijo kot tudi z metodami učenja in učenjem z uporabo internetne ali 
multimedijske tehnologije. V današnjem času je morda prav ta multimedijska tehnologija 
rešitev pouka športa. Učenci namreč pri športu niso več tako sproščeni, njihove gibalne 
spretnosti so čedalje slabše in njihov način življenja jih vedno bolj nagovarja k sedečemu 
položaju, predvsem v šoli. Zato je treba tehnološki napredek izkoristiti v prid učencev in 
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ustvariti drugačno učno okolje, npr. e-telovadnico (Jurak, Kovač, Strel, 2011b). Predvsem je 
pomembno, da se učitelji poslužujejo raznolikih učnih metod in oblik dela, s tem pa 
vključujejo tudi IKT v pouk športa. »Za čim bolj enostavno in redno uporabo IKT pri pouku 
športa pa je zelo pomembna ustrezna umestitev tehnologije v telovadnici« (Jurak idr., 2011b, 
str. 29). V ta namen je bil razvit koncept e-telovadnice, poimenovan kot projekt Elan fit-me. 
Koncept e-telovadnice prihodnosti je bil razvit, ker razvijalci želijo osmisliti pouk športa v 
moderni družbi z uporabo moderne tehnologije. Cilj projekta je razviti koncept pridobivanja 
podatkov z učinkovito uporabo IKT v šolski športni dvorani. »Projekt vsebuje naslednje 
inovativne elemente: celostno povezovanje posamezne opreme za IKT v telovadnici v 
integriran sistem; izdelava nove diagnostične opreme za delo pri športu; ustvarjanje zbirk 
podatkov o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih, ki omogoča primerjavo 
posameznika z vrstniki, vzpostavitev redne komunikacije prek sodobnih medijev med 
učiteljem športa in starši glede izvedbe pouka športa; možnost sodelovanja učitelja športa in 
šolskega zdravnika pri načrtovanju vadbe za učence z zdravstvenimi težavami; na eni (spletni) 
točki združene slikovne in besedne informacije o izvedbi posameznih gibanj vadečih, učenju 
teh gibanj in njihovem pomenu v povezavi z drugimi šolskimi predmeti (področji) in 
življenjem« (Jurak idr., 2011b, str. 31). 
Koncept Elan fit-me sestavljajo 3 komponente (Jurak, Kovač in Strel, 2011a):  

- uporabniška aplikacija, ki predstavlja programsko okolje za učitelje; 
- centralno upravljanje sistema diagnostične opreme v telovadnici (RFID sistem, kjer se 

učenec preko zapestnice identificira in tudi shrani svoje izmerjene podatke, vmesnik 
za zajem diagnostičnih podatkov ter vsa ostala IKT oprema v telovadnici); 

- spletni portal za izmenjavo izmerjenih podatkov.  
Z eno besedo je bistvo sistema v povratni informaciji, ki jo dobijo učenec in pa tisti, za katere 
učitelj meni, da morajo biti s temi rezultati seznanjeni. 

Prednosti vpeljave modernih tehnologij v pouk športa so že večkrat omenjene, zato se 
osredotočimo raje na nevarnosti, ki jih predstavlja tovrstno poučevanje. Zelo verjetno je 
namreč, da se učenci naveličajo novosti, s čimer pade tudi njihova motivacija za delo. V 
takem primeru mora biti učitelj dovolj vešč v uporabi IKT, da zna z isto tehnologijo doseči 
višji cilj oz. zna preiti na ožje učne situacije (Jurak, Kovač, Strel, 2011a). Koncept e-
telovadnice sicer zveni kot odlična pridobitev za slovensko poučevanje športa, vendar se je 
potrebno vprašati, ali je to zares potrebno. Šolske telovadnice se bodo spremenile v 
produkcijsko hišo, kjer so na vsakem koraku postavljene kamere, računalniki in LCD zasloni. 
Zamisel ni slaba, pa vendar za seboj prinese kopico denarnih stroškov, učitelji pa tako ali tako 
niso dovolj izobraženi, da bi tovrstno opremo zares lahko optimalno izkoristili.  
Rezultati projekta Elan fit-me sicer niso znani, saj je bil projekt leta 2011 šele predstavljen, od 
takrat pa ni zaslediti prvih rezultatov delovanja.  

2.2.4. Spletna učilnica pri predmetu šport 

Razširjenost uporabe spletne učilnice je precej široka, saj ima praktično skoraj vsaka osnovna 
šola postavljeno spletno učilnico za različne predmete. Seveda je tovrstna učilnica pri 
predmetu šport bolj vprašljiva in manj razširjena, pa vendar se od začetka projekta e-šolstvo 
in z dodatnim izobraževanjem pozna tudi uspešno uvajanje novosti v prakso (Polenšek, 2010). 
In ravno spletna učilnica je tisto dodatno orodje pri pouku športa, kjer lahko učenec zares 
vsakemu »zakaj« doda svoj »zato« (Štuhec Tivadar in Šenet, 2011). 
Spletno učilnico lahko uvrstimo v prav vse kategorije izobraževanja glede na vključenost IKT 
v pouk športa, to pomeni, da je spletna učilnica vključena tako v e-učenje, kombinirano 
učenje in učenje na daljavo. Spletna učilnica nam omogoča več možnosti uporabe in s tem se 
izobraževanje prepleta z IKT. Omogoča nam namreč komunikacijo v obliki forumov, preko 
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klepetalnice in objavo obvestil o spremembah urnika, časa ali kraja izvajanja pouka športa, 
prav tako nam omogoča učenje učnih vsebin preko naloženih vsebin (video posnetki, 
hiperpovezave na internetno stran, učni listi, kvizi, teoretično gradivo, …), oddajanje 
individualnih in skupinskih nalog, pri čemer lahko učenci direktno preko spletne učilnice, 
vsak na svojem računalniku, urejajo isto besedilo (Polenšek, 2010). Poleg tega lahko spletno 
učilnico učitelj uporablja tudi za učenčev osebni portfolio in tako neobremenjeno vsakemu 
učencu posebej ponudi obsežno povratno informacijo o izvajanju neke gibalne vsebine 
(Štuhec Tivadar in Šenet, 2011).  

Spletna učilnica predmeta šport je dober primer usklajevanja današnjega življenjskega sloga 
učencev in izobraževanja (Polenšek, 2010). Mladina namreč veliko časa preživi na 
računalnikih in zato je potrebno spremeniti tudi načine in oblike poučevanja, kjer svoje mesto 
najde spletna učilnica. Hkrati moramo pri poučevanju športa stremeti k dejstvu, da je potrebno 
učencem osmisliti vlogo in pomen športa v njihovem življenju. To pa lahko dosežemo s 
podajanjem teoretičnega znanja in »spletna učilnica za šport predstavlja nekakšno vez med 
vsem praktičnim znanjem in teoretičnimi vsebinami, ki naj bi jih pri urah predelali« (Mrak, 
2008, str. 2). Spletna učilnica tako predstavlja učilnico teorije, tako da pri samem pouku 
učenci teorijo, torej pravila iger, taktike, sodniške znake, varnosti pri izvajanju in poznavanje 
opreme, orodja in izrazoslovja, že poznajo. Pouk športa tako ostane namenjen le izvajanju 
praktičnih vsebin, kar pa tudi je prvotni namen pouka športa. »Okolje Moodle omogoča 
učitelju poučevanje in učencem učenje teorije »na daljavo«« (Štuhec Tivadar in Šenet, 2011, 
str. 3). In ravno ocena oziroma povratna informacija je tista, ki učenca privabi v spletno 
učilnico. Štuhec Tivadar in Šenet (2011) opozarjata na nezmožnost učitelja pri podajanju 
zares popolnih povratnih informacij med samim procesom pouka. Poleg varovanja in vsega, 
kar mora učitelj med poukom početi, mu vsekakor ne preostane dovolj časa, da bi se pri 
podajanju povratne informacije posvetil vsakemu učencu posebej. Poleg tega lahko učitelj v 
e-portfolio učencu posreduje tudi druge informacije, ki jih mogoče ne bi bilo prijetno poročati 
pred celim razredom, npr. napotki učencu, kako zgubiti kilograme (Štuhec Tivadar in Šenet, 
2011).  

Okolje Moodle omogoča dodajanje različnih vsebin in podpira veliko programskih jezikov. 
Polenšek (2010) v svoji spletni učilnici tako uporablja nekaj zanimivih dodatkov, kot so 
»wiki« za urejanje, spreminjanje in brisanje vsebine prek spletnega brskalnika, koledar, 
kamor zapisuje dogodke in kvize, ki jih ustvari s programom HotPotatoes. Dobro oblikovana, 
vsebinsko bogata in zanimiva spletna učilnica poveča motivacijo učencev za pregled vsebin 
športa. Učitelju omogoča tudi objavljanje dodatnih vaj, tj. vsebin, s katerimi učenci izboljšajo 
izvajanje gibalne prvine. Pa vendar se, tako kot pri večini IKT, pojavlja problem, to je upad 
motivacije za pregled objavljenih vsebin takoj po začetnem navdušenju. Je pa prednost 
spletne učilnice v tem, da ima učitelj vseskozi vpogled nad obiskom in pregledom vsebin 
(Polenšek, 2010). Učitelj ima tako omogočen vpogled in čas, da se odzove in spletno učilnico 
posodobi ter jo ponovno naredi zanimivo. 

Spletna učilnica, ki jo predstavlja Mrak (2008), od učencev zahteva reševanje vprašalnikov, 
kvizov in pregled drugih privlačnih oblik za predstavitve vsebin. Deluje na spletnem naslovu: 
http://www2.arnes.si/~amrak3/index.htm in je sestavljena iz šestih razdelkov:  

- Športna vzgoja, kjer so predstavljene vsebine predmeta šport in izrazoslovje, ki sodi 
zraven, kriteriji za ocenjevanje, pravila obnašanja v šolski telovadnici, povezavi na 
stran s kvizi in zanimivimi vsebinami s področja športa z veliko animacijami. 

- Gibalne sposobnosti s predstavitvijo vseh sedmih gibalnih sposobnosti in učnimi listi 
za preverjanje znanja. 
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- Spletna učilnica, ki je urejena po vsebinah in najprej ponuja razdelek s teorijo, nato pa 
še kviz, kjer učenci preverijo osvojeno znanje. Vsi kvizi so izdelani s pomočjo 
programa HotPotatoes.  

- Fairplay, ki učence opozarja na pravila poštenega obnašanja pri športu. 
- Povezava na spletno stran ŠD Mladi Vrh. 
- Povezava na spletno stran OŠ Poljane. 

Spletna učilnica športa OŠ Poljane je narejena pregledno, vsebine oz. naloge, ki se pojavljajo 
v spletni učilnici, so koristne in zanimive, saj učenci zares spoznajo sodniške znake, atletske 
prvine, vsebine športnovzgojnega kartona, plesno zgodovino in razdelitev plesov, gimnastično 
orodje, gimnastične elemente, varovanje pri izvajanju gimnastičnih vsebin in položaje telesa, 
metode vadbe, nekaj o srčnem utripu, napotke za varno pohodništvo, spoznajo tehnike 
plavanja, FIS pravila smučanja in izbirajo med povezavami na spletne strani, namenjene 
orientacijskem teku. Pa čeprav spletna učilnica zajema veliko vsebin športa, se pojavlja 
vprašanje, ali učenci prebirajo teoretične vsebine in rešujejo omenjene kvize. Tako kot 
omenja Polenšek (2010), pride pri tovrstnih internetnih vsebinah do hitrega upada motivacije. 
Splošnega recepta, kako zagotoviti uporabo internetnih vsebin, ni. Učitelj lahko učence med 
poukom spodbuja k obisku spletne učilnice in jim na spletno učilnico naloži kakšno dodatno 
delo ali učni list ter s tem učence privabi k ogledu ostalih vsebin. 

Spletna učilnica eGradiva je za uporabnika zelo prijazna, saj je narejena pregledno in 
enostavno. Omogoča vpogled v 14 tem: splošna telesna pripravljenost, atletika, gimnastika z 
ritmično izraznostjo, košarka, dvoranski nogomet, odbojka, rokomet, drugi športi, aerobika, 
pilates, sproščanje, izleti in pohodništvo ter gorništvo, prehrana športnika in ples. Vsaka od 
teh tem je nato razdeljena v teoretične in praktične vsebine. Pri teoretičnih vsebinah so 
predstavljena sodniška pravila, definicije, zgodovine športnih vsebin, pravila varovanja pri 
gimnastiki, nasveti za pravilno obnašanje v gorah in o zdravi prehrani. Povsod so vključene še 
slike in video posnetki. Prav tako je pri praktičnih vsebinah, kjer zasledimo razne 
demonstracije, ki jim sledijo še zapisi najpogostejših napak, nasvete za ogrevanje in 
sproščanje, primere skupinskih vadb, osnovne principe izvajanja pilatesa, teste in ideje za 
ples. Opisano spletno učilnico najdemo na spletnem naslovu: http://egradiva.e-
cho.org/home/#, kjer se lahko brezplačno registrira vsak obiskovalec in prosto dostopa do 
naloženih vsebin.  

 

Slika 1: Spletna učilnica eGradiva(vir: http://egradiva.e-cho.org/home/#)  

Vse, kar je naloženo na omenjenih spletnih učilnicah, sicer ni uporabno za vsakodnevno 
uporabo, lahko pa učence spodbudimo, da si vsebine ogledajo in tako dobijo informacije, ki 
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sicer pri pouku ne bodo obravnavane. Učenec tako lahko najde šport ali dejavnost, ki mu bo 
všeč. Tako dosežemo cilj, ki je sicer vodilo pouka športa - spraviti in ohraniti učence v 
gibanju. 

2.3. PROGRAMSKA OPREMA IN Z IKT PODPRTI PRIPOMOČKI PRI ŠPORTU 
Vsi pripomočki, ki so uporabni pri pouku športa, morajo biti prenosljivi. Le tako lahko 
pripomočke prosto prestavljamo in jih uporabljamo kjer koli in kadar koli. Še posebej je to 
pomembno pri računalniku, ki je skoraj neuporaben, če ni prenosni. Prenosni računalnik mora 
biti neodvisen od električnega omrežja, saj ga le tako učitelj lahko uporablja zunaj telovadnice 
(Štihec, Leskošek, 2004, v Polenšek, 2011). Poleg prenosnega računalnika se pri pouku športa 
veliko uporabljajo tudi video kamera, fotoaparat, merilci srčnega utripa, štoparica, dlančnik, 
radio s CD predvajalnikom, različna CD in DVD gradiva, projektor/ekran za predvajanje 
posnetkov, naglavni mikrofon in svetovni splet (Sotošek, 2008).  

2.3.1. Računalnik v procesu športa 

»Beseda računalnik simbolizira današnje postindustrijsko obdobje, torej čas, v katerem 
živimo« (Rogelj, 1995, str. 7). Izobraževanje skupaj z uporabo računalnika zagotavlja boljše 
učenje, učencem je le potrebno vcepiti v glavo, da je računalnik za njih zgolj orodje, ki jim 
pomaga pri učenju. Seveda učenci sami po sebi niso računalniški strokovnjaki, čeprav smo v 
času, ko je računalnik za večino otrok nekaj samoumevnega in ga obvladajo celo bolje kot 
učitelji sami. Hiter razvoj računalnika in programske opreme nam pove, da samo učenje 
računalnika ni smiselno, potrebno je računalnik vpeljati v predmete in ga s posameznimi 
učnimi vsebinami osmisliti. Torej je bolj smiselno izobraževanje ob računalniku (t.i. CAL – 
computer assisted learning) (Rogelj, 1995).  

V pouk lahko računalnik vključimo na dva načina (Rogelj, 1995, str. 11): 

1. »Samostojno delo na računalniku: 
• skupinsko delo, ki poteka v računalniški učilnici, vodi ga učitelj, 
• individualno delo, ki poteka s pomočjo računalnika, npr. za reševanje naloge, 
• samostojno delo, ko učenec računalnik uporablja za samostojno učenje. 

2. Računalnik kot učno sredstvo zaradi: 
• popestritve pouka, 
• priprave na pouk, komunikacije z učenci/starši in analize pouka.« 

Z drugega vidika Rogelj (1995) opredeljuje, da se računalnik v proces športa lahko vključi za 
podajanje teoretičnih vsebin, izvajanje športne vadbe (podajanje praktičnih vsebin), 
kontroliranje učinkov športne dejavnosti in analiziranje učinkov športne dejavnosti. Prav 
slednja sta za pouk športa izrednega pomena, saj je povratna informacija ključna za vadečega 
učenca. Če učenec ne bo dobil povratne informacije o svojem športnem znanju in ne bo vedel, 
ali dejavnost izvaja pravilno ali narobe, je vprašljivo znanje naslednjih praktičnih vsebin. 
Torej, če se računalnik v procesu športa uporablja le za podajanje teoretičnih ali praktičnih 
vsebin, je to nesmiselno, saj se sploh ne ve, kakšna je raven športnega znanja za neko športno 
dejavnost. Če pa se tega ne ve, se ne more podajati pravih informacij, torej je računalnik v 
procesu nesmiseln. Z drugimi besedami, vse štiri ravni uporabe računalnika so pri procesu 
športa med seboj ciklično povezane (Rogelj, 1995). 

Mesto uporabe računalnika pri športu je široko. Lahko se uporablja kot pripomoček za 
predstavljanje in spremljanje delovanje srca (prenos podatkov iz merilca srčnega utripa na 
računalnik), za določanje programa vadbe, sestavljanje uravnoteženega jedilnika, 
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predvidevanje bolezenskih stanj, po drugi strani pa tudi za posredovanje novih praktičnih 
vsebin (video gradivo za demonstracijo pravilne izvedbe) (Rogelj, 1995). Računalnik ima 
pomembno mesto tudi pri komunikaciji. Štihec (2000) trdi, da je računalnik v športu res zelo 
pomemben, saj ima športni učitelj opravka z veliko količino podatkov. Glavni problem je v 
tem, da športni kabineti dobijo najslabše, odslužene stacionarne oz. neprenosljive računalnike. 
Pri pouku športa pa je edino koristen in uporaben prenosni računalnik, ki ne potrebuje 
stalnega zunanjega napajanja. Tako se namreč računalnik lahko prosto prestavlja in uporablja 
na različnih lokacijah (zunaj na igrišču, v telovadnici, na športnem tekmovanju ipd.). 

