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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je obravnavana problematika uporabe programov za delo z grafiko v 

osnovni šoli. Računalniška grafika ima vedno večji pomen na področju računalništva v 

današnjem svetu in srečanje učiteljev ter učencev s programi za delo z grafiko je tako 

neizogibno. Informacije, prikazane na grafičen način, so najbolj primerna in razumljiva 

metoda obravnave le-teh. 

 

V prvem delu diplomskega dela smo opredelili pojem računalniške grafike, njen pomen v 

vsakdanjem ţivljenju in v šolstvu. Opisali smo pomen programov za delo z grafiko ter na 

kakšen način jih uporabljamo v osnovni šoli. Predstavili smo programa CorelDRAW in 

Inspiration, s pomočjo katerih lahko naredimo učno gradivo zelo zanimivo in posledično 

tudi bolj zanimive ure. Pokazali smo, kdaj in na kakšen način bi ju lahko uporabili pri pouku 

v osnovni šoli. Za konec prvega dela smo naredili primerjavo med programom CorelDRAW 

in programom Inspiration. 

 

V drugem delu diplomskega dela smo predstavili in interpretirali rezultate anketnega 

vprašalnika, ki so ga reševali učitelji in učenci od šestega do devetega razreda v osnovnih 

šolah. Zanimalo nas je, koliko učiteljev uporablja programe za delo z grafiko pri pouku in 

kako pogosto; kaj menijo o uporabi programov; ali jim šola nudi dodatno izobraţevanje o 

programih za delo z grafiko oz. njeni zmogljivosti; kateri so glavni vzroki, da uporabljajo ţe 

narejeno slikovno gradivo, in ali bi s pomočjo dodatnega izobraţevanja o programih za 

delo z grafiko izdelovali učno gradivo s pomočjo le-teh. Raziskali smo tudi, ali učenci laţje 

razumejo snov, če jim jo učitelj razloţi na vizualni način; ali uporabljajo programe za delo z 

grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva in miselnih vzorcev ter ali si ţelijo spoznati in 

uporabljati programe za delo z grafiko pri pouku. 

 

Na koncu diplomskega dela smo podali še splošne zaključke, predloge in naša 

pričakovanja v prihodnosti glede uporabe programov za delo z grafiko v osnovni šoli.  

 

KLJUČNE BESEDE 

 

računalniška grafika, vektorska grafika, rastrska grafika, CorelDRAW, Inspiration, 

Kidspiration
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ABSTRACT 

 

This diploma paper presents the problems of the use of graphic programmes in primary 

schools. Computer graphics is continuously improving its significance in computer science 

and it is impossible for a teacher or a pupil to avoid working with graphics in today's world. 

Information displayed in a graphic way are the most suitable and understandable method 

of processing information. 

 

The first part of the diploma paper explains the term computer graphics, its meaning in 

everyday life and in the field of education. We outlined the meaning of graphic 

programmes and their use in primary schools. We presented CorelDRAW and Inspiration 

programmes, which enable us to create interesting study materials and prepare interesting 

sessions, therefore we showed when and how they can be used in primary school classes. 

At the end of the first part you can also find the comparison of the two programmes. 

 

In the second part of the diploma paper we presented and interpreted the results of a 

questionnaire, filled in by teachers and pupils from sixth to ninth grade of primary schools. 

We wanted to find out how many teachers and how often they use graphic programmes for 

their classes, what they think of such programmes, what are the main reasons to use the 

already prepared illustrations, whether the school enables them to attend additional 

trainings for the use of graphic programmes, and if so, would they start using graphic 

programmes to prepare their teaching materials after attending such training. We were 

also interested whether it is easier for pupils to understand the material if it is presented 

visually and whether they use graphic programmes in primary schools to make mindsets 

and study materials and if not, do they want to start. 

 

In the end of this diploma paper you will find our general conclusions, propositions and our 

expectations regarding the use of graphic programmes in primary schools. 