Vprašati se je potrebno o smiselnosti vpeljave računalnika v pouk. Rogelj (1995) navaja, da se 
mu uporaba računalnika pri športu v prvem triletju ne zdi smiselna. Razlog za to vidi v 
velikem številu prisotnih učencev pri uri, razvojni stopnji učencev in prisotnosti samo enega 
učitelja. Računalniški učni programi bi morali biti prilagojeni razvojni stopnji otrok (slikovno 
gradivo) in glede na učni načrt (prepoznavanje športnih rekvizitov, pojmov in človeškega 
telesa, gibanja).  
V drugem triletju uporaba računalnika omogoča »ne samo uporabo učnih programov, ki 
temeljijo samo na enostavni slikovni predstavitvi, temveč tudi že programov, ki simulirajo 
osnovne prvine športne motorične vadbe, programov, namenjenih spoznavanju človeka na 
višjem nivoju, in programov, ki posegajo v baze podatkov – šolske mikrobaze« (Rogelj, 1995, 
str. 29). Računalnik v 4. in 5. razredu se tako lahko uporablja za popestritev pouka športa v 
smislu demonstracije ali pa za nazoren prikaz delovanja človeškega telesa. Učenci naj bi se 
tudi naučili, kako sami poiščejo določen podatek ali da sami analizirajo lastne motorične 
dosežke, torej analizirajo, primerjajo, vnašajo podatke ipd.  

Vendar ne glede na to, v katerem razredu vpeljujemo računalnik v pouk športa, se moramo 
zavedati, da s pretirano uporabo lahko naredimo več škode kot koristi. Učenci se že doma 
dovolj zadržujejo pred računalniki, v času pouka pa naj računalnik izkoristijo le za doseganje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. »Za nižje razredne stopnje velja ugotovitev, da naj bi se 
računalnik uporabljal zgolj kot začimba pri jedi, za višje razredne stopnje pa kot predjed« 
(Rogelj, 1995, str. 30). 

Poleg starostne skupine otrok na uporabo računalnika vplivajo še trije ključni dejavniki: 
vsebina, kader in sredstva. Vsebina se nanaša na cilj, ki ga želimo doseči pri posamezni uri, 
učne oblike in metode dela ter organizacijske metode športa. Kot že večkrat omenjeno, 
računalnik vpeljujemo le, ko je to smiselno in kadar je računalniška oprema oz. program 
primeren za določeno starostno skupino otrok. Pomemben dejavnik je tudi kader, ki mora biti 
zelo dobro usposobljen za uporabo računalnika in ki mora imeti tudi znanja s področja športa, 
saj le tako lahko uspešno umesti računalnik v sam proces športa. Za uspešno uporabo 
računalnika pri športu so ključna sredstva. Če šola ni ustrezno računalniško opremljena 
(računalniška učilnica, prenosni računalniki, ustrezni pripomočki - tiskalnik, vmesnik, 
datoskop, modem ipd.), potem pouk z uporabo računalnika ne mora biti kvaliteten (Rogelj, 
1995). 

2.3.1.1. Program Microsoft Word in Excel pri športu 

Najpogostejša uporaba računalnika je pri načrtovanju športnega procesa. Dandanes zagotovo 
vsak učitelj letni, tedenski, tematski in dnevni načrt dela pripravi s pomočjo računalnika. Ker 
ima učitelj vsak dan stik z učenci, ki so nepredvidljivi in različni iz dneva v dan, iz leta v leto, 
se učnih priprav in gradiv ne da prenašati (Kovač, 2005). Vedno znova so te priprave potrebne 
prenove in izboljšav, kjer ima pomembno vlogo računalnik, saj nam to omogoča.  
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Microsoft Word je najbolj priljubljen in najširše uporabljen program za pisanje in urejanje 
učnih priprav, pisanje in pripravo športnih dni, pisanje dopisov, evalvacij ipd. Rezultati 
raziskave iz leta 2006 (Markun Puhan, 2008b) kažejo, da Word pozna 95 %, uporablja pa 56 
% sodelujočih v raziskavi. Rezultatov sicer ne moremo posplošiti, saj je bil vzorec 
raziskovanja premajhen. Uporaba Worda pri pisanju priprav ali katere koli šolske 
dokumentacije je primerna predvsem zaradi enostavne uporabe, shranjevanja in urejanja ter 
tudi možnosti pregledovanja besedila. Zadnje je izrednega pomena, saj mora biti šolska 
dokumentacija napisana brez slovničnih napak, Word pa nas opozori vsaj na napačno 
zapisane besede. Poleg omenjenega nam Word omogoča vstavljanje tabel, slik in tudi 
enostavnejši izris telovadnice pri organizacijski pripravi. Pri obdelavi numeričnih podatkov, 
ki jih je pri športu kar nekaj, pa v veliki meri pomaga Microsoft Excel (Rogelj, 1995). 
Program Microsoft Excel pri športu uporablja skoraj 40 % udeleženih v raziskavi iz leta 2006 
(Markun Puhan, 2008b). Tudi učenci se pogosto poslužujejo uporabe Microsoft Worda, pri 
športu ga učenci lahko uporabijo v smislu povratne informacije učitelju o procesu 
pridobivanja znanja, v smislu izražanja lastnih ciljev pri določeni praktični vsebini, ali pa kot 
pripomoček pri izdelavi plakata, ki ga učenci izdelujejo v okviru projektnega dela (Markun 
Puhan, 2008a). 

2.3.2. GRAF - športnovzgojni karton 

Vsaka šola mora po zakonu voditi športnovzgojni karton, udeležba učencev pa je 
prostovoljna. Na podlagi standardiziranih testnih nalog in pa norm, ki so bile določene za 
določeno starostno skupino, karton učencu nudi objektivno informacijo o njegovem telesnem 
in gibalnem razvoju. Učitelju so ti rezultati podlaga za načrtovanje individualnega načrta dela 
pri športu in tudi pokazatelj napredka oz. nazadovanja pri telesnem gibalnem razvoju (Kovač, 
2012). Pri športni vzgoji je eden izmed najbolj, če ne celo najbolj uporabljen medij oz. 
računalniški program Graf - športnovzgojni karton. »Namenjen je grafični ponazoritvi 
rezultatov meritev za športnovzgojni karton in omogoča grafični prikaz rezultatov za 
posameznika, oddelek, razred ali več razredov hkrati, celo šolo, ločeno za učence, učenke ali 
pa oboje skupaj« (Štihec, 1995, str. 4). Podatki, pridobljeni s tem programom, so lahko 
namenjeni nadaljnjim raziskavam o gibalnih sposobnostih učencev, lahko pa jih uporabi 
učitelj za načrtovanje pouka. Sam program sicer ni namenjen neposrednemu procesu izvajanja 
testnih nalog za preverjanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, je pa uspešen 
pripomoček za ekonomizacijo administracije, ki jo tovrstno testiranje zahteva (Rogelj, 1995). 

2.3.2.1. Predstavitev merskih nalog - uporaba IKT 

Tako učenci kot tudi razredni učitelji se morajo seznaniti z merskimi nalogami, ki se jih izvaja 
pri meritvah za športnovzgojni karton. Vsi sodelujoči pri meritvah za športnovzgojni karton 
morajo biti seznanjeni s tem, kaj posamezna naloga meri, kako se naloga izvaja, kakšno je 
pravilno merjenje in kakšen je pravilen zapis meritve v športnovzgojni karton (Kovač in Strel, 
2005). Vse te podatke lahko učenci samostojno najdejo na spletu ali pa v okviru projektnega 
dela izdelajo plakat in predstavijo vse zgoraj omenjene elemente, tj. kaj, kako izvajamo, kako 
merimo in kako zapišemo. S pomočjo fotoaparata se lahko učenci med izvajanjem posamezne 
naloge slikajo in kasneje naredijo plakat, na katerem predstavijo gibalno nalogo in vse, kar 
morata učenec in učitelj vedeti za optimalno izvajanje športnovzgojnega kartona (Kovač idr., 
2007). Še bolj moderen način uporabe IKT pri predstavitvi merskih nalog pa je uporaba video 
kamere in predstavitev v obliki video posnetka. Posnetke lahko kasneje objavimo na spletni 
strani šole (Kovač, 2012) ali v spletni učilnici. Predstavitve merskih nalog lahko uporabimo 
tudi, ko meritve izvajamo. Učenca tako spomnimo, na katere elemente mora biti še posebej 
pozoren in tudi kako lahko te rezultate uporabimo pri nadaljnjem delu, torej kako načrtujemo 
izboljšavo. »S tem poskušamo doseči višje kognitivne cilje: razumevanje načrtovanja na 
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podlagi analize objektivnih rezultatov; primerjava individualnih podatkov z republiškimi 
povprečji; spoznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti v razvoju; razumevanje, da smo 
ljudje različni in da moramo upoštevati različnost posameznikov; spoznavanje, kako 
izboljšamo lastne pomanjkljivosti; kakšni so temeljni principi vadbe na razvoj posamezne 
sposobnosti, …« (Kovač, 2012, str. 8). 

2.3.2.2. Izdelava in obdelava seznama učencev s pomočjo IKT 

Pedagog je dolžen poslati seznam učencev, od katerih je predhodno prejel soglasje za 
sodelovanje pri športnovzgojnem kartonu, na Zavod za šport Slovenije, ta pa podatke vnese v 
zbirne športnovzgojne kartone, ki jih nato pošlje nazaj šoli. Kasneje ima učitelj lahko ta 
seznam, vključno s tistimi, ki ne soglašajo za sodelovanje pri športnovzgojnem kartonu, za 
osebno evidenco in obdelavo. Po opravljenih meritvah lahko učitelj podatke vnese v svojo 
bazo (Kovač, 2012). Podatke za posameznega učenca lahko učitelj tudi deli na spletni strani, 
bodisi tako, da imajo učenci unikatno kodo, pod katero so zapisani njihovi dosežki, ali pa 
imajo dostop omejen z geslom in uporabniškim imenom. Ta seznam se lahko objavi tudi v 
spletni učilnici. Poleg osebnih dosežkov lahko učitelj objavi tudi republiška povprečja za 
posamezno starostno obdobje, učenci pa sami primerjajo svoje dosežke z republiškimi 
(Kovač, 2012).  

2.3.2.3. Možnosti, ki jih ponuja program GRAF 

Program GRAF nam omogoča vrsto analiz. Avtor programa Štihec (2000) navaja dve 
možnosti analize: prečne in vzdolžne analize. Pri prečnih ali transverzalnih analizah lahko 
analiziramo razrede v različnih letih, npr. naredimo primerjavo vseh 1. razredov, vendar v 
različnih letih. Na primer, primerjava 3. razreda leta 2010, 2011, 2012 in 2013. S temi 
analizami dobimo vpogled v trende spreminjanja gibalne sposobnosti ali telesne značilnosti. 
Vzdolžne ali longitudinalne analize pa nam omogočajo analiziranje učencev skozi čas šolanja, 
na primer primerjamo rezultate učenca v 1., 2. in 3. razredu.  

Ko podatke vnesemo v program, lahko izvajamo analize na ravni oddelka (tj. za učence enega 
oddelka, npr. 3.a), na ravni razreda (tj. povprečje rezultatov za določene razred, npr. izberemo 
določene razrede – 3. in 4. razred), na ravni generacije (podobno kot razred, le da pri 
generaciji lahko izberemo le en razred, npr. 3. razred) ali na ravni šole (računamo povprečje 
za celo šolo) (Štihec, 2000). 

Rogelj (1995) in Kovač (2012) povzemata naslednje možnosti, ki jih nudi program GRAF: 
iskanje in grafična ponazoritev telesnega in gibalnega razvoja posameznika; analiza gibalnega 
in telesnega razvoja posameznika/razreda/šole glede na republiška povprečja; grafični prikazi 
podatkov za več let skupaj na istem grafu; grafični prikaz podatkov za posamezno telesno 
značilnost ali gibalno sposobnost za posameznika/razred/šolo za več let skupaj; analiza 
rezultatov ločeno po spolu za posamezni oddelek/generacijo/šole; primerjava gibalnega in 
telesnega razvoja različnih generacij. 

Z analiziranimi podatki lahko učitelj nudi učencu individualiziran program za izboljšanje 
slabšega gibalnega znanja, za pripravo programa za npr. izgubo telesne teže, za usmerjanje v 
športni klub, za načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. Vse analize pa lahko tudi 
grafično ponazorimo (Kovač, 2012). In prav grafična ponazoritev s programom je velika 
prednost uporabe programa GRAF. Predvsem je to koristno v prvi triadi, saj učenci sami še 
niso povsem sposobni izrisati grafov. S tem bo prihranjen čas in učitelj lahko več časa nameni 
analizi rezultatov športnovzgojnega kartona (Štihec, 2000). Učencu se lahko ponudi kopijo 
rezultatov za vsako leto sodelovanja pri športnovzgojnem kartonu in tako lahko učenec sam 
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spremlja svoj razvoj, izbira programe vadbe glede na svoje prednosti/pomanjkljivosti in 
razumsko pristopa k športu, torej razume, katere gibalne sposobnosti so pri kakšnem športu 
pomembne in kako na zdravje vplivajo določene telesne značilnosti (Rogelj, 1995). 
Pomembno vlogo programu GRAF pa prav vsi avtorji - Kovač (2012), Rogelj (1995) in 
Štihec(1995), pripisujejo predstavitvi rezultatov staršem, kjer jim pokažejo pozitivne ali 
negativne spremembe ter jim svetujejo vključevanje v športno dejavnost ali celo predlagajo 
vaje, s katerimi bi otrok odpravljal pomanjkljivosti.   

2.3.3. Merilec srčnega utripa 

Mnogi se sprašujejo, zakaj bi v pouk športa vključevali merilec srčnega utripa, če pa lahko 
namesto nakupa merilcev in s tem velikih materialnih stroškov, uporabimo ročno štetje 
utripov srca. Pri tem pa pozabljajo, da so meritve s pritiskom prsta na žilo netočne, saj se 
mora vadeči med vadbo ustaviti in pri pospešenem dihanju meriti utrip, pri čemer se včasih 
utrip slabo čuti. Pri vsem tem pa je vadeči utrujen, zato se kaj hitro zmoti pri štetju (Emberšič 
idr., 2006). To je pokazal tudi eksperiment (Pekolj, 2009), kjer so srčni utrip med vadbo 
merili tako z merilcem srčnega utripa, kot z ročno metodo. Prihajalo je do velikih odstopanj, 
saj se pri ročnem merjenju vsaka napaka potencira, elektronsko merjenje pa je natančno, ker 
oddajnik točno sprejema elektrovalovanje srca. Natančno merjenje je pomembno, ker je 
»srčna frekvenca kvantitativno merilo dela srca« (Emberšič idr., 2006, str. 8) in ob 
nepravilnem merjenju vadečega »zmotno vodi v povsem drugo območje frekvence srčnega 
utripa« (Emberšič idr., 2006, str. 9), kar pa je pomembno za izvajanje optimalne vadbe. 
Merilec srčnega utripa je stalno v stiku s telesom, merjenje poteka ves čas vadbe in meritve so 
natančne. Merilec srčnega utripa je sestavljen iz treh delov: oddajnik, elastični trak in 
zapestna ura. Elastični pas oddajnik pritisne na kožo in ta zazna električne impulze srca, zato 
mora biti stik med kožo in oddajnikom dober. Elastični pas je prilagodljiv, tako da ga učenci 
lahko sami prilagajajo glede na obseg. Zapestna ura pa je tista, ki nas obvešča o delovanju 
srca, saj zaslon prikazuje frekvenco srčnega utripa (Emberšič idr., 2006). Merilec je enostaven 
za namestitev in tudi za uporabo. Učitelj ga lahko uporabi pri fazi ogrevanja in umirjanja. 
Merilec srčnega utripa mu namreč takoj ponudi informacijo o uspešnem postopnem 
dvigovanju srčnega utripa (faza ogrevanja) oz. o uspešnem umirjanju srčnega utripa (faza 
umirjanja) (Markun Puhan, 2008a). Tako učenci sčasoma spoznajo, koliko so telesno 
pripravljeni in kako to ugotovijo z uporabo IKT oziroma z merilcem srčnega utripa. Še bolj 
uporabno funkcijo dobi merilec srčnega utripa, če ga povežemo z računalnikom, kjer lahko 
izvedemo celo vrsto analiz in razberemo mnogo podatkov o vadbi. Merilci srčnega utripa, 
npr. znamke Polar, imajo poleg oddajnika, elastičnega traku in ure priložen tudi program, ki 
omogoča prenos podatkov iz ure na računalnik, ta program pa nam nato omogoča analize, npr. 
pregled krivulje utripanja srca ipd. (Pekolj, 2009).  

Ena izmed prednosti uporabe merilca srčnega utripa je torej možnost spremljanja lastnega 
napredka. Naprednejše oblike merilcev srčnega utripa omogočajo tudi vadbo znotraj varnega 
območja delovanja srca, kar pomeni, da nastavimo vrednost varnega vadbenega območja in 
merilec nas s piskanjem opozarja, če to varno območje presežemo (Emberšič idr., 2006). 
Vadba v varnem območju omogoča vadečemu najboljše pogoje za napredovanje glede na 
njegovo pripravljenost. Telesno pripravljenost prav tako ocenimo s pomočjo merilca srčnega 
utripa, in sicer tako, da izračunamo povprečno razliko med maksimalnim srčnim utripom in 
minimalnim srčnim utripom v fazi mirovanja, tj. po treh minutah odmora. Merila aerobne 
pripravljenosti glede na razliko med maksimalno in minimalno srčno frekvenco so: 

• »nad 80 – zelo dobra pripravljenost, 
• med 60 in 80 – dobra pripravljenost, 
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• med 40 in 60 – slaba pripravljenost, 
• pod 40 – zelo slaba pripravljenost« (Emberšič idr., 2006, str. 101). 

»Razlika med maksimalno in minimalno srčno frekvenco je namreč zanesljiv pokazatelj naše 
aerobne vzdržljivosti« (Kovač idr., 2007, str. 36). Velika razlika med maksimalno in 
minimalno srčno frekvenco je pokazatelj, da se lahko srce po telesni vadbi hitro umiri (Kovač, 
2012).  
Upoštevati pa je potrebno tudi pretečeni čas, saj nekdo z enako razliko in krajšim časom teka 
ni tako dobro pripravljen kot nekdo, ki je z isto razliko tekel daljši čas (Emberšič idr., 2006). 