 

KEY WORDS 

 

computer graphics, vector graphics, raster graphics, CorelDRAW, Inspiration, Kidspiration 
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UVOD 

 

V današnjem svetu je vedno bolj prisotno računalništvo, tako tudi v šolstvu. Učitelji naj bi 

stremeli k novostim in čim bolj zanimivim učnim uram, s katerimi bi pritegnili pozornost 

učencev in jih motivirali za nadaljnje delo. Programi za delo z grafiko jim omogočajo 

kreativnost in izvirnost pri izdelavi učne snovi, velikokrat pa so jim lahko v pomoč pri 

predstavitvi bolj zahtevne snovi. Dandanes je velik problem v šolstvu, da učitelji 

uporabljajo ţe narejeno slikovno gradivo oz. ţe obstoječo spletno slikovno literaturo, ne 

naredijo pa nič svojega. Menimo, da je za učitelja pomembno, da je kreativen in izviren pri 

svojem poklicu ter da usmerja svoje učence h kreativnosti in k samostojnosti. Vse 

omenjeno pa učitelj lahko doseţe prav z uporabo programov za delo z grafiko. 

 

Uporaba programov za delo z grafiko predstavlja nekaterim učiteljem dodatno delo in ne 

novega izziva oz. dodatnega izobraţevanja, ki bi pomagalo narediti njihove učne ure bolj 

zanimive. Eden izmed razlogov, da učitelji in učenci ne uporabljajo programov za delo z 

grafiko, je draga strojna oprema, ki predstavlja dodatno oviro v šolstvu.  

 

Namen diplomskega dela je kar najbolje predstaviti uporabo programov za delo z grafiko v 

osnovni šoli. Predstaviti ţelimo pojem računalniška grafika, njeno uporabo pri pouku, 

programe za delo z grafiko in njihovo uporabo v osnovni šoli. Prav tako pa ţelimo 

ugotoviti, kolikšna je zaţelenost in uporabnost programov za delo z grafiko med učitelji in 

učenci. 

 

V diplomskem delu ţelimo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Ali učitelji menijo, da je pomembno učencem razloţiti učno snov na vizualni način? 

 Ali učenci laţje razumejo učno snov, ko jo učitelj razloţi na vizualni način? 

 Ali učitelji pri razlagi učne snovi na vizualni način, pri izdelavi slikovnega gradiva ter 

pri izdelavi miselnih vzorcev uporabljajo programe za delo z grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da je pomembno učence seznaniti s programi za delo z 

grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da občasna razlaga učne snovi s pomočjo programov za delo 

z grafiko bolje motivira učence za sodelovanje? 
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 Ali šola omogoča učiteljem dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko? 

 Ali bi učitelji pogosteje uporabljali programe za delo z grafiko pri pouku in izdelavi 

učnega gradiva, če bi bili bolje seznanjeni s programi? 

 Ali šola omogoča učiteljem in učencem delo s pomočjo programov za delo z 

grafiko? 

 Ali učenci uporabljajo pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi miselnih vzorcev 

programe za delo z grafiko? 

 Ali učenci ţelijo spoznati programe za delo z grafiko, ki bi jih lahko uporabili v šoli, 

doma pri pisanju nalog, učenju ter izdelavi slikovnega gradiva? 

 Kaj je glavni razlog, da učitelji uporabljajo narejeno slikovno gradivo? 

 Katere učne pripomočke učitelji najpogosteje uporabljajo pri učni uri? 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali učitelji uporabljajo programe za delo z grafiko oz. 

izdelke, narejene s pomočjo programov za delo z grafiko, pri svojem pouku ter na kakšen 

način jih vključujejo pri razlagi učne snovi. Zanima nas, koliko so usposobljeni za 

programe za delo z grafiko ter ali jim šole nudijo dodatno izobraţevanje o le-teh. Prav tako 

ţelimo ugotoviti, ali so učenci seznanjeni s programi za delo z grafiko, ali ţelijo spoznati in 

uporabljati programe ter ali laţje razumejo učno snov, če jo učitelj razloţi na vizualni način, 

npr. s pomočjo slik. 