Pomembna možnost, ki jo sodobna tehnologija omogoča, pa sta tudi diferenciacija in 
individualizacija. Sodobni učni načrti so naravnani k individualizaciji, torej šport v tem ne 
izstopa, še posebej pa ne zato, ker so pri športu toliko bolj opazne razlike v telesnem in 
gibalnem razvoju, znanju, motivaciji, pripravljenosti posameznika za sodelovanje v skupini in 
tudi zaradi vključevanja dolgotrajno bolnih v proces pouka športa (Emberšič idr., 2006). Učni 
načrt glede individualizacije pri športu pravi, da naj učitelj (Kovač idr., 2011, str. 4): 

• »spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence in upošteva njihovo različnost in 
drugačnost, 

• pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 
• načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbuja k redni športni 

dejavnosti, 
• posebno skrb naj nameni nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami.«  

Učitelj torej na podlagi individualne pripravljenosti pripravi vadbeni načrt, ki bo učencem 
omogočal uspešno in za njih ne preveč naporno vadbo. Velikokrat namreč slabše telesno 
pripravljeni učenci zaradi pomanjkanja kondicije hitro obupajo nad vadbo. Če bi se tem slabše 
pripravljenim učencem pripravilo individualiziran program, pa bi se zagotovo dvignil tudi 
njihov nivo motivacije. Obratno velja tudi za učence, ki se v prostem času ukvarjajo s športom 
in so telesno dobro pripravljeni. Njihova motivacija zagotovo pade, če se morajo pri pouku 
športa ''držati nazaj'', da jim ostali lahko sledijo. To za učitelja sicer res predstavlja dodatno 
delo, vendar so učinki pouka športa na učence boljši.  

Merilec srčnega utripa pa vsekakor ni uporaben samo pri diferenciaciji in individualizaciji. Je 
tudi odličen pripomoček za izvajanje medpredmetnega povezovanja. Splošno izhodišče 
predmeta šport namreč veli, naj učitelj »povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi 
področji« (Kovač idr., 2011, str. 4). Z merjenjem srčnega utripa se povezuje mnogo ciljev 
različnih predmetov, npr. biologija (delovanje srca, srčno-žilni sistem, razumevanje, kaj je 
utrip srca, …), matematika (izris in interpretacija krivulje srčnega utripa), računalništvo 
(prenos podatkov na računalnik in učenčevo samostojno upravljanje s podatki na 
računalniku), naravoslovje (kaj pomeni povečan srčni utrip v povezavi s telesno 
pripravljenostjo), slovenščina (opis predmeta - merilec srčnega utripa) in družboslovje 
(primerjava pripomočkov pri pouku športa v preteklosti in danes). Tovrstno medpredmetno 
povezovanje je izjemnega pomena, saj tako učenci zares spoznajo, kaj izmerjeni podatki 
povedo in kako jih interpretirati (Emberšič idr., 2006). 

Janja Polenšek (2011) je merilec srčnega utripa uporabila za analizo, in sicer z uporabo 
spletne aplikacije Google Docs, preko katere so se učenke v računalniški učilnici z uporabo 
svojih elektronskih naslovov (Gmail) povezale in vpisovale svoje izmerjene frekvence 
srčnega utripa. Srčni utrip so merile pri različnih intenzitetah teka. Ko so učenke vnesle svoje 
rezultate, so si lahko ogledale in primerjale svoje rezultate z ostalimi. Ne le, da so spoznale 
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delovanje Google Docs, ampak so si znale tudi razložiti, zakaj je utrip srca pri določeni 
učenki manjši in kako se to odraža pri fizični pripravljenosti.  

Ker pa je eno izmed osnovnih izhodišč športa tudi skrb za varnost pri pouku športa (Kovač 
idr., 2011), mora učitelj za varnost poskrbeti tudi, ko uporablja merilce srčnega utripa. 
Uporaba merilcev pri atletskih vsebinah ni toliko sporna kot uporaba pri kontaktnih športih, tj. 
košarka, nogomet, rokomet, … V tem primeru namreč učitelj nikakor ne sme dovoliti uporabe 
merilcev srčnega utripa, saj lahko pride do poškodb. Tudi pri gimnastičnih vsebinah je 
uporaba zapestnih ur lahko nevarna, npr. pri raznožki čez kozo, saj lahko tisti, ki varuje 
učenca, dobi udarec z uro po obrazu ali kjer koli drugje po telesu. Merilci srčnega utripa so 
zaželen pripomoček pri pouku športa, vendar z uporabo ne smemo pretiravati in jo vključevati 
na silo, kot to velja tudi za vse ostale IKT. Uporaba mora biti smiselna tako z vidika varnosti 
kot z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za napredovanje v športnovzgojni vsebini.  

2.3.4. Kinogram 

Kinogrami so uporabni za predstavitev pravilnega gibanja, torej za pravilno demonstracijo. 
Večina kinogramov je narejenih s programom Poser (Kovač, 2012). Kinogram je lahko 
statičen ali dinamičen. Dinamični kinogrami se pojavljajo v obliki animacij in jih je mogoče 
zaslediti v sledeči e-učilnici: https://eucilnica.glazer.si/course/view.php?id=34 pod 2. 
poglavjem, kjer se nahajajo športne vsebine.  
Še več animacij najdemo na http://www.sportunterricht.de/animation/index.html.  
 

 
Slika 2: Animacija zgornjega udarca pri badmintonu; vir: http://www.sportunterricht.de/lksport/clear.html 

Zgornja animacija nam s pritiskom na povezavo ob prvi (zgornji) animaciji omogoča tudi 
prikaz gibanja po korakih. Srednji prikaz je statičen kinogram, spodnji dve pa hitrejši 
animaciji prikaza zgornjega odboja.  
Na predstavljeni spletni strani najdemo animacije za igre z žogo (košarka, odbojka, nogomet 
in rokomet), igre z loparji (badminton, tenis in namizni tenis), tek na smučeh, rolanje, 
plavanje, atletske in gimnastične vsebine.  
Statičen kinogram, ustvarjen s programom Poser:  
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Slika 3: Statičen kinogram (Čuk, 2003, v Kovač, 2012) 

Kinogram lahko uporabimo tudi za odpravljanje napak, in sicer tako, da najpogostejše napake 
predstavimo v obliki animacije (Kovač idr., 2007). Tako učenci na animaciji ali kinogramu 
vidijo, kaj so naredili narobe, in tudi sami predlagajo, kako bi se to gibanje lahko izboljšalo. 
To za učitelja predstavlja precej dodatnega dela, zato je povsem verjetno, da se tovrstnega 
animiranega prikaza ne bodo lotevali manj vešči učitelji.  

2.3.5. Crossmanager 

Crossmanager je programska oprema, namenjena tekmovanjem, kjer se rezultati beležijo s 
časom, to so npr. tekaška tekmovanja (gorski tek, kros, tek na kratke proge, tek na dolge 
proge), smučarske tekme ali kolesarske tekme. Tovrstna tekmovanja s seboj prinesejo mnogo 
administrativnih obveznosti. Crossmanager je med drugim možno uporabiti tako za olajšanje 
organizacije tekmovanja, priprave in tudi administracije (Žust, 2009). 
Programski paket Crossmanager verzija 1.0 je načrtovan tako, da pokriva naslednje tri faze 
(Žust, 2009): 
• Pred tekmo (Priprava spiska tekmovalcev, ki jih vnesemo po razredih ali po skupinah, če 

teka oz. tekme ne morejo začeti vsi naenkrat. Rezultati na koncu pa so upoštevani skupaj, če 
tako želimo. S programom lahko tudi natisnemo tekmovalne nalepke ali kartone s črtno 
kodo za tekmovalce). 

• Tekma (prihod v cilj – čas tekmovalcev beležimo preko računalnika, ročno ali s čitalcem 
črtnih kod). 

• Po tekmi (na razpolago so izpisi: rezultati posameznih ali/in združenih tekem, diplome 
zmagovalcev).  

Program nam torej omogoča, da tekmovanje organiziramo že prej, ko pa se tekma začne, le 
pritisnemo gumb »začni tekmo«. Pri razvrščanju v program vpišemo štartno številko učenca 
in tako sproti delamo razvrstitev, lahko pa uporabljamo tudi čitalec črtnih kod. V primeru, da 
se zmotimo pri razvrščanju oz. pisanju štartne številke, nam program omogoča popravke. Na 
koncu nam program ponudi možnost tiskanja rezultatov in diplom za najhitrejše učence (Žust, 
2009). 

Delo s programsko opremo Crossmanager je zares enostavno in prihrani veliko časa. A še 
vedno obstaja nezaupanje v tovrstne programe, saj šolskih krosov oz. ostalih tekmovanj, 
katerih rezultati so časovno opredeljeni, v celotnem šolskem letu ni toliko, da bi se zares 
izplačalo kupovati programsko opremo. Seveda pa se, če ima šola na voljo sredstva za tak 
nakup, vsekakor izplača, saj učiteljem prihrani mnogo časa za pripravo teka in tudi za končno 
administracijo pri razporejanju učencev v končni vrstni red.  

2.3.6. Video kamera/fotoaparat 

Video gradiva so pri športni vzgoji izjemnega pomena, saj je šport edini predmet, pri katerem 
učenec ne vidi končnega izdelka (Markun Puhan, 2008a). Tako kot učenec vidi končni 
izdelek, sliko pri likovni umetnosti, sliši petje pri glasbeni umetnosti, pri športu učenec ne vidi 
lastnega izvajanja neke praktične vsebine. V tem primeru je edino smiselno, da se pri pouku 
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športa uporabi video kamero, s pomočjo katere si lahko učenec pogleda izvajanje in dobi 
konkretno povratno informacijo. Učiteljeva povratna informacija je še vedno pomembna, 
vendar si učenec velikokrat ne zna predstavljati, kateri element izvede nepravilno in kako bi ta 
element moral pravilno izvajati.  

Vseeno pa se pojavljajo dileme. Video kamera je na klubskih treningih pogosto uporabljen 
pripomoček, saj je vadečih manj, čas za video analizo pa je na voljo tudi po treningu. Pri 
pouku imamo učencev več in posledično potrebujemo tudi za analizo več časa. Markun Puhan 
(2008a) zato ugotavlja, da je uporabe video kamere več pri dejavnostih zunaj šolskih 
prostorov, tj. v šoli v naravi, na športnih dneh, orientacijskih pohodih, kjer imajo učitelji več 
časa za analizo. V šoli namreč video analize smatrajo za potrato časa. Poleg tega avtorica tudi 
navaja prednosti, ki jih ponuja kamera pri učenju: 

• ponoven ogled posnetka, 
• možnost ustavljanja in upočasnjevanja posnetka, 
• pojavi se želja po izboljšanju izvedbe in napredovanju, 
• besedna povratna informacija učitelja ali učenca ni več edina informacija, ki jo 

dobi učenec, 
• z ogledom posnetka učenec prevzame odgovornost za svoje znanje oz. izvedbo, 
• učenci se osredotočijo na napačno izvedene elemente in želijo te elemente pravilno 

izvesti, 
• kamera in posnetek omogočata diferenciacijo in individualizacijo, torej vsak 

učenec naredi toliko, kolikor zmore. 

2.3.6.1. »Time shift« 

Time shift ali računalniški program za zamik predvajanja je eden izmed IKT, ki pri pouku 
športa kažejo svojo uporabno vrednost. Uporablja se namreč za ponavljanje in utrjevanje 
gibanj (Štuhec, 2008). Program deluje tako, da se gibanje snema z video kamero, ki je 
priklopljena na računalnik, ogled pa poteka na licu mesta preko programske opreme, ki 
omogoča zamik predvajanja. Eden izmed takih programov, ki omogoča zamik predvajanja, je 
VLC, kjer nastavimo poljuben zamik predvajanja, da si ga učenci lahko ogledajo. Sama 
uporaba kamere namreč ni tako uporabna kot če jo uporabimoskupaj z računalnikom in 
programsko opremo, kar omogoča takojšen ogled gibanja, torej vidno povratno informacijo 
(Štuhec, 2008). Kot je že bilo omenjeno, je šport res edini šolski predmet, kjer učenec ne vidi 
svojega izdelka (Markun Puhan, 2008a), zato zamik predvajanja lahko nazorno pokaže 
napačno gibanje in mu poleg ustne nudi tudi vidno povratno informacijo, ta pa je za učenca še 
kako pomembna, saj pomeni bolj kakovostno in hitrejše učenje (Kešanski, 2011).  

Vsekakor pa je šport še vedno namenjen praktičnemu izvajanju, zato moramo stremeti k temu, 
da se praktične vsebine čim večkrat ponovijo, s čimer otroku omogočimo, da razvije gibalni 
stereotip. V tej točki je pomembna učiteljeva povratna informacija. Ko učenec neko gibanje 
izvaja narobe, vendar mu kinestetični občutki velevajo drugače, torej da gibanje izvaja 
pravilno, je pomembna vidna povratna informacija, da učenec vidi napačno gibanje in ga 
ozavesti. Program za zamik predvajanja nam omogoča takojšno povratno informacijo s 
poljubnim časovnim zamikom. Učenec takoj po izvajanju vidi svoje gibanje, tako da pri 
naslednji ponoviti že lahko spremeni vzorec gibanja, s čimer ohranjamo intenzivnost vadbe 
(Štuhec, 2008). S tem, ko si učenci ogledajo svoje gibanje na ekranu, pa učiteljeva funkcija še 
vedno ostaja zelo pomembna. Učenca mora opozoriti na del gibanja, ki ga je izvajal narobe 
(Kešanski, 2011). Če učenec sam opazi nepravilnost, to seveda ni potrebno. Pri tem je 
potrebno poudariti tudi, da vključevanje programske opreme Time Shift ni primerno za vsako 
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obliko pouka. Mišič (2013) se v svoji razpravi strinja s smiselno uporabo IKT pri podajanju 
povratnih informacij pri delu v kolonah, poligonih, kjer se učenec lahko ustavi in pogleda 
svojo izvedbo vaje. Vsekakor pa ne smemo dopustiti, da otroci pri pouku stojijo in gledajo 
svoje gibanje, ko pa bi ta čas lahko izkoristili za gibalne aktivnosti. Pri nekaterih športnih 
vsebinah pa ne moremo mimo vpeljave dela v kolonah, saj moramo zaradi nevarnosti oz. 
zahtevnosti varovati učence. V tem primeru lahko uporabimo kamero in računalnik, kjer si 
učenci ogledajo svoje izvajanje gibanja, in čas, ki bi ga otroci prebili v koloni, lahko 
izkoristijo za analizo svojega gibanja (Mišič, 2013). 

2.3.7. Video gradivo za učenje praktičnih vsebin 

Pravilno izvajanje gibanja lahko ponazorimo tudi z video gradivom. Na spletnih straneh 
najdemo mnogo uporabnega gradiva, ki ga učencem lahko predvajamo v garderobi, v času 
varstva, podaljšanega bivanja ali med odmori, tako da ne zmanjšujemo gibalne aktivnosti.  

V pilotni raziskavi je učitelj učenkam na ekranu v garderobi med preoblačenjem predvajal 
video posnetek s predstavitvijo sposobnosti in gibalnih znanj, pomembnih za uspešno igro 
badmintona. Ob predstavitvi je tudi z alinejami izpostavil pomembne faze učenja. Druga 
skupina deklet te možnosti pri preoblačenju ni imela. Rezultati so pokazali, da je skupina, ki 
je imela možnost ogleda video posnetka, dvakrat hitreje napredovala v igri badmintona kot 
tista, ki te možnosti ni imela, pa čeprav je bilo začetno znanje obeh skupin enako 
(Bodyandmind, 2005, v Markun Puhan, 2008a).  

2.3.7.1. Youtube 

Digitalna doba nas je pripeljala do možnosti deljenja videoposnetkov s širšo populacijo preko 
spletne strani Youtube (Robinson, 2010). Na Youtubu najdemo tudi nekaj videoposnetkov, ki 
so jih posneli slovensko govoreči demonstratorji. Na Youtube kanalu X-3M Media 
(https://www.youtube.com/channel/UClKns1eBpEk8M0s4SjlvCvg) najdemo video vodiče za 
izvedbo premeta v stran, prevala naprej in nazaj in stoje. Nastopajoči v posnetku najprej 
razloži pravilno izvedbo z opisom, nato jo še demonstrira iz različnih zornih kotov. Posnetki 
so uporabni in gledalcu zares omogočajo vpogled v pravilno izvedbo teh gimnastičnih vsebin.  

Glede na to, da učni načrt predvideva tudi obravnavo preprostih ljudskih plesov, lahko na 
spletnem mestu Youtube najdemo tudi primere posnetih plesov in jih uporabimo, bodisi za 
demonstracijo ali za motivacijo. Primer je Rezijanski ples, ki ga najdemo na 
https://www.youtube.com/watch?v=LN4Yu22-zhY in gledalcu omogoča ogled plesa. 
Youtube je primeren za demonstracijo novih športnih vsebin, izrezke posnetkov lahko 
predvajamo med demonstracijo, med izvajanjem razteznih vaj ali v garderobi. Učitelji 
razrednega pouka pa lahko posnetek predvajajo tudi v razredu. Učenci si posnetke lahko 
večkrat pogledajo in jih ustavljajo na mestih, kjer se jim zdi, da je razumevanje slabo. 
TubeChop.com omogoča izrez Youtube vsebin, tako da lahko prilagodimo dolžino in 
učencem prikažemo le bistvo posnetka (Robinson, 2010), kar pri pouku športa velikokrat 
pride prav, saj se s tem rešimo odvečnega spremljajočega gradiva.  

2.3.7.2. ePlavanje 

Fakulteta za šport je leta 2013 v namen učenja plavanja postavila spletno stran z video 
gradivom. Povezava na spletno stran ePlavanja je: http://eucenje.fakultetazasport.si/. Spletna 
stran omogoča začetno in nadaljevalno učenje plavanja. Pri začetnem učenju plavanja so na 
voljo video gradiva za: tehniko kravl, prsno in hrbtno, nadvodni obrat pri tehniki kravl, prsno 
in hrbtno ter skoke na noge in glavo. Učitelji lahko to video gradivo uporabijo pred ali med 
izvajanjem plavalnega tečaja, ki ga določa učni načrt za šport (Kovač idr., 2011).  
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Pri osnovnih tehnikah plavanja imamo na voljo osnovne in dopolnilne vaje za udarce, 
zavesljaje, gibanje glave in dihanje ter vaje za celotno koordinacijo telesa pri izvajanju 
posamezne taktike. Vse vaje si sledijo v ustreznem didaktičnem zaporedju. Posnetki so 
narejeni v različnih legah kamere, zato gledalec lahko dobi popoln vpogled gibanja telesa pri 
posameznih nalogah. Poleg pravilne demonstracije in nazornosti je pod video posnetkom še 
zapisano, na kaj moramo biti pri izvajanju naloge še posebej pozorni.  

2.3.8. Interaktivna tabla 

Področje športa res ni najbolj tipično za uporabo interaktivne table. Te so po navadi 
nameščene v učilnicah, v telovadnicah pa jih ni. Možnosti uporabe interaktivne table pri 
pouku športa so teoretične vsebine (Markun Puhan, 2008a), medpredmetno povezovanje in 
priprave na plavalni tečaj ali športni dan (Sotošek, Markun Puhan, Šiler, 2010). S pomočjo 
interaktivne table lahko med seboj povežemo več predmetov, odvisno od izbora vsebin, ki jih 
želimo povezati. »S tem postane znanje otrok trajnejše in kakovostnejše« (Sotošek, Markun 
Puhan, Šiler, 2010, str. 2). Ker se šport povezuje z mnogimi vsebinami, ki učijo o zdravem 
načinu življenja, je medpredmetno povezovanje dobrodošlo. Tako lahko interaktivno tablo 
učitelj uporabi pri predmetih, ki se izvajajo v matični učilnici, in tako dosežemo, da učenci 
prenesejo naučeno pri drugih predmetih v športne dejavnosti in obratno.  
Interaktivno tablo lahko uporabimo tudi za pripravo na plavalni tečaj ali športni dan. Na njej 
lahko pred odhodom na zanimiv način prikažemo: čas odhoda in prihoda, potek dneva, čas 
malice, razdelitev po skupinah, če bodo te potrebne, s prostorom oz. krajem, kamor učenci 
odhajajo, opremo, ki jo bodo potrebovali, in raznimi piktogrami, ki se bodo pojavljali na 
njihovi poti (Sotošek, Markun Puhan, Šiler, 2010).  

2.4.  RAČUNALNIŠKE IGRE 
Računalniške igre pri športu so v Sloveniji in tudi drugje po svetu še dokaj neuporabljeno 
sredstvo za učenje oz. poučevanje. Pa vendar Papastergiou (2009) v svojem članku in študiji 
ugotavlja, da elektronske igre predstavljajo mnogo potencialnih prednosti v smislu 
izobraževalnega orodja za zdravstveno vzgojo in šport in da te igre izboljšujejo otrokovo 
znanje, spretnosti, odnos in vedenje v odnosu do zdravja in telesne vadbe. Še več, novodobne 
fizično interaktivne elektronske igre lahko potencialno povečajo telesno pripravljenost 
mladih, motorične sposobnosti in motivacijo za telesno vadbo. Igranje računalniških iger 
predstavlja velik delež otrokovega preživljanja prostega časa, zato je potrebno to upoštevati 
tudi v izobraževalnem procesu. »Digital game-based learning« oz. učenje, katerega osnova je 
igranje računalniških iger, naj bi bila kot metoda bolj prijetna, zanimiva in tudi bolj 
učinkovita kot tradicionalna oblika (Gee, 2003, Malon, 1980, Prensky, 2001, v Papastergiou, 
2009), kar je seveda potrebno, tako kot pri ostalih IKT, uporabljati z rezervo in previdno.  

Elektronske igre oz. elektronske oblike učenja predstavljajo potencialno učinkovito okolje 
zaradi več razlogov (Papastergiou, 2009): 

• podpirajo multi-senzorično, aktivno, eksperimentalno in problemsko učenje, 
• podpirajo uporabo predznanja, saj morajo igralci uporabiti prej usvojeno znanje, 

da lahko uspejo, 
• omogočajo takojšno povratno informacijo in podpirajo testiranje hipotez ter učenje 

na lastnih napakah, 
• vključujejo priložnosti za samoocenjevanje skozi mehanizem točkovanja in 

doseganja različnih ravni, 
• so vse bolj pomembne za socializacijo, saj vključujejo skupnost igralcev. 
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Poleg vseh prednosti in priložnosti, ki jih ponujajo računalniške igre, pa imajo tudi negativne 
plati. Računalniške igre predstavljajo potencialne grožnje za mentalno in fizično stanje, zato 
je uporaba računalniških iger pri pouku športa vredna posebne obravnave. Negativne 
posledice na zdravje so: spodbujanje napadov, poškodbe kit in socialna introvertiranost v 
primeru pretiranega igranja ter spodbujanje agresivnega vedenja zaradi igranja nasilnih video 
iger (Papastergiou, 2009). Čeprav je dokazano (Fromme, 2003), da naj računalniške igre ne bi 
povzročale socialne izključenosti, ampak ravno obratno, izboljšano socializacijo. Kar pa je 
seveda tudi odvisno od vrste iger, ki jih otroci igrajo. Nekatere namreč omogočajo igranje več 
igralcev istočasno, medtem ko nekatere te možnosti nimajo. Nekatere igre so celo toliko 
priljubljene, da se v ta namen prireja turnirje. Tako se zberejo igralci igre Dance 
DanceRevolution in tekmujejo v plesni igri (Lieberman, 2006).  

Med splošnimi cilji pouka športa je tudi oblikovanje ustrezne gibalne učinkovitosti in 
zdravega življenjskega sloga (Kovač idr., 2011). Cilje o zdravem življenjskem slogu lahko 
uresničujemo tudi preko igranja računalniških iger, saj igre: 

• spodbujajo interakcijo, eksperimentalno učenje, ki lahko izboljša igralčev pogled na 
zdravje in ravnanja, 

• izredno motivirajo mlade, saj jih tradicionalni prijemi ne pritegnejo, 
• zagotavljajo individualne povratne informacije na zdrave izbire, 
• podpirajo napredek na licu mesta, 
• omogočajo priložnosti za socialne interakcije in socialno podporo v povezavi z 

zdravjem, ne le pri igranju igre, temveč tudi pri ostalih aktivnostih, saj jih igre 
motivirajo in tako se pogosteje odločajo za zdravju prijazne aktivnosti, 

• ponujajo neomejeno možnosti vaditi sposobnosti samooskrbe, ki jo je mogoče 
prenesti v resnično življenje (Lieberman, 2001, v Papastergiou, 2009).  

Na tržišču je veliko športnih računalniških iger, ki so med mladimi priljubljene. Nekateri se 
sprašujejo, kakšen je sploh lahko vpliv teh iger na igralca in kako naj bi pozitivno vplivale na 
zdravo življenje posameznika. Papastergiou (2009) navaja priložnosti, ki jih športne 
računalniške igre imajo na igralce/učence: lahko jih motivirajo, da se želijo v športu 
preizkusiti tudi v realnosti, jih spodbujajo, da razvijejo športno mentaliteto, jih naučijo 
terminologije in taktik, omogočajo diferenciacijo napotkov glede na sposobnost učenca, 
omogočajo vadbo v fiziološko in psihološko varnem okolju, kar lahko vpliva na samozavest v 
resničnem športu in spodbuja sodelovanje tako med igranjem s soigralci kot tudi pri klepetu o 
igri. Kljub temu pa športne računalniške igre nikakor me smejo biti nadomestilo za dejansko 
športno aktivnost, vsekakor pa lahko predstavljajo vpogled v gibanje in posledično tudi 
pogovor o tem gibanju. Učenci skozi igranje računalniških iger odlično razumejo glavne 
pojme, saj je popolnoma statična teoretična ura predstavljena na bolj atraktiven in 
raziskovalni način (Robinson, 2010).  

Vendar je potrebno poudariti, da računalniške igre niso učinkovite v vseh pogledih. Ne 
smemo pozabiti, da je ključnega pomena, da igra izhaja iz potreb in izkušenj občinstva, da je 
potrebno več raziskovati na področju učinkovitosti računalniških iger v primerjavi z drugimi 
mediji, da je potrebno raziskati učinkovitost računalniških iger glede na karakter posameznika 
in da je možno, da so bolj učinkovite igre, ki omogočajo igranje več igralcev hkrati, teh pa 
trenutno ni veliko (Papastergiou, 2009).  



Lucija Štebe: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalne dejavnosti 
pri športu 

MAGISTRSKO DELO 
 

25 
 

2.4.1. Vpliv računalniških iger na gibanje 

Računalniške igre povezujejo s sedečim načinom življenja in jim pripisujejo zasluge za upad 
gibalne aktivnosti in zvišan odstotek debelosti, hkrati pa jih povezujejo tudi z obsedenostjo, ki 
vodi v škodljive posledice za mladostnikovo zdravje. Spet druge študije ne kažejo povezanosti 
med igranjem elektronskih iger in debelostjo oz. telesno aktivnostjo ali agresivnim vedenjem 
(Papastergiou, 2009). To so zelo nasprotujoči si rezultati, zato je potrebno raziskati potenciale 
pri uvajanju računalniških ali elektronskih iger v pouk športa.  

Raziskava (Fromme, 2003), ki se je osredotočila na igranje računalniških iger otrok, starih 
med 7 in 14 let, je pokazala, da 55,7 % fantov in 29 % deklet računalniške igre igra pogosto 
(tj. večkrat na dan, vsak dan ali najmanj enkrat tedensko). Največkrat se otroci zatečejo k 
igranju računalniških iger, da zapolnijo čas med drugimi aktivnostmi ali zapolnijo prazen čas 
v dnevu. Največkrat so otroci kot razlog za igranje računalniških iger navedli čas, ko nimajo 
drugih obveznosti, slabo vreme, ker se ne morejo igrati zunaj, in čas, ko ni nikogar, ki bi se 
igral z njimi. Ista raziskava je tudi pokazala, da igranje računalniških iger ni zamenjalo igranja 
zunaj in ukvarjanja s športom. Otroci še vedno kot najpogostejšo prostočasno aktivnost 
navajajo športno udejstvovanje. V raziskavi se je pokazala povezanost med igranjem 
računalniških iger in športno aktivnostjo, namreč po rezultatih sodeč gresta igranje 
računalniških iger in športna aktivnost z roko v roki. Tisti, ki navajajo, da pogosto igrajo 
računalniške igre, se tudi pogosto ukvarjajo z športom (Fromme, 2003).  

Z razvojem tehnologije so se razvile elektronske igre, ki omogočajo simulacijo različnih 
športov in pri katerih je igralec tudi virtualno udeležen v aktivnostih. To so tako imenovane 
»exergames« ali gibalne igre, ki dejansko zahtevajo fizično aktivnost igralca. Tovrstne igre so 
med mladimi, tako po svetu kot tudi v Sloveniji, zelo popularne in bi lahko predstavljale 
moderen pripomoček za učenje (Papastergiou, 2009). 

2.4.2. Primeri uporabe računalniških iger pri športu 

Računalniške igre, ki se uporabljajo pri športu in so bolje raziskane, so predvsem tiste, ki 
ozaveščajo o boleznih, preventivi in obvladanju bolezni, zdravi prehrani in prvi pomoči 
(Papastergiou, 2009).  

Računalniška igra Piramida je nastala z namenom podajanja teoretične vsebine pri predmetu 
šport na bolj atraktiven in za učence priljubljen način (Čepe, 2007). Pri izdelavi računalniške 
igre je avtor upošteval merila pri izdelavi didaktičnega materiala, kamor sodi tudi omenjena 
računalniška igra. Igra Piramida učence uči o zdravem prehranjevanju. Otrok se s pritiski na 
gumbe odloča za živila, ki se mu med tekom nastavijo na progo, ter izbira med zdravimi in 
nezdravimi živili. Glavni lik igre je prijeten in otroke zagotovo pritegne. Igralec se po stezi 
giblje s preprostimi ukazi na tipkovnici (levo, desno, naprej, nazaj) in tipko ESC za izhod iz 
igre. Pozoren pa mora biti na sledeče: napolniti mora prehrambno piramido z živili, ki so 
postavljena na progi, paziti mora na hidracijo, zato mora pobirati dovolj vode, ter paziti mora 
na stanje lika, ki je povezano z vnosom kalorij. Poleg tega se igralcu ob stiku z nezdravimi 
živili pojavijo napisi, ki opozarjajo, zakaj je to živilo nezdravo (Čepe, 2007). Igra je 
prilagojena otrokovi razvojni stopnji, je žive barve, nedvoumna in enostavna za igranje, 
nepravilna odločitev je ustrezno podprta z opozorilom, ki je poučen, zajema več nivojev 
znanja (prehrambna piramida, hidracija, kalorije) (Štemberger, 2004). Kljub temu se igralec 
skozi igranje računalniške igre ne nauči, kaj se zgodi, če pojemo in popijemo preveč 
nezdravih živil (ni spremembe pri liku, ko pobere nezdravo živilo), zato je še vedno ključna 
učiteljeva razlaga, ni prikaza porabljene energije, učenec je premalo aktiven pri izbiri živil za 
zapolnitev prehrambne piramide, igra bi lahko vsebovala več različnih živil in bila časovno 
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omejena, saj s predolgim igranjem dosežemo nasprotni učinek, neaktivnost. Igre ne moremo 
igrati pri pouku športa, saj zmanjšuje gibalno aktivnost, zato je najprimernejši čas igranja 
jutranje varstvo, odmori, podaljšano bivanje, nadomeščanja in šole v naravi (Čepe, 2007). Pa 
vendar raziskave kažejo, da so učenci, ki so tovrstno znanje usvajali preko igre, dosegli višjo 
raven znanja kot tisti, ki so se tega naučili na tradicionalen način. Pri vseh učencih je mogoče 
zaznati višjo raven motivacije in boljše znanje ter spremembe vedenja pri hranjenju 
(Papastergiou, 2009). 

Računalniško igro lahko uporabimo tudi drugače, in sicer tako, da so učenci dejansko aktivni 
med igranjem. Janja Polenšek (2011) je računalniško igro Balloonhunter povezala s 
projektorjem in jo predvajala na steno telovadnice. Ena izmed praktičnih vsebin pri športu je 
tudi zadevanje mirujočih in gibljivih ciljev z meti (Kovač idr., 2011) ter s tem razvoj gibalnih 
sposobnosti, preciznosti. Vsak učenec je imel na voljo tri mete. Ciljali so gibajoče balone na 
platnu, kamor je projektor predvajal računalniško igro Balloonhunter (Polenšek, 2011). Igra je 
zanimiva, saj je računalniška igra predstavljena na način, ki otroku omogoča gibanje in 
aktivno igranje. Seveda otroci niso vedeli, ali so cilj dejansko zadeli, saj so baloni skozi 
celoten čas ostali celi. Problem izpostavlja tudi idejna vodja (Polenšek, 2011), in sicer slabo 
vidno projekcijo zaradi osvetljenosti telovadnice in nezmožnosti zatemnitve. Kljub svetlemu 
prostoru pa je bila projekcija še vedno dovolj vidna, da so učenci videli cilj. Omenjeni način 
vpeljave računalniške igre v pouk športa je izjemno zanimiv in dobrodošel, saj je enostaven in 
nezahteven.  

2.4.3. »Exergames« (gibalne igre) 

Pouk športa je v zadnjih letih postal priljubljeno področje za inovacije. Poleg vseh IKT, ki so 
bile omenjene in predstavljene zgoraj (računalnik, računalniški programi za analizo gibanja, 
merilci srčnega utripa, video gradivo, …), se učitelji športa odločajo za postopno uvajanje 
interaktivnih video iger (Trout in Christie, 2007). Trend uveljavljanja gibalnih iger bo v 
prihodnosti zagotovo uveden v slovenske osnovne in srednje šole. Razlog je v tem, da mladi v 
povprečju dnevno eno uro preživijo ob igranju t.i. sedečih video iger. Če bi namesto sedečih 
video iger začeli z igranjem gibalnih iger, bi se povečalo izgorevanje kalorij, izboljšale bi se 
koordinacija in splošne športne veščine, s tem bi se začel boj proti debelosti (Staiano in 
Calvert, 2011). Poleg tega raziskave kažejo, da se v primeru igranja gibalnih video iger 
izboljša posameznikovo razpoloženje in zmanjšuje stres (Lieberman, 2006). In čeprav gibalne 
igre niso idealna rešitev za izgubljanje prekomerne telesne teže, se zdi, da je to vsekakor bolj 
zdrav način igranja iger od tradicionalnih računalniških iger (Yang, Smith in Graham, 2008). 
Najbolj priljubljene igralne konzole so NintendoWii, Microsoft Xbox in Sony Playstation. 
Opremljene so z visokotehnološkimi kamerami, ki zaznajo gibanje igralca in ga prenesejo v 
gibanje figure v igri, vsebujejo tudi inovativne vmesnike, kot so: elektronske plesne blazinice, 
gibalne platforme, haptične enote (Papastergiou, 2009), in omogočajo povezavo z internetom, 
da lahko igralec tekmuje z drugim povezanim igralcem (Trout in Christie, 2007). Interaktivne 
video igre ponujajo več kot le zanimivo in zabavno vadbo, mnogo gibalnih iger vključuje 
ocenjevanje, npr. točkovanje, ki temelji na uspešnem izvajanju gibalnih nalog, merjenje 
srčnega utripa in beleženje porabljenih kalorij (Trout in Christie, 2007). 

2.4.3.1. Dance DanceRevolution 

Ena izmed najbolj priljubljenih gibalnih iger je Dance DanceRevolution, kjer se igralec giblje 
po kvadratni blazini, ki je položena na tla in zaznava gibanje v več smereh. Igra zahteva, da 
igralec pleše na pesem, ki se predvaja na zvočnikih, ekran pa mu kaže smer gibanja z nogami 
(Trout in Christie, 2007). Ti gibi se sinhronizirajo z glasbo. Igro je možno igrati na več 
različnih nivojih, prav tako samostojno ali z več igralci (Papastergiou, 2009). Igralci so 
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ocenjeni glede na to, kako uspešno se z gibanjem odzivajo na ukaze na zaslonu (Robinson, 
2010). Raziskava vadbe na Dance DanceRevolution (Tan, Aziz, Chuaand Teh, 2002, v 
Papastergiou, 2009) je pokazala, da vadba ustreza merilom, ni problematična zaradi možnosti 
poškodb in je dovolj intenzivna, vendar je potrebno vaditi dalj časa za izboljšanje kondicije in 
izgubo teže. Dokazano je bilo celo, da debeli otroci med plesom na elektronski plesni blazini 
porabijo več kalorij, kot tisti z normalno telesno težo (Lieberman, 2006). Izpostavljen pa je še 
en pogoj optimalne intenzivnosti - izkušeni igralci v igri bolj uživajo in porabijo več kalorij, 
saj lahko igrajo na višji intenzivnosti. Na drugi strani pa je preko tovrstne igre učence težko 
naučiti gibalnih vzorcev, sploh v kratkem času, saj bi za intenzivno vadbo potrebovali več 
plesnih blazin, da bi lahko učenci istočasno igrali in izpopolnjevali plesne vzorce. Res pa je, 
da so poleg fizične aktivnosti učenci tudi mentalno vključeni pri igranju iger, saj morajo hitro 
procesirati vizualne informacije (ukaz na zaslonu) in jih pretvoriti v gibalno aktivnost 
(Robinson, 2010).  

 

Slika 4: Uporaba Dance DanceRevolutionv razredu (vir: 
http://media.pennlive.com/bodyandmind_impact/photo/greenwoodjpg-c988a6f3f310d4f4.jpg) 

V raziskavi (Lieberman, 2006) je bilo ugotovljeno, da mladi Dance DanceRevolution igrajo 
za zabavo, za druženje s prijatelji, za vadbo, ples, za spoznavanje drugih ljudi v primeru 
igranja preko medmrežja, ker uživajo v izzivu, ki ga ponuja igra, in ker uživajo, da drugi 
občudujejo njihove spretnosti pri izvajanju plesnih iger.  

2.4.3.2. WiiFit 

WiiFit je zasnovana predvsem za izvajanje ravnotežnih vaj. Je igra, ki vsebuje aktivnosti, ki 
se izvajajo preko ravnotežne plošče. Ravnotežna plošča omogoča igralcem, da so njihovi 
telesni gibi osnova za nadzor gibanja v igri. To pomeni, da igralci fizično preselijo svoje 
celotno telo oz. gibanje telesa v figuro v igri in z njim na zaslonu izvajajo različne dejavnosti: 
joga, smučanje, tek, vaje za krepitev mišic ipd. (Robinson, 2010). WiiFit ravnotežna konzola 
omogoča tudi tehtanje in izračun glede na vpisane podatke o starosti, telesni višini in spolu, 
indeksu telesne mase (ITM). Izračun ITM je v tem primeru zelo netočen, saj ravnotežna 
plošča oz. WiiFit ne upošteva mišične mase in telesne maščobe. WiiFit igralcu beleži 
porabljene kalorije glede na izvedeno gibanje in ga prikaže tako, da kalorije tudi predstavi s 
primeri (npr. umešana jajca – 100 kcal) (WiiFit Plus Review, 2009). 
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Slika 5: Potek učne ure z WiiFit, kjer so vsi učenci aktivni, čeprav je na voljo le ena ravnotežna deska (vir: 
http://www.wiifittogether.org/ClassPhotos/pages/100_2394_JPG.htm)  

 

Slika 6: WiiFit pri športu (vir: http://www.exergamelab.org/2014/02/can-children-with-dcd-improve-balance.html) 

Ravnotežje je pomembna gibalna sposobnost, saj le tako lahko popolnoma pravilno izvajamo 
sestavljena gibanja. WiiFit je tako računalniška igra, ki učenca na zabaven način pripelje do 
izboljšanja gibalne sposobnosti. Raziskava, v katero je bilo vključenih 28 otrok, je pokazala, 
da so otroci v šestih tednih, ko so trikrat tedensko po 30 minut vadili na WiiFit, napredovali v 
ravnotežju in ob vadbi zelo uživali (Yang, 2014).  

2.4.3.3. EyeToy 

Vedno bolj popularne gibalne igre so tiste, ki vsebujejo kamero, katera snema gibanje igralca 
in to pretvori v gibanje figure v virtualnem svetu (Lieberman, 2006). Kamera sledi igralcu, ko 
izvaja gibe za upravljanje igre ali med skakanjem, izmikanjem, naglim spremembam hitrosti, 
udarjanjem, brcanjem ali med katerim koli gibalnimi spretnostmi, ki jih igra zahteva od 
igralca (Trout in Christie, 2007). To pomeni, da kamera zaznava gibanje celotnega telesa. 
Roke, noge, glava in trup postanejo upravitelj igre (Trout in Christie, 2007). EyeToy omogoča 
več vrst vadbe: igre z borilnimi veščinami, kardio vadbe, skupinske vadbe, jogo, vadbo z 
osebnim trenerjem (12-tedenski program) ipd. (Lieberman, 2006). Nabor se širi in na tržišču 
je vedno več možnosti tovrstnih iger.  
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Slika 7: EyeToy (vir: http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/18/apple-buys-israels-primesense-kinect-
sensor)  

2.4.3.4. Prednosti gibalnih iger 

V primeru, da je učitelj dobro seznanjen z inovativnimi didaktičnimi pripomočki kot so 
gibalne igre in je vešč njihove uporabe, lahko tovrstne igre v izobraževalni proces prinesejo še 
boljše gibalno znanje. 
Prednosti gibalnih iger (Papastergiou, 2009): 

• Igre so privlačne za mlade ljudi in jim pomagajo izboljšati telesno pripravljenost in 
prestavljajo motivacijo za fizično vadbo. 

• Predstavljajo idealno promocijo za redno telesno vadbo. 
• Z izkušnjami igranja gibalnih iger raste obvladanje igre in s tem užitek ter koristi za 

zdravje. 
• Posebej so primerne za populacijo debelih otrok in mladostnikov, da izboljšajo 

telesno pripravljenost. 

Staiano in Calvert (2011) v gibalnih igrah vidita še nekaj več prednosti: 

• Razvija se vizualno-prostorska spretnost, saj mora biti igralec sposoben koordinacije 
oko-roka ali oko-noga, poleg tega mora imeti kratek odzivni čas, da se gib pravočasno 
prenese v gibanje figure v igri.  

• Igralec razvija prostorsko zavedanje, pozornost (zaradi zahteve po spremljanju in 
opravljanju nalog za dosego uspeha) in razumevanje razmerja vzrok-učinek.  

• Spodbuja socialno interakcijo, saj večina gibalnih iger omogoča skupinsko igranje 
(več igralcev). 

• Ob daljšem igranju gibalnih iger in posledičnem obvladanju igre se začne proces 
izgubljanja telesne teže. 

• Igre so primerne tudi za tiste, ki imajo težave z debelostjo. Ker jim igra omogoča 
igranje oz. vadbo, se izboljšuje njihova kondicijska pripravljenost ter s tem izguba 
teže. To vodi v večjo samozavest. 

• Povzročijo povečanje motivacije, saj so gibalne igre zanimive, spodbudne, vizualno 
privlačne, interaktivne, izzivalne in nagrajujejo.  
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• Primerna vadba za tiste, ki živijo v nevarni soseski z malo prostora za športne 
aktivnost. 

• Zavzame manj prostora kot fitnes orodje in omogoča več športnih aktivnosti brez 
uporabe različnih pripomočkov. 

Trout in Christie (2007) kot prednost navajata tudi, da so nekatere gibalne igre še posebej 
ustvarjene za razvijanje določenih motoričnih sposobnosti, kot so: koordinacija, ravnotežje, 
moč, vzdržljivost, preciznost in hitrost. To pomeni, da lahko učencu prilagodimo vadbo glede 
na morebitne pomanjkljivosti pri določeni motorični sposobnosti. Preko gibalnih iger pa lahko 
učencem tudi pokažemo, kako se spreminja srčni utrip glede na fizično aktivnost, torej je 
ponovno omogočeno medpredmetno povezovanje.  

2.4.3.5. Pomanjkljivosti gibalnih iger 

Robinson (2010) je s svojimi učenci izvedel tudi program »Howfit are Wii«, s katerim je 
preverjal telesno aktivnost med igranjem Wii igric (npr. tenis) in igranjem tenisa v realnosti. 
Ugotovljeno je bilo, da telesna aktivnost med igranjem stimulacije tenisa ni niti blizu 
naporom, ki jih igralec občuti med dejanskim igranjem tenisa. Aktivnost so ugotavljali s 
pomočjo merilcev srčnega utripa. Tenis je vsekakor šport, ki ga je težko prenesti v igranje 
računalniške igre, saj ima igralec v realnosti v roki teniški lopar, kar prinese nekaj dodatne 
teže pri teku in s tem tudi napor ter dvig srčnega utripa. Poleg tega pa je igranje tenisa v 
realnosti nepredvidljivo in polno sprememb gibanja. Kar pa seveda ne pomeni, da pri kateri 
drugi športni aktivnosti simulacija ne bi bila uspešna. Če se ustavimo pri igrah z loparji, je 
dober primer lahko namizni tenis, kjer se igralec v realnosti sicer giblje, vendar ne toliko kot 
pri tenisu. Prenos same igre namiznega tenisa v virtualni svet bi tako bil bolj realen od igranja 
tenisa.  
Ena izmed pomanjkljivosti gibalnih iger so stroški nakupa in vzdrževanja (Trout in Christie, 
2007). Zavedati se moramo namreč, da za uspešno vpeljavo gibalnih iger v pouk športa 
potrebujemo več igralnih konzol, da lahko vsi učenci preizkusijo svoje sposobnosti v 
interaktivnem svetu. Pri igranju igre Dance DanceRevolution bi lahko elektronsko plesno 
blazino nadomestili tudi z blazino, ki ni povezana z igralno konzolo. Tako bi vsi učenci lahko 
plesali glede na ukaze, ki jih narekuje igra, le da nekateri ne bi bili ocenjeni za svoje gibe. Po 
določenem času (npr. po eni pesmi) bi se učenci zamenjali (Trout in Christie, 2007). Pri 
drugih gibalnih video igrah se tega ne da rešiti, kar predstavlja velik problem. Pri pouku 
športa imamo namreč v istem času aktivnih več kot 20 učencev. Dobro je treba premisliti o 
tem, ali cena res pretehta znanje oz. motivacijo, ki jo učenci dobijo z igranjem gibalnih iger. 
Glavni namen vpeljave gibalnih iger v pouk športa je namreč prenos gibalnih aktivnosti v 
učenčev prosti čas (Yang idr., 2008).  
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3. CILJI 
Na osnovi teoretičnih izhodišč, ki so predstavljena v poglavju Predmet in problem, smo si 
postavili naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v uporabi IKT glede na starost učitelja. 
2. Primerjati mnenje in razlike v vključevanju IKT v pouk športa glede na delovno 

mesto.  
3. Ugotoviti opremljenost šolskega inventarja z IKT. 
4. Ugotoviti pogostost uvajanja spletne učilnice pri predmetu šport in ugotoviti namen 

uporabe spletne učilnice pri tem predmetu. 
5. Ugotoviti, v kateri fazi poučevanja učitelji uporabljajo IKT in katere IKT učitelji 

poznajo ter uvajajo v pouk športa. 
6. Ugotoviti mnenje učiteljev o uporabi in vpeljavi računalniških didaktičnih iger v 

predmet šport. 
7. Ugotoviti željo učiteljev po dodatnem izobraževanju na področju IKT. 

4. HIPOTEZE 
Skladno s postavljenimi cilji raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 

H1: Uporaba IKT pri športu je odvisna od starosti učiteljev in se zdi smiselna mlajši 
populaciji učiteljev. 

H2: IKT večkrat uporabljajo učitelji razrednega pouka kot športni pedagogi. 

H3: Učitelji opredeljujejo, da je šolski inventar dobro opremljen z IKT. 

H4: Večina učiteljev ima pri predmetu šport postavljeno spletno učilnico, kjer je poudarek na 
teoretičnih vsebinah. 

H5: Učitelji IKT najpogosteje uporabljajo v fazi načrtovanja pouka. 

H6: Pri poučevanju gibalnih vsebin učitelji najpogosteje uporabljajo videokamere, vendar v 
pouk ne vključijo zamika predvajanja video posnetka. 

H7: Program Graf se uporablja za grafične ponazoritve, ostalih podatkov, ki jih učitelji dobijo 
s programom, ne uporabijo. 

H8: Učitelji merilce srčnega utripa uporabljajo za načrtovanje individualne vadbe. 

H9: Učitelji ne uporabljajo kinogramov pri pouku športa. 

H10: Učitelji programa Crossmanager ne poznajo. 

H11: Za poučevanje težjih praktičnih vsebin (kjer demonstracija zahteva več znanja in 
gibalnih sposobnosti) učitelji najpogosteje uporabljajo videoposnetke. 

H12: Učitelji menijo, da imajo računalniške didaktične igre nasproten učinek gibanju.  

H13: Učitelji nikoli niso uporabili didaktične računalniške ali gibalne igre pri predmetu šport. 

H14: Učitelji bi se želeli dodatno izobraziti na različnih področjih uporabe in izdelave IKT 
pripomočkov. 
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5. METODE DELA 
Raziskava je potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabljena metoda 
raziskovanja je deskriptivna. 

5.1. Vzorec merjencev 
Način vzorčenja je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 207 učiteljev in 
učiteljic slovenskih osnovnih šol. 

V raziskavo so bile vključene večinoma učiteljice, nekaj anketiranih je bilo tudi učiteljev.  
 

 

Graf 1: Struktura anketirancev glede na spol 
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V raziskavo je bilo vključenih približno enako število učiteljev1 razrednega pouka in učiteljev 
športa. Poleg njih je bilo v raziskavo vključenih še nekaj tistih, ki so navedli drugo delovno 
mesto (učitelji na projektu zdrav življenjski slog, dva učitelja pomočnika, učiteljica 
podaljšanega bivanja in učiteljica podaljšanega bivanja, ki hkrati poučuje šport) in so prav 
tako primerni anketiranci za sodelovanje v raziskavi. 

 
Graf 2: Struktura anketirancev glede na delovno mesto 

V raziskavo je bilo največ vključenih učiteljev starih med 46 in 35 let, nekaj manj starih 36–
45 let in 25–35 let. Najmanj anketiranih je bilo starejših od 56 let.  

                                                           
1
 V nadaljevanju uporabljamo besedo učitelj enakovredno za oba spola. 
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Graf 3: Struktura anketirancev glede na starostno skupino, v katero sodijo 

5.2. Vzorec spremenljivk  
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika za učitelje razrednega pouka in 
športa. Anketni vprašalnik je lastno delo, sestavili smo ga v namen raziskave tega 
magistrskega dela. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo se opirali na literaturo 
obravnavane tematike. Vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj odprtega, zaprtega in 
kombiniranega tipa. Vključenih je tudi nekaj dihotomnih vprašanj. Na začetku anketnega 
vprašalnika pa učitelji podajo osnovne podatke o spolu, starosti in delovnem mestu. Anketni 
vprašalnik je anonimen.  
S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli dobiti vpogled v poznavanje in uporabo IKT pri 
pouku športa. Predvsem sta nas zanimala uporaba IKT pri poučevanju športa in mnenje o 
vključevanju pripomočkov in programov, ki so omenjeni v teoretičnem delu tega 
magistrskega dela. 
Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi.  

5.3. Organizacija meritev  
Podatke smo zbirali preko spletne ankete 1KA, kamor so učitelji in učiteljice lahko dostopali 
preko spletne povezave, ki je bila posredovana preko elektronske pošte in  objavljena na 
socialnem omrežju Facebook ter na forumu mladi učitelj, in pa preko spletne povezave, ki jo 
je Zveza športnih pedagogov Slovenije posredovala svojim članom. Podatki so se zbirali od 
začetka meseca aprila do julija 2015. Nekaj anket je bilo razdeljeno tudi osebno po slovenskih 
osnovnih šolah, kjer so imeli učitelji teden dni časa, da so izpolnili anketne vprašalnike.  

5.4. Metode obdelovanja podatkov 
Ko smo zaključili s pridobivanjem anketnih vprašalnikov, smo zbrane podatke združili v 
tabelo v programu Microsoft Excel. Podatke smo nato obdelali s pomočjo računalniškega 
programa SPSS in jih prikazali v tabelah in grafih. Za analizo anketnega vprašalnika smo 
uporabili naslednje statistične postopke: frekvence, odstotke, χ2 preizkus hipoteze 
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neodvisnosti in Kullbackov 2I-preizkus, ko nista bila izpolnjena pogoja za uporabo χ2 
preizkusa hipoteze neodvisnosti.  

6. REZULTATI IN RAZLAGA 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave, pri čemer si vprašanja sledijo v enakem 
vrstnem redu kot v anketnem vprašalniku. Rezultate podajamo v grafični obliki. Podane so 
ključne ugotovitve in pa primerjava z morebitnimi drugimi izvedenimi raziskavami.  

Ali se Vam zdi uporaba IKT pri predmetu šport smiselna? 

Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo učitelji o uporabi IKT pri predmetu šport. Glede na 
veljavne odgovore se učiteljem uporaba IKT pri športu zdi smiselna. Več kot polovica 
sodelujočih v raziskavi namreč meni, da je IKT pri športu smiselna. Nekaj učiteljev je tudi 
takih, katerim se IKT pri predmetu šport ne zdi smiselna. Odgovori so nas presenetili, saj se, 
glede na izkušnje iz obvezne pedagoške prakse, IKT pri tem predmetu uporablja v zelo 
majhnem deležu. Podatki so primerljivi z raziskavo Nives Markun Puhan (2008b, str. 3), kjer 
je bilo ugotovljeno, da se »88 % vprašanim zdi potrebno, da športni pedagog pri svojem delu 
(načrtovanju, poučevanju, spremljanju, vrednotenju in ocenjevanju) uporablja IKT sredstva in 
gradiva.« Pri čemer moramo upoštevati, da so v omenjeni raziskavi sodelovali le učitelji 
športa na osnovnih šolah.  

 

Graf 4: Mnenje učiteljev o uporabi IKT pri športu 

Učitelje smo prosili tudi, da svoj odgovor utemeljijo. Večina učiteljev pod utemeljitvijo 
navaja, da IKT popestri učno uro in je odlična motivacija za učence. Pogosta utemeljitev je 
bila tudi, da jim IKT predstavlja sredstvo za dobro demonstracijo gibalnih prvin. Večina 
tistih, ki se jim IKT pri športu ne zdi smiselna, navaja, da je šport namenjen gibanju in da je 
IKT popolno nasprotje temu cilju. Pogosti razlogi za smiselnost uporabe IKT pri športu so 
tudi možnost snemanja in prikaz napak, objektivne meritve, komunikacija s starši in učenci, 
obravnava teoretičnih vsebin, omenjajo celo možnosti za kvalitetno izpeljavo 
medpredmetnega povezovanja. Tisti, ki se z vpeljavo IKT v pouk športa ne strinjajo, navajajo, 
da IKT ni primerna za 1. triado ali celo, da premalo poznajo IKT, da bi lahko sodili o njeni 
smiselnosti.  
Navajamo nekaj zanimivih in bolj kompleksnih utemeljitev anketirancev: 
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»Razvoj gre naprej in IKT nam pomaga marsikdaj do bolj pametne, bolj zanesljive, 
bolj zdrave in bolj ekonomične vadbe.« 
»Dopolnjuje pouk in na sodobnejši, učencem prilagojeni način pomaga pri 
popularizaciji športa.« 
»Šport naj ostane gibalna in naj ne postane virtualna dejavnost. Morda bi lahko IKT 
uporabili kdaj samo kot pomagalo, ampak glede na število ur, ki so v šolah v 
posameznih razredih, in glede na porast tožb, me skrbi, da bi sčasoma lahko postala 
IKT izhod v sili za vedno starejšo populacijo športnih pedagogov.« 
»Otroci so bombardirani s tehnologijo, ne zdi se mi smiselno še pri gibanju jih zasipat 
z IKT-jem...podpiram jo v vrhunskem športu, pri pouku pa zgolj za popestritev, se pa 
ure odlično izpeljejo tudi brez.« 
»Tehnologija napreduje na vseh področjih, tudi v športu. S pomočjo IKT tehnologije 
lahko naredimo pouk bolj atraktiven ter učencem določene vsebine predstavimo na 
bolj zanimiv način.« 
»Na razredni stopnji naj se otroci čim več gibajo. Če je potrebno ponazoriti določena 
področja športne vzgoje, lahko za to uporabimo ure matematike ali spoznavanje 
okolja.« 
»Na drugih področjih se mi zdi zelo smiselna, na področju športa pa menim, da je 
dovolj drugih načinov za motiviranje otrok. Ne zdi se mi potrebno vpeljevati 
informacijsko komunikacijske tehnologije povsod.«  
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Kako pogosto v predmet šport vključujete IKT? 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji v pouk športa dejansko vključujejo IKT. Najpogostejši 
odgovor anketirancev je, da IKT pri tem predmetu ne uporabljajo. Drugi najpogostejši 
odgovor je, da učitelji IKT pri predmetu šport uporabljajo dvakrat do trikrat mesečno, tretji, 
da IKT uporabljajo enkrat na leto, najslabše zastopan je odgovor »vsaj 1x tedensko«. Nekaj 
anketiranih je odgovorilo z »drugo« pri čemer navajajo, da IKT pri poučevanju športa 
uporabljajo nekajkrat na leto, v šoli v naravi, občasno in da je vključevanje IKT odvisno od 
učne snovi.  

 
Graf 5: Prikaz pogostosti vključevanja IKT v poučevanje športa 

Glede na to, da se večini učiteljev zdi smiselno vključevanje IKT v poučevanje športa, je 
dejansko stanje uporabe IKT pri predmetu športa nižje od pričakovanega. Morebitnih 
razlogov za nevključevanje IKT v poučevanje športa je lahko več. Šola je lahko slabo 
opremljena z IKT, učitelji nimajo želje po spremembi poučevanja, dinamika razreda ne 
omogoča preizkušanja novih stvari, najverjetneje pa učitelji ne znajo rokovati z moderno 
tehnologijo, ki je uporabna pri športu.   
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Ali menite, da je vaša šola dobro opremljena z IKT sredstvi? 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo mnenje učiteljev o opremljenosti njihove šole z 
IKT. Učitelji so izbirali med dvema ponujenima odgovoroma in več kot polovica anketiranih 
je opredelila, da je njihova šola dobro opremljena z IKT. Možen razlog za velik odstotek 
tistih, ki trdijo, da je šola dobro opremljena z IKT, je, da anketiranci navajajo splošno 
opremljenost šole z IKT. V tem primeru je vsaka šola zadovoljivo opremljena z IKT, saj ima 
že skoraj vsak razred nameščeno interaktivno tablo in računalnik. Opremljenost telovadnice z 
IKT pa je nekaj drugega. 

 

Graf 6: Mnenje učiteljev o opremljenosti IKT šol, kjer poučujejo 

Prosim zapišite, katere IKT imate na voljo pri poučevanju športa. 

Učitelje smo pozvali tudi, da napišejo, katere IKT imajo na voljo pri poučevanju športa. Več 
kot tretjina učiteljev odgovarja, da ima za poučevanje športa na voljo računalnik, nekaj 
anketirancev navaja prenosni računalnik. Skupaj polovica učiteljev navaja, da ima za 
poučevanje športa na voljo računalnik, vendar je pri poučevanju športa pomembno, da je 
računalnik neodvisen od električnega omrežja, saj ga le tako lahko uporabljamo kjer koli in 
kadar koli (Štihec, Leskošek, 2004, v Polenšek, 2011), zato bomo pri interpretaciji upoštevali 
različno navajanje tovrstnega pripomočka. Poleg računalnika in prenosnega računalnika 
učitelji najpogosteje navajajo: projektor, video kamero, tablični računalnik, merilce srčnega 
utripa, digitalni fotoaparat, različne medijske predvajalnike2, interaktivne table, pametni 
telefon, internetno povezavo, pedometer, različne računalniške programe (Word, PowerPoint, 
program za zamik predvajanja), televizor, zvočnike, mikrofon, spletno učilnico in elektronsko 
ravnotežno desko.  

                                                           
2
 Pod medijske predvajalnike uvrščamo radio, CD predvajalnik in DVD predvajalnik. 
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Graf 7: Prikaz IKT, ki jih imajo učitelji na voljo za poučevanje 

Glede na raziskavo, izvedeno leta 2006 (Markun Puhan, 2008b), je presenetljiv porast 
uporabe računalnika pri poučevanju športa, takrat je namreč le 29 % sodelujočih v raziskavi 
uporabljalo računalnik, naša raziskava pa kaže skupaj skoraj 50 % uporabnikov računalnika 
pri predmetu šport. Po drugi strani pa je zanimiv tudi podatek o padcu medijskih 
predvajalnikov, kjer je raziskava leta 2006 pokazala, da radiokasetofon uporablja 72 % 
(Markun Puhan, 2008b), v naši raziskavi pa le 11,6 % učiteljev. Do razkoraka lahko prihaja 
zaradi večje uporabe računalnika in posledično tudi predvajanja glasbe preko računalnika. 
Naša raziskava je pokazala tudi manjšo uporabo video kamere in digitalnega fotoaparata, 
razlog pa je lahko v tem, da so v omenjeni raziskavi sodelovali le športni pedagogi, v naši pa 
tudi učitelji razrednega pouka. 
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Ali imate izdelano spletno učilnico pri predmetu šport in jo tudi uporabljate? 

Zanimala nas je tudi uporaba spletne učilnice pri predmetu šport. Tisti, ki so odgovorili, da 
uporabljajo spletno učilnico, so nato odgovarjali tudi na vprašanja glede načina uporabe 
spletne učilnice. Zanimiv je podatek, da večina učiteljev spletne učilnice nima izdelane.  

 

Graf 8: Prikaz uporabnikov spletne učilnice pri predmetu šport 

Med tistimi, ki imajo izdelano spletno učilnico pri predmetu šport, je najpogostejši namen 
uporabe spletne učilnice nalaganje gradiv za učenje teoretičnih vsebin pri športu, drugi 
najpogostejši namen je nalaganje gradiv za učenje praktičnih vsebin, sledijo komunikacija o 
spremembi urnika, komunikacija o nejasnostih pri športnih vsebinah, oddajanje domačih 
nalog, podajanje povratne informacije o izvedbi gibalnih vsebin, eden od anketirancev pa 
spletno učilnico uporablja tudi za oddajo seminarskih nalog. 

 

Graf 9: Prikaz namena uporabe spletne učilnice med tistimi, ki spletno učilnico pri predmetu šport uporabljajo 
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Področja uporabe IKT pri športu 

Učitelji so pri tem vprašanju obkrožili, na katerih področjih uvajajo IKT v poučevanje športa. 
Izbirali so med šestimi področji, imeli pa so možnost zapisati tudi druga področja. Obkrožili 
so lahko več izbir hkrati in izkazalo se je, da učitelji IKT najpogosteje uporabljajo pri 
načrtovanju predmeta šport - tako trdi več kot polovica anketiranih. Slaba polovica učiteljev 
(43,5 %) se odloča za uporabo IKT pri demonstraciji pravilne izvedbe praktičnih vsebin, 
sledijo merjenje in analiza gibalnih sposobnosti učencev, usvajanje teoretičnih vsebin pri 
športu, evalvacija lastnega dela in vrednotenje ter ocenjevanje. Večina tistih, ki je obkrožila 
»drugo«, navaja, da IKT pri predmetu šport ne uporablja. 

 

Graf 10: Prikaz področja uporabe IKT pri športu 

Odgovori so presenetljivi, saj le 58,5 % sodelujočih učiteljev trdi, da si z IKT pomaga pri 
načrtovanju predmeta šport. Predvidevamo, da učitelji niso pomislili, da učne priprave pišejo 
na računalnik in da si tudi pri načrtovanju zanimivih gibalnih nalog pomagajo s podatki na 
svetovnem spletu.  

Ali pri poučevanju praktičnih vsebin uporabljate video kamero? 

Zanimalo nas je, kakšno je stanje uporabe video kamere za poučevanje praktičnih vsebin na 
slovenskih osnovnih šolah. Dobili smo precej predvidljiv podatek, da samo četrtina učiteljev 
pri svojem poučevanju uporablja video kamere. Ta podatek je presenetljiv, saj le 20,8 % 
učiteljev navaja, da inventar njihove telovadnice premore video kamere (glej graf 7). Možno 
je, da učitelji namesto video kamere uporabljajo tablični računalnik ali kar pametni telefon, 
kar lahko pojasni razliko med uporabo video kamere in zastopanostjo v šolskem inventarju. 
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Graf 11: Prikaz uporabnikov video kamere pri poučevanju praktičnih vsebin 

Hkrati nas je zanimalo tudi, koliko učiteljev se ob uporabi video kamere poslužuje tudi 
zamika predvajanja video vsebin. Izkazalo se je, da dobra polovica tistih učiteljev, ki 
praktične vsebine poučujejo s pomočjo video kamere, uporablja tudi zamik predvajanja video 
vsebin. Glede na to, da za uporabo zamika predvajanja video vsebin učitelji potrebujejo nekaj 
več računalniškega znanja kot le osnove, se nam to zdi velik odstotek. 

 

Graf 12: Prikaz uporabe zamika predvajanja video vsebin med tistimi, ki uporabljajo video kamero za poučevanje 
praktičnih vsebin 

26,1 %

73,9 %

Uporaba video kamere

Da

Ne

54,7 %

45,3 %

Uporaba zamika predvajanja video vsebin

Uporabljajo

Ne uporabljajo



Lucija Štebe: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalne dejavnosti 
pri športu 

MAGISTRSKO DELO 
 

43 
 

Učitelji so utemeljili tudi svojo uporabo oz. neuporabo zamika predvajanja video vsebin. 
Večina tistih, ki zamik predvajanja uporablja, navaja, da je to za učence uporabno in koristno 
pri učenju, saj svoje napake vidijo in jih lahko tudi popravijo. Navajamo nekaj najbolj 
zanimivih utemeljitev uporabe zamika predvajanja video vsebin: 

»Uporabljam pri elementih, ko učenci nimajo realne predstave o svojem gibanju.« 
»Ogled lastnega gibanja je navadno bolj prepričljiv od razlage učitelja.« 
»Učenci si z zamikom lahko pogledajo svojo tehnično izvedbo ali si vsi pogledajo 
kvalitetno izvedbo boljšega učenca.« 
»Učencem prikažemo njihovo gibanje takoj, ko so ga izvedli, saj je vidna informacija, 
poleg takojšnje ustne informacije o pravilnosti izvedbe gibanja, bistvenega pomena za 
hitrejše in učinkovitejše učenje.« 
»Sem že izvajal in je zelo koristno, le priprava in organizacija sta malce zahtevnejša.« 
»Prej sem uporabljal kamero, sedaj pa kar i-pad, ki ima tudi podoben program. 
Uporabljam predvsem pri gimnastiki. Učenci so navdušeni in tudi rezultati so takoj 
vidni.« 

 

Vsaka šola mora po zakonu voditi športnovzgojni karton, udeležba učencev pa je 
prostovoljna. Ali pri analizi podatkov uporabljate program GRAF-športnovzgojni 

karton? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, koliko učiteljev pri analizi podatkov za športnovzgojni 
karton uporablja program GRAF. Podatki so nas presenetili, saj slabi dve tretjini vprašanih 
sploh ne uporabljata programa GRAF. En anketiranec pa na vprašanje ni odgovoril. Glede na 
to, da tovrstni program olajša administracijo, ki jo zahteva analiza podatkov športnovzgojnega 
kartona (Rogelj, 1995), je število uporabnikov zares majhno.  

 

Graf 13: Pregled stanja uporabe programa GRAF-športnovzgojni karton 
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Program GRAF-športnovzgojni karton omogoča mnogo grafičnih prikazov. V kakšen 
namen ga uporabljate? 

Anketiranci so lahko izbirali med več ponujenimi možnostmi in obkrožili več možnih 
odgovorov. Glede na rezultate prejšnjega vprašanja ni presenetljivo, da je najpogosteje 
zastopan odgovor, da programa GRAF-športnovzgojni karton niso nikoli uporabili, kar 
popolnoma sovpada s prejšnjimi rezultati (63,3 % neuporabnikov programa). Med tistimi, ki 
program GRAF uporabljajo, je najpogosteje uporabljen grafični prikaz rezultatov 
posameznika, uporablja ga skoraj tretjina učiteljev, sledijo prikaz rezultatov oddelka, prikaz 
rezultatov šole, primerjava oddelkov, najmanj zastopan je grafičen prikaz primerjave po spolu 
znotraj oddelka. 

 

 

Graf 14: Prikaz uporabe grafičnih prikazov, ki jih nudi program GRAF 

Uporaba dobljenih podatkov iz programa GRAF 

Zanimalo nas je tudi, v katere namene uporabljajo podatke, pridobljene iz programa GRAF. 
Izbrali so lahko med več ponujenimi odgovori. Anketiranci najpogosteje trdijo, da dobljene 
podatke uporabijo za svetovanje učencem, kako odpraviti težavo oz. pomanjkljivost pri 
določenih gibalnih sposobnostih, tretjina učiteljev podatke uporabi za usmeritev v športno 
dejavnost, tretjina učiteljev podatkov sploh ne uporablja, slaba tretjina učiteljev staršem na 
govorilni uri predstavi gibalne sposobnosti in telesne značilnosti posameznika/razreda, malo 
učiteljev pa, glede na dobljene podatke, napiše individualno navodilo za delo s posameznikom 
v prihodnjem šolskem letu. Nekaj učiteljev je izbralo odgovor »drugo«, kjer navajajo da: 
učence seznanijo o rezultatih glede na povprečje generacije; športnovzgojni karton 
izpolnjujejo ročno in sami izrišejo graf ter učencem predstavijo pomen pridobljenih podatkov; 
programa ne uporabljajo; sicer individualnega programa ne napišejo, vendar pridobljene 
podatke pri delu upoštevajo pri poučevanju; svetujejo razrednim učiteljicam; se pogovorijo z 
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zdravstveno ogroženimi učenci, kako bolje skrbeti za svoje zdravje, in svetujejo glede 
pravilne prehrane in varnega gibanja ter podatke motorično slabših otrok predstavijo staršem. 

 

Graf 15: Prikaz uporabe pridobljenih podatkov iz programa GRAF 

Merilec srčnega utripa pri pouku športa uporabljam za (obkrožite črko pred odgovori, 
ki držijo za vaše ravnanje) 

Zanimalo nas je, kakšno je stanje uporabe merilca srčnega utripa in v kakšne namene ga 
učitelji uporabljajo. Najpogosteje izbran odgovor je »nič od naštetega«, kjer si predstavljamo, 
da ti učitelji merilca srčnega utripa ne uporabljajo. Tako trdi slaba polovica anketiranih. 
Dobra četrtina učiteljev trdi, da merilec srčnega utripa uporablja za dvig motivacije učencev 
za tek, sledi odgovor, da se merilca poslužujejo za medpredmetno povezovanje vsebin, nato 
navajajo individualizacijo in diferenciacijo ter analizo napredka v kondicijski pripravljenosti 
posameznika. Tisti, ki so obkrožili »drugo«, predstavljajo tiste, ki merilcev srčnega utripa na 
šoli nimajo. Tak je namreč odgovor pri čisto vseh, ki so obkrožili odgovor »drugo«.  

Odgovori, pridobljeni pri tem vprašanju, so rahlo presenetljivi, saj je le 23 učiteljev zapisalo, 
da imajo na njihovi šoli merilec srčnega utripa (glej graf 7). Pri tem vprašanju pa več učiteljev 
odgovarja, v kakšen namen uporabljajo merilec srčnega utripa pri športu. Možno je, da se 
učitelji niso spomnili na merilec srčnega utripa kot zastopano IKT v šolskem inventarju.  
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Graf 16: Prikaz namena uporabe merilca srčnega utripa pri pouku športa 

Ali se pri demonstraciji gibanja poslužujete kinogramov oz. animacij gibanja? 

Učitelji že za zamik predvajanja video vsebin potrebujejo nekaj računalniškega znanja, 
ustvarjanje animacij gibanja oz. kinogramov pa je še bolj zahtevno. Pa vendar na svetovnem 
spletu obstaja že kar nekaj izdelanih kinogramov, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pouku. 
Kljub temu so za učence kinogrami slabši pripomoček za demonstracijo, saj si učenci na ta 
način gibanje težko predstavljajo, zato ni presenetljivo, da kinograme uporablja le četrtina 
anketiranih učiteljev.  

 

Graf 17: Prikaz stanja uporabe kinogramov pri demonstraciji gibanja 
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Anketirance smo prosili za utemeljitev svoje uporabe oz. neuporabe animacij gibanja, kot 
pripomočka za demonstracijo gibalnih vsebin. Večina tistih, ki kinogramov ne uporablja, 
navaja, da na šoli nimajo ustrezne tehnologije, ne poznajo animacij gibanja ali pa se 
poslužujejo lastne demonstracije, demonstracije učenca ali posnetkov iz svetovnega spleta. 
Navajamo nekaj tovrstnih odgovorov: 

»Nimamo ustreznih sredstev za nakup programa za izdelavo kinogramov.« 
»Pri demonstraciji kaže vaje učitelj oz. po potrebi učenci, pri čemer jih učitelj 
popravi.« 
»Ne poznam kinogramov.« 
»Učim v 1. triadi, zato demonstracijo opravim sama po korakih.« 
»Bolj uspešna so video gradiva.« 
»Prikažem nekatere izvedbe, ki so po mojem mnenju korektne, preko Youtuba.« 

 
Tisti, ki uporabljajo animacije gibanja, pa večinoma poudarjajo nazornost gibanja, možnost 
ponovitve ogleda, ekonomizacijo pouka, nekateri pa trdijo tudi, da si animacije gibanja 
ogledajo na tujih spletnih straneh, kjer so kinogrami že izdelani. Podajam le nekaj 
odgovorov tistih, ki kinograme uporabljajo: 

»Kinogrami in animacije so bolj nazorni, učenci lahko vidijo posamezne dele gibanja 
in si jih lažje predstavljajo.« 
»Natančnejši in možnost večkratne ponovitve gibanja, hkrati pa se lahko posnetek na 
določeni točki ustavi«. 
»Uporabljam tuje spletne strani, kjer imajo kinograme dobro razdelane.« 
»Učenci na ta način lažje razumejo predavano snov.« 
 

Pri poučevanju zahtevnejših praktičnih gibalnih vsebin se v namen demonstracije 
najpogosteje odločim za: (Izberite eno izmed ponujenih možnosti.) 

Nadalje nas je zanimalo, kako se učitelji soočajo z demonstracijo težjih praktičnih gibalnih 
vsebin. Veseli nas, da se za neobravnavanje gibalne vsebine odločijo le štirje učitelji, ki 
sodelujejo v naši raziskavi. Skoraj polovica učiteljev se odloči za lastno demonstracijo, 
čeprav včasih ni najbolj natančna. Sledi učenčeva demonstracija, pri kateri učitelji ne morejo 
vedeti, kako natančna bo. Nekaj učiteljev se pri demonstraciji težjih praktičnih gibalnih 
vsebin odloča za video gradivo iz svetovnega spleta. Tisti, ki so obkrožili »drugo«, navajajo, 
da se poslužujejo pomoči kolegov športnih pedagogov, kombinirajo različne načine (torej se 
poslužujejo vseh naštetih načinov), lastno demonstracijo, za katero trdijo da je dovolj 
natančna, kombinacijo lastne in učenčeve demonstracije ali demonstracije učenca, ki trenira 
določen šport.  
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Graf 18: Prikaz stanja načinov demonstracije težjih praktičnih vsebin. 

Ali za organizacijo šolskega krosa uporabljate program Crossmanager? 

Zanimalo nas je, koliko učiteljev uporablja in pozna program Crossmanager, ki služi kot 
pripomoček za lažjo organizacijo krosa ter pripravo nanj in tudi zmanjša količino 
administracije, ki jo prinese šolski kros (Žust, 2009). Rezultati so pokazali, da nihče od 
anketiranih programa ne uporablja. Večina trdi, da programa ne uporabljajo in ga tudi ne 
poznajo. Le majhen delež anketiranih program pozna, a ga ne uporabljajo.  

 

Graf 19: Stanje uporabe in poznavanja programa Crossmanager. 
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Med IKT uvrščamo tudi računalniške igre. Kakšno je vaše mnenje o vplivu 
računalniških iger na gibanje? 

Učitelji so pri tem odprtem vprašanju podajali svoje mnenje o vplivu računalniških iger na 
gibanje. Odgovore učiteljev smo za namen analize razdelili v štiri skupine: pozitivno mnenje, 
negativno mnenje, deljeno mnenje in neopredeljeno mnenje. 

Pozitivno mnenje je izrazilo 38 učiteljev, kar predstavlja slabo petino udeleženih v raziskavi. 
Zapisali so, da računalniške igre vplivajo motivacijsko, da nimajo nikakršnega vpliva ali celo 
pozitivno vplivajo na gibanje, razvijajo koordinacijo in fino motoriko, razvijajo hitrejše 
zaznavanje in reagiranje, posnemajo realne situacije in tako učenci spoznajo različne športe in 
realna gibanja, razvijajo gibalno predstavo. Eden izmed anketirancev celo trdi, da je možno z 
računalniškimi igrami dosegati cilje, en učitelj pa igranje računalniških iger odobrava, ko 
gibalnih aktivnostih ni mogoče izvajati zunaj, čeprav menimo, da lahko gibalne aktivnosti 
izvajamo zunaj ne glede na vreme.  
Podajamo nekaj zapisov učiteljev, ki imajo pozitivno mnenje o vplivu računalniških iger na 
gibanje: 

»Motivira učence, ki so slabše motivirani za delo pri rednih urah športa.« 
»Če se učenec zunaj (na prostem) igra na podoben način ali posnema igrice, je v redu, 
samo, da se giblje.« 
»Učenec na ta način spozna nove športe in kako se jih igra.« 
»Menim, da bi težko pripomogle direktno za gibalno aktivnost, razen če udeleženec ni 
tudi gibalno aktiven zaradi igre, tako kot pri nas na elektronski ravnotežni deski. 
Posredno preko živčevja pa verjetno lahko brez gibanja z njimi opraviš neke vrste 
aktivacijo - mentalni trening in izboljšaš reflekse in miselne procese, kar lahko 
pripomore k gibalni aktivnosti.« 
»Mogoče učenci dobijo malo več občutka, kako bi katera športna prvina naj 
izgledala.« 
»Menim, da imajo lahko računalniške igre tudi pozitivni vpliv na gibanje, odvisno, 
kakšne so in kako se jih uporablja. So pa za učence vsekakor zanimive, jih motivirajo 
in jim posledično tudi približajo gibanje ali teoretične vsebine.« 
»Prav pride predvsem takrat, ko ni možna dejanska aktivnost.« 

 
Negativno mnenje je izrazilo 120 učiteljev, kar predstavlja dobro polovico udeleženih v 
raziskavi. Najpogosteje negativno mnenje izražajo s tem, da računalnik in šport ne gresta 
skupaj ter da je gibanje povezano z naravo. Navajajo tudi statičnost pri igranju računalniških 
iger, kar navaja na sedeči način življenja, ostro napadajo računalniške igre kot razlog za manj 
gibanja otrok in razlog za njihovo slabšo motoriko oz. gibalne sposobnosti in slabše socialne 
spretnosti. Menijo, da je igranje računalniških iger kontraproduktivno. Nekateri so svoje 
mnenje izrazili zelo odločno in kompleksno. Navajamo nekaj zapisov učiteljev, ki imajo 
negativno mnenje o vplivu računalniških iger na gibanje: 

»Moje mnenje je negativno, saj nikakor ne morejo nadomestiti realnega (stvarnega) 
gibanja. Navajajo otroke na statičnost.« 
»Nimam dobrega mnenja. Izgublja se periferni vid, otroci ne gledajo na stvari več 
celostno, ampak se fokusirajo na posamezne detajle.« 
»Če otrok sedi za računalnikom in igra igrico, potem mu to preprečuje gibanje v 
naravi ali v telovadnici.« 
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»IKT in ostale računalniške igrice zavirajo otrokov razvoj na vseh področjih, ne samo 
gibalnem.« 
»To je že splošno znano: otroci so manj v gibanju ravno zaradi tega.« 
»Katastrofalno. Otroci se ne igrajo več. Vse vadbe so že od poroda dalje vodene. 
Otroci so z vrhunsko opremo z vodenimi dejavnostmi in z vsemi mogočimi bonitetami 
motorično veliko manj sposobni kot so bili otroci pred 10 leti in več. Družba, 
pravilniki in zakoni so pripeljali do tega, da vsi gledamo samo še na pravila in 100 % 
varnost. Starši pozabljajo naučiti otroke, kako se kepamo, kako se pri padcu ujamemo 
na roke, otrokom dovoliti, da splezajo na drevo, se varno igrati s palicami. Seveda je 
najmanj nevarnosti na računalniku in v supermarketih.« 
»Slabo. Gibalne sposobnosti učencev so zaradi posedanja pred računalniki zakrknjene, 
nimajo razvite fine in grobe motorike, slaba je tudi izvedba naravnih oblik gibanja.« 
»Računalniške igre po mojem mnenju niso primerljive z dejanskim gibanjem... 
običajno celo zavirajo gibanje, saj učenci preveč časa porabijo za računalnikom 
namesto da bi se gibali.« 
»Vpliv računalniških iger je slab. Otroci živijo v vzporednem virtualnem svetu in 
imajo težave tudi v socialnih spretnostih, da niti ne omenjam fizičnega vpliva sedenja. 
Ljudje smo narejeni za gibanje! Žal pa se potrošništvo in ˝biznis˝ poslov IKT-ja zajeda 
tudi v šole in s tem dela nepopravljivo škodo za mlade ljudi.« 
»Klasičnih računalniških iger ne zagovarjam, saj otroci namesto gibanja na zraku vse 
preveč sedijo v zaprtih prostorih in pozabljajo na pomen gibanja.« 
»Te igre so veliko pripomogle k negibanju otrok, saj raje sedijo za računalnikom kot 
pa se gibajo. Pa tudi pri igrah si hitro uspešen, pri gibanju pa je potrebno dosti več 
truda.« 
»Po mojem mnenju se gibanja nikakor ne bi smelo mešati z IKT. Škoda, da prav v 
vsako sfero človekovega življenja skušamo na vsak način vnesti računalnik. Tako da 
lahko sklepate, da mislim, da imajo računalniške igre negativen vpliv na gibanje.« 
»Otrok se mora gibati, v povprečju se preveč gibajo virtualno kot pa resnično, vsaj v 
šoli mu to omogočajmo. Prav tako je pomemben timski duh, računalniške igre pa so 
ponavadi usmerjene v individualno igro. Pri takem normativu je utopično pričakovati, 
da bi vsi učenci prišli na vrsto za igro.« 
»Splošno znano je, kako vplivajo te zadeve na gibanje. Sploh, ker se s tem nekateri 
zelo pretiravajo. Živimo pač v takih časih. Verjetno bo še huje!« 

 
Deljeno mnenje je izrazilo 14 učiteljev. Tisti, katerih mnenje je uvrščeno v to skupino, 
deloma navajajo pozitivno in deloma negativno mnenje. Najpogosteje navajajo, da imajo 
pozitivno mnenje o gibalnih računalniških igrah. Navajajo, da računalniške igre nudijo nove 
ideje za gibanje in športe, da lahko služijo kot popestritev uri in tudi da izboljšujejo 
koordinacijo oko-roka. Hkrati pa vsi navajajo, da računalniške igre zavirajo gibanje in 
navajajo k sedečemu načinu življenja.  
Navajamo nekaj zapisov učiteljev, ki imajo deljeno mnenje o vplivu računalniških iger na 
gibanje: 

»Učenci lahko dobijo ideje po novih igrah. Lahko zavirajo gibanje otrok, ker so pred 
računalnikom.« 
»Podpiram igre na Xboxu, ker se mora oseba gibati, da doseže cilj, pri računalniku pa 
otroci sedijo in se mi ne zdi smiselno.« 
»Menim, da imajo računalniške igre v večini primerov negativen vpliv na gibanje, 
razen v primerih, ko gre za skrbno izbrano igro, ki nam ob igranju lahko omogoča tudi 
gibanje (virtualna izvedba).« 
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»Mislim, da računalniške igrice zelo zavirajo športni razvoj in gibanje. Morda je delno 
izjema Wii.« 

 
Pod neopredeljeno mnenje je uvrščenih 35 učiteljev, katerih mnenje je nemogoče uvrstiti v 
katero koli drugo kategorijo, saj večina odgovarja z »ne vem« ali mnenja sploh ne poda. 
 

 
Graf 20: Prikaz stanja mnenja učiteljev o vplivu računalniških iger na gibanje 

Mnenje učiteljev, vključenih v raziskavo, je torej jasno, večina trdi, da računalniške igre 
negativno vplivajo na gibanje. Pa vendar je Fromme (2003) izvedel raziskavo o vplivu 
računalniških iger na gibanje na vzorcu 915 otrok, starih med 7 in 14 let. Izkazalo se je, da 
kljub temu, da otroci redno igrajo računalniške igre, to nima nikakršnega vpliva na gibanje v 
naravi. Raziskava je pokazala, da otroci še vedno kot najljubšo prostočasno dejavnost 
izberejo igranje zunaj s prijatelji (71 % fantov in 63 % deklet), kjer so lahko izbrali tudi 
igranje računalniških iger. Kot najljubšo prostočasno dejavnost igranje računalniških iger 
navaja samo 38 % fantov in 16 % deklet (Fromme, 2003).  

 

Kako pogosto v predmet šport vključujete računalniške ali gibalne igre? 

Poleg mnenja o računalniških igrah nas je zanimalo tudi, kakšno je stanje uporabe 
računalniških in gibalnih iger pri predmetu šport. Velika večina učiteljev računalniških in 
gibalnih iger pri tem predmetu ne uporablja. Ostali odgovori predstavljajo slabih 10 % in so 
razdeljeni med ostale odgovore: gibalne in računalniške igre uporabljajo enkrat tedensko, 
dvakrat do trikrat mesečno, enkrat na leto in nekaj odgovorov predstavlja odgovor, zapisan 
pod »drugo«. V njem navajajo, da uporabljajo samo gibalne igre, da uporabljajo igre pri 
nadomeščanjih, dva do trikrat letno, da računalniških in gibalnih iger ne poznajo dovolj 
dobro, da bi jih vključevali v pouk, eden izmed anketiranih pa navaja, da so tovrstne igre 
uporabljali le eno leto, ker so bile domače in ne šolske.  
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Graf 21: Pregled stanja uporabe računalniških in gibalnih iger pri predmetu šport 

Anketirance, ki so zapisali, da računalniške in gibalne igre uporabljajo vsaj enkrat letno, 
smo prosili, da zapišejo, katere igre so uporabljali. Zapisali so naslednje: igre na igralnih 
konzolah (vožnja, tenis, aerobika, atletika, podajanje žogice), Dance DanceRevolution, 
TF25, elektronska ravnotežna deska in Telovadba z Juvijem.  

Poleg tega nas je zanimalo tudi, ali so učitelji računalniške ali gibalne igre uporabili v 
katerem koli drugem delu šolskega življenja. Večina učiteljev računalniških in gibalnih iger 
ni uporabila drugje, nekaj učiteljev pa je računalniške ali gibalne igre uporabilo na športnem 
dnevu, v podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, šoli v naravi in pri krožku.  

 

Graf 22: Prikaz stanja uporabe računalniških in gibalnih iger izven rednega pouka 

1,0 %
1,4 %

2,9 %

90,3 %

4,3 %

Uporaba računalniških in gibalnih iger pri športu

Vsaj 1x tedensko

2x–3x na mesec

1x na leto

Računalniških in gibalnih iger pri
tem predmetu ne uporabljam

Drugo

10,2 %

89,8 %

Uporaba računalniških in gibalnih iger 
izven rednega pouka

Uporablja

Ne uporablja



Lucija Štebe: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalne dejavnosti 
pri športu 

MAGISTRSKO DELO 
 

53 
 

Kako bi ocenili vaše znanje uporabe IKT in računalniških/gibalnih iger? 

Zanimalo nas je, kako bi učitelji ocenili svoje znanje uporabe IKT in računalniških/gibalnih 
iger. Polovica anketiranih je svoje znanje ocenila kot slabo, najmanj anketiranih pa se je 
odločilo svoje znanje IKT oceniti kot odlično.  

 
Graf 23: Prikaz mnenja učiteljev o znanju uporabe IKT in računalniških/gibalnih iger 

Glede na vse dobljene rezultate v raziskavi je mnenje učiteljev realno, saj polovica 
udeleženih v raziskavi svoje znanje ocenjuje kot slabo. 
Podatki niso najbolj primerljivi z raziskavo, ki jo je opravila Nives Markun Puhan (2008b). 
V raziskavi »svoje IKT znanje anketiranci subjektivno ocenjujejo takole: 6,6 % zelo dobro, 
18,7 % dobro, 37,9 % zadovoljivo, 32,5 % pomanjkljivo in 3,6 % zelo pomanjkljivo« 
(Markun Puhan, 2008b, str. 3). Razlog vidimo v tem, da so učitelji skozi našo raziskavo 
spoznali nekatere pripomočke, ki jih niso poznali. Predvsem pa se nam zdi odločilnega 
pomena v razlikovanju rezultatov, raziskava mnenja o računalniških in gibalnih igrah, česar 
pa Markun Puhanova ni raziskovala.  
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Ali bi si želeli dodatne izobrazbe na področju IKT? 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali si učitelji sploh želijo dodatne izobrazbe na 
področju IKT ali ne. Veseli nas, da si več kot polovica učiteljev želi dodatne izobrazbe tudi 
na tem področju.  

 
Graf 24: Prikaz mnenja učiteljev o želji po dodatni izobrazbi na področju IKT 

Tiste, ki si želijo dodatne izobrazbe, smo prosili, da zapišejo področja, na katerih se želijo 
dodatno izobraziti. Največ anketiranih je navedlo računalniške/gibalne igre (24), 21 jih je 
navedlo, da si želijo izobrazbe na vseh področjih, pri čemer ne moremo vedeti, ali to pomeni 
na vseh področjih športa ali na splošno pri vseh predmetih, enajst jih je specifično navedlo 
dodatno izobrazbo na področju športa, 17 anketiranih si želi dodatne izobrazbe na področju 
programov, uporabnih pri športu, enajst se jih želi dodatno izobraziti na področju uporabe 
kamere, kamor sodijo tudi video analize in zamik predvajanja. Navedenih je bilo še nekaj 
drugih področij: kinogrami (2), prikaz vsebin (5), uporaba tablice pri športu (3), GPS 
kontrola gibanja (1), merilec srčnega utripa (3), aplikacije za pametne telefone (2), spletna 
učilnica (1), novosti pri športu (1) in programiranje (1). 
Tiste, ki si ne želijo dodatne izobrazbe na področju športa, pa smo prosili, da navedejo 
razloge, zakaj si ne želijo dodatne izobrazbe. Ti učitelji menijo, da je pri športu še vedno 
glavno gibanje, da jih to področje ne zanima, da imajo dovolj znanja za poučevanje športa 
tudi brez IKT, da šole nimajo sredstev niti za tovrstna izobraževanja niti za moderne 
pripomočke, nekateri pa navajajo, da se njihova delovna doba počasi zaključuje in da ne 
potrebujejo več dodatnih izobraževanj.  
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7. SKLEP  
Namen naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri učitelji uporabljajo in poznajo IKT, ki jo 
lahko uporabljamo pri predmetu športa in kamor sodijo tudi računalniške igre, ki 
nagovarjajo otroke h gibanju. 

V raziskavi je sodelovalo 207 učiteljev razrednega pouka in športa slovenskih osnovnih šol. 
Raziskava je potekala s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabljena metoda 
raziskovanja je deskriptivna. 

Spremenljivke anketnega vprašalnika smo vnesli v Microsoft Excel in nato podatke obdelali 
s programom SPSS. Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki: frekvenčna in 
odstotkovna porazdelitev, χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti in Kullbackov 2I-preizkus. 
Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo prišli do naslednjih zaključkov: 

1. Večini anketirancev se zdi uporaba IKT smiselna. Kar 66,5 % učiteljev trdi, da je 
uporaba IKT smiselna pri poučevanju športa. Zastavili smo hipotezo H1: Uporaba 
IKT pri športu je odvisna od starosti učiteljev in se zdi smiselna mlajši populaciji 
učiteljev.  

 Ali se Vam zdi uporaba IKT 
pri predmetu šport smiselna? 

 

Skupaj 
Da Ne 

 

 

 

Starostna 
skupina 

25–35 let                      f 

f % 

39 

68,4 % 

18 

31,6 % 

57 

100 % 

36–45 let                      f 

f % 

35 

62,5 % 

21 

37,5 % 

56 

100 % 

46–55 let                      f 

f %  

52 

71,2 % 

21 

28,8 % 

73 

100 % 

55 let ali več                 f 

f % 

9 

52,9 % 

8 

47,1 % 

17 

100 % 

Skupaj                                                 f 

f % 

135 

66,5 % 

68 

33,5 % 

203 

100 % 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % - delež vrednosti  

 Tabela 1: Razlike v mnenju učiteljev o smiselnosti uporabe IKT pri športu glede na starost 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 
Pearson Chi-Square 2,634 3 0,452 
 

Vrednost χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. Med učitelji različne starosti se ne pojavljajo razlike v mnenju glede smiselnosti 
uporabe IKT pri športu.  
Na osnovi podatkov vzorca lahko vidimo, da se vpeljava IKT v šport v največjem deležu ne 
zdi smiselna najstarejši populaciji anketirancev (47,1 %), hkrati se najbolj smiselna zdi 
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učiteljem, starim med 46 in 55 let (71,2 %). Vendar med različno starimi učitelji ne prihaja do 
pomembnih razlik v mnenju glede smiselnosti uporabe IKT pri športu. 
Hipotezo zavrnemo.   
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2. Učitelji najpogosteje trdijo, da IKT pri predmetu šport ne uporabljajo. To trdi 38,2 % 
učiteljev. Tu smo si zastavili hipotezo H2: IKT večkrat uporabljajo učitelji 
razrednega pouka kot športni pedagogi.  

 

 Kako pogosto v predmet šport vključujete 
IKT? 

 

 

Skupaj Vsaj 1x 
tedensko 

2x–3x 
na 
mesec 

1x na 
leto 

IKT pri 
tem 
predme
tu ne 
uporabl
jam 

Drugo 

 

 

 

Delovno 
mesto 

Učitelj/ica 
razrednega pouka  

f 

f % 

 

 

1 

1,0 % 

 

 

16 

15,5 % 

 

 

16 

15,5 % 

 

 

59 

57,3 % 

 

 

11 

10,7 % 

 

 

103 

100 % 

Učitelj/ica športa 

f 

f % 

 

7 

7,3 % 

 

37 

38,5 % 

 

23 

24,0 % 

 

16 

16,7 % 

 

13 

13,5 % 

 

96  

100 % 

Drugo 

f 

f % 

 

0 

0,0 % 

 

2 

25,0 % 

 

0 

0,0 % 

 

4 

50,0 % 

 

2 

25,0 % 

 

6 

100 % 

Skupaj       f 

                  f % 

8 

3,9 % 

55 

26,6 % 

39 

18,8 % 

79 

38,2 % 

26 

12,6 % 

207 

100% 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti, f % - delež vrednosti 

Tabela 2: Razlike v pogostosti vključevanja IKT v šport glede na delovno mesto 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 
Likelihood Ratio 45,815 8 0,000 
 

Vrednost Kullbackovega 2I-preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,1 %. Dokazali smo, da se pojavljajo razlike 
v pogostosti vključevanja IKT pri športu glede na delovno mesto.  
Na osnovi podatkov vzorca je razvidno, da učitelji športa pogosteje vključujejo IKT v svoje 
poučevanje kot učitelji razrednega pouka. 38,5 % učiteljev športa, v primerjavi s 15,5 % 
učitelji razrednega pouka, dvakrat do trikrat na mesec vključuje IKT v šport. Še bolj zgovoren 
podatek je, da 57,3 % učiteljev razrednega pouka IKT pri športu ne uporablja, medtem ko to 
drži le za 16,7 % učiteljev športa.  
Hipotezo zavrnemo. 
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3. Učitelje smo povprašali po opremljenosti njihove telovadnice z IKT pripomočki za 
poučevanje športa. 68,6 % sodelujočih v raziskavi meni, da je šola dobro opremljena 
z IKT. V povezavi s tem vprašanjem smo postavili hipotezo H3: Učitelji 
opredeljujejo, da je šolski inventar dobro opremljen z IKT. Glede na dobljene 
rezultate hipotezo sprejmemo.  

4. Velika večina učiteljev, 90,8 %, trdi, da nimajo izdelane spletne učilnice pri predmetu 
šport. Postavili smo hipotezo H4: Večina učiteljev ima postavljeno spletno učilnico 
pri predmetu šport, kjer je poudarek na teoretičnih vsebinah. Hipotezo 
zavrnemo, saj ima spletno učilnico pri predmetu šport izdelano le malo učiteljev (9,2 
%). 

5. Postavili smo hipotezo H5: Učitelji IKT najpogosteje uporabljajo v fazi 
načrtovanja pouka. Hipotezo sprejmemo, saj 121 (58,5 %) učiteljev navaja, da je 
načrtovanje predmeta šport najpogostejše področje uporabe IKT pri športu.  

6. Postavili smo hipotezo H6: Pri poučevanju gibalnih vsebin učitelji najpogosteje 
uporabljajo videokamere, vendar v pouk ne vključijo zamika predvajanja video 
posnetka. Hipotezo zavrnemo, saj videokamero pri poučevanju gibalnih vsebin 
uporablja le 26,1 % učiteljev. Med temi jih približno polovica (54,7 %) uporablja tudi 
zamik predvajanja video posnetkov.  

7. Postavili smo hipotezo H7: Program Graf se uporablja za grafične ponazoritve, 
ostalih podatkov, ki jih učitelji dobijo s programom, ne uporabijo. Hipotezo 
zavrnemo, saj 131 (63,3 %) anketiranih programa GRAF sploh ne uporablja.  

8. Postavili smo hipotezo H8: Učitelji merilce srčnega utripa uporabljajo za 
načrtovanje individualne vadbe. 47,8 % učiteljev trdi, da merilca srčnega utripa ne 
uporabljajo. 27,1 % jih uporablja merilec srčnega utripa za dvig motivacije, 18,8 % za 
dvig motivacije, 12,1 % za načrtovanje individualizacije in diferenciacije in 11,1 % za 
analizo napredka. Hipotezo torej zavrnemo, saj le majhen delež učiteljev (12,1 %) 
merilec srčnega utripa uporablja za načrtovanje individualne vadbe. 

9. Postavili smo hipotezo H9: Učitelji ne uporabljajo kinogramov pri pouku športa. 
77,8 % učiteljev kinogramov ne uporablja, zato hipotezo sprejmemo.  

10. Postavili smo hipotezo H10: Učitelji programa Crossmanager ne poznajo. Nekaj 
anketirancev (9,2 %) program pozna, vendar ga ne uporablja. 90,8 % anketiranih 
programa ne pozna in ga tudi ne uporablja. Hipotezo sprejmemo.  

11. Učitelji se pri poučevanju težjih praktičnih vsebin najpogosteje odločijo za lastno 
demonstracijo (44,7 %). Za uporabo video gradiva iz svetovnega spleta se odloči le 
19,1 % učiteljev. Postavili smo hipotezo H11: Za poučevanje težjih praktičnih 
vsebin (kjer demonstracija zahteva več znanja in gibalnih sposobnosti) učitelji 
najpogosteje uporabljajo videoposnetke. Hipotezo zavrnemo.  

12. Postavili smo hipotezo H12: Učitelji menijo, da imajo računalniške didaktične 
igre nasproten učinek gibanju. Glede na napisano mnenje učiteljev jih več kot 
polovica (58,0 %) trdi, da imajo računalniške in gibalne igre negativen vpliv na 
gibanje. Hipotezo sprejmemo.  
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13. Kar 90,3 % učiteljev trdi, da računalniške in gibalne igre pri predmetu šport niso 
nikoli uporabili, zato hipotezo H13: Učitelji nikoli niso uporabili didaktične 
računalniške ali gibalne igre pri predmetu šport sprejmemo. 

14. Postavili smo hipotezo H14: Učitelji bi se želeli dodatno izobraziti na različnih 
področjih uporabe in izdelave IKT pripomočkov. Hipotezo sprejmemo, saj 
rezultati ankete kažejo, da si 60,4 % učiteljev želi dodatne izobrazbe na področju 
IKT.  

IKT vse močneje prodira v šolsko življenje, zato bi bilo smiselno nekaj več truda vložiti tudi v 
vpeljavo IKT v pouk športa. Rezultati raziskave so pokazali, da je IKT le redko vključena v 
pouk športa, pri čemer se je pokazala tudi slaba opremljenost slovenskih osnovnih šol z 
modernimi pripomočki. Pri tem je potrebno poudariti, da z IKT ne smemo pretiravati. 
Vpeljava v pouk mora biti smiselna in vpeljana v prid učencem ter njihovemu gibalnemu 
napredku.  

V bodoče bi bilo smiselno izvesti raziskavo med učenci in ugotoviti, kakšno je njihovo 
mnenje o uporabi IKT pri pouku športa. Najbolj objektivno izvedena raziskava o vplivu IKT 
na učenje gibalnih in teoretičnih vsebin bi bila eksperimentalna skupina, kjer bi primerjali 
poučevanje z IKT in poučevanje s tradicionalnimi metodami in oblikami dela.  

Vsekakor pa drži, da so učitelji premalo izobraženi o pripomočkih, ki jih uvrščamo pod IKT. 
Zagotovo je problem v hitrem napredku teh pripomočkov ter pomanjkanju sredstev za nakup 
in seveda izobraževanje učiteljev v tej smeri. 
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9. PRILOGE 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Lucija Štebe, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 
Poučevanje na razredni stopnji. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalnih dejavnosti pri športu. 
Namen raziskave je ugotoviti, kakšna stališča in izkušnje imajo učitelji z uporabo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in računalniških iger pri pouku športa. Vaše 
sodelovanje v raziskavi je pomembno, saj le tako lahko dobimo vpogled v poučevanje s 
tovrstnimi pripomočki.  

Anketa je namenjena učiteljem razrednega pouka, športnim pedagogom in vsem, ki so 
poučevali šport na razredni stopnji in so trenutno na drugem delovnem mestu (npr. podaljšano 
bivanje). Anketa je anonimna, zbrane podatke bomo uporabili izključno za pripravo te 
magistrske naloge. Za reševanje boste potrebovali manj kot 10 minut časa.  

Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje. 

SPOL (obkrožite):    M         Ž 

STAROST (obkrožite):   

a) 25–35 let 
b) 36–45 let 
c) 46–55 let 
d) 56 let ali več 

DELOVNO MESTO (obkrožite):  

a) Učitelj/ica razrednega pouka 
b) Učitelj/ica športa 
c) Drugo: ____________________ 

 
1. Ali se Vam zdi uporaba IKT pri predmetu šport smiselna? Prosim utemeljite svoj odgovor. 

a) Da 
b) Ne 

Utemeljitev: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Kako pogosto v predmet šport vključujete IKT? (Obkrožite črko pred izbranim 
odgovorom.) 
a) Vsaj 1x tedensko. 
b) 2x–3x na mesec. 
c) 1x na leto. 
d) IKT pri tem predmetu ne uporabljam. 
e) Drugo: __________________________________________________________ 
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3. Ali menite, da je vaša šola dobro opremljena z IKT sredstvi? 
a) Da 
b) Ne 

 
4. Prosim, zapišite, katere IKT imate na voljo pri poučevanju športa.   

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Ali imate izdelano spletno učilnico pri predmetu šport in jo tudi uporabljate? 

a) Da 
b) Ne 
 
5.1 Če se na zgornje vprašanje odgovorili z DA, obkrožite, v katere namene jo 

uporabljate. (Možnih je več izbir.) 
a) Komunikacija z učenci in starši o spremembi urnika. 
b) Komunikacija z učenci o morebitnih nejasnostih pri športnih vsebinah. 
c) Zapis povratne informacije o izvajanju gibalne vsebine (ocena).  
d) Nalaganje gradiv za učenje praktičnih vsebin. 
e) Nalaganje gradiv za učenje teoretičnih vsebin. 
f) Za oddajanje domačih nalog (individualna ali skupinska dela). 
g) Drugo:____________________________________________________________ 

 
6. IKT uporabljam pri: (možnih več izbir) 

a) načrtovanju predmeta šport; 
b) demonstraciji pravilne izvedbe praktičnih vsebin; 
c) merjenju in analizi gibalnih sposobnosti učencev; 
d) vrednotenju in ocenjevanju; 
e) usvajanju teoretičnih vsebin pri športu; 
f) evalvaciji lastnega dela; 
g) drugo: _________________________________________________________. 

 
7. Ali pri poučevanju praktičnih vsebin uporabljate video kamero? 

a) Da 
b) Ne 
 
7.1 Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, obkrožite, ali se ob uporabi video 

kamere poslužujete tudi zamika predvajanja video vsebin? Prosim, utemeljite svoj 
odgovor. 

a) Da 
b) Ne 

Utemeljitev: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8. Vsaka šola mora po zakonu voditi športnovzgojni karton, udeležba učencev pa je 
prostovoljna. Ali pri analizi podatkov uporabljate program GRAF-športnovzgojni karton? 
a) Da 
b) Ne 
 

9. Program GRAF-športnovzgojni karton omogoča mnogo grafičnih prikazov. V kakšen 
namen ga uporabljate? (Možnih je več izbir.) 
a) Za grafični prikaz rezultatov za posameznika. 
b) Za grafični prikaz rezultatov za oddelek. 
c) Za grafični prikaz rezultatov šole. 
d) Za primerjavo med različnimi oddelki. 
e) Za primerjavo med dečki in deklicami znotraj oddelka. 
f) Programa GRAF nisem nikoli uporabljal/a. 

 
10. Poleg grafičnih prikazov iz dobljenih podatkov (obkrožite črko pred odgovori, ki držijo za 

vaše ravnanje): 
a) Svetujem učencu o usmeritvi v športno dejavnost glede na gibalne sposobnosti. 
b) Svetujem učencu, kako naj odpravi težave oz. pomanjkljivosti pri določenih gibalnih 

sposobnostih. 
c) Staršem na govorilni uri predstavim gibalne sposobnosti in telesne značilnosti 

posameznika/razreda. 
d) Napišem individualno navodilo za delo s posameznikom v prihodnjem šolskem letu. 
e) Nič od naštetega. 
f) Drugo: _____________________________________________________________. 

 
11. Merilec srčnega utripa pri pouku športa uporabljam za (obkrožite črko pred odgovori, ki 

držijo za vaše ravnanje): 
a) Dvig motivacije učencev za tek. 
b) Medpredmetno povezovanje vsebin. 
c) Izvajanje individualizacije in diferenciacije. 
d) Analizo napredka v kondicijski pripravljenosti posameznika. 
e) Nič od naštetega. 
f) Drugo: ____________________________________________________________ 

 
12. Ali se pri demonstraciji gibanja poslužujete kinogramov oz. animacij gibanja? Odgovor 

prosim utemeljite. 
a) Da 
b) Ne 

Utemeljitev: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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13. Pri poučevanju zahtevnejših praktičnih gibalnih vsebin se v namen demonstracije 
najpogosteje odločim za: (Izberite eno izmed ponujenih možnosti.) 
a) video gradivo iz svetovnega spleta. 
b) lastno demonstracijo, čeprav včasih ni najbolj natančna. 
c) učenčevo demonstracijo, čeprav nikoli ne morem vedeti, kako natančno bo izvajanje. 
d) neobravnavanje te gibalne vsebine. 
e) drugo: _______________________________________________________________ 

 
14. Ali za organizacijo šolskega krosa uporabljate program Crossmanager? 

a) Da 
b) Ne, programa ne poznam. 
c) Ne, vendar program poznam. 

 
15. Med IKT uvrščamo tudi računalniške igre. Kakšno je vaše mnenje o vplivu računalniških 

iger na gibanje? (Odgovor zapišite): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

16. Z razvojem tehnologije so se razvile elektronske igre, ki omogočajo simulacijo različnih 
športov in pri katerih je igralec tudi virtualno udeležen v aktivnostih. To so tako 
imenovane »exergames« ali gibalne igre, ki zahtevajo fizično aktivnost igralca. Za 
podajanje teoretičnih vsebin pri športu pa se pojavljajo tudi različne računalniške igre. 
Kako pogosto v predmet šport vključujete računalniške ali gibalne igre? (Obkrožite črko 
pred izbranim odgovorom.) 
a) Vsaj 1x tedensko. 
b) 2x–3x na mesec. 
c) 1x na leto. 
d) Računalniških in gibalnih iger pri tem predmetu ne uporabljam. 
e) Drugo: __________________________________________________________ 

 
16.1 Če računalniške ali gibalne igre uporabljate pri pouku športa vsaj 1x na leto, napišite 

katero/e:           
___________________________________________________________________ 
 

16.2 Ali ste računalniško/gibalno igro, ki vsebuje cilje iz predmeta šport, uporabili v 
katerem koli drugem delu šolskega življenja (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, 
šola v naravi, odmor ipd.)? Če ste jo uporabili, prosim napišite, kje je to bilo. 

a) Da 
b) Ne 

Računalniško/gibalno igro sem uporabil/a 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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17. Kako bi ocenili vaše znanje uporabe IKT in računalniških/gibalnih iger? 
a) Slabo 
b) Zadovoljivo 
c) Dobro 
d) Odlično 

 
18. Ali bi si želeli dodatne izobrazbe na področju IKT? Izbrani odgovor prosim utemeljite na 

naslednji strani. 
a) Da 
b) Ne 

 
18.1  Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim zapišite, na katerem področju 

IKT bi se radi dodatno izobrazili. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

18.2  Če ste odgovorili z NE, prosim zapišite, zakaj si ne želite dodatne izobrazbe s 
področja IKT. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 