 

Prvo poglavje je osredotočeno predvsem na pojem računalniška grafika, njen pomen v 

vsakdanjem ţivljenju, njeno zgodovino, uporabo ter vrsto računalniške grafike. Sledi 

poglavje, ki predstavlja program za delo z grafiko CorelDRAW. V tem poglavju je opisana 

kratka zgodovina programa ter njegova uporaba v osnovni šoli. V tretjem poglavju je 

predstavljen program za delo z grafiko Inspiration ter prav tako njegova uporaba v osnovni 

šoli. V zadnjem poglavju je prikazana primerjava med programom CorelDRAW in 

programom Inspiration. 

 

Bistven je empirični del, v katerem ţelimo raziskati, koliko anketiranih učiteljev in učencev 

uporablja programe za delo z grafiko, ali jim šole omogočajo delo s programi itd. Pri tem je 

uporabljena metoda anketiranja, ki je pripeljala do novejših raziskav. Anketni vprašalnik 

smo razdelili med učitelje in učence od šestega do devetega razreda v osnovnih šolah.  
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1 RAČUNALNIŠKA GRAFIKA 

 

Računalniška grafika je najbolj vznemirljivo področje računalništva. Ukvarja se z 

ustvarjanjem, s pomnjenjem, predstavitvijo, z obdelavo in upodabljanjem grafičnih objektov 

(tj. krivulj, ploskev, teles) s pomočjo računalnika in s povezavo grafičnih objektov z 

ustreznimi negrafičnimi informacijami. Bistvo računalniške grafike je v tvorbi novih 

(umetnih) objektov in v njihovem realističnem prikazovanju (upodabljanju). (Guid, 2001, 

str. 1)  

 

1.1 Pomen računalniške grafike 

 

Računalniška grafika ima vedno večji pomen prav zaradi izjemne uporabnosti na mnogo 

področjih. To nam omogočata predvsem dva glavna razloga (Guid, 2001, str. 1–2): 

 Prikaz informacij na grafični način je na splošno najbolj primerna in razumljiva 

metoda obravnave le-teh. To dejstvo potrjuje stari kitajski izrek: ''Slika je 

vrednejša kot tisoč besed.'' S pomočjo slike lahko hitreje dojamemo bistvo ideje 

ali okoliščine, kot da bi pregledovali dolge preglednice števil. To je posledica 

vzporednega dojemanja človekovega vida.  

 Razvoj interaktivnosti v računalniški grafiki je omogočil izjemno učinkovito 

komunikacijo med človekom in računalnikom. Z miško, npr. kot enim izmed 

mnogih interaktivnih sredstev, posredno preko kazalca (cursor) samo 

pokaţemo na objekt na zaslonu grafičnega prikazovalnika in objekt je ţe izbran 

brez zamudnega nastavljanja.  
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1.2 Zgodovina računalniške grafike 

 

Zgodovina računalniške grafike se je začela v zgodnjih petdesetih letih dvajsetega stoletja. 

Njena hitra rast je nastopila šele v sedemdesetih letih, ko je postala široko razpredena 

disciplina, ki jo poznamo danes. [Salomon, 1999]  

 

Prvi računalniško vodeni grafični prikazovalnik (graphical display), ki je bil uporabljen za 

tvorbo enostavnih slik, se je pojavil leta 1951 in je pripadal računalniku Whirlwind I na MIT 

(Massachusetts Institute of Technology).  

 

Risanke (plotters) so začeli uporabljati kot izhodne grafične naprave leta 1953. V letu 1955 

so izdelali prvo svetlobno pero (light pen) v okviru SAGE Air Defense System. To je bila 

prva interaktivna (vhodna) naprava.  

 

Leta 1959 sta General Motors in IBM izdelala prvi primerek programske opreme za risanje 

(drawing software) DAC-1 (Design Augmented by Computers). Uporabniki so lahko vnesli 

tridimenzionalni opis avtomobila, opazovali avto v perspektivni projekciji in njegovo 

projekcijo tudi poljubno zasukali.  

 

Začetek moderne interaktivne grafike predstavlja doktorska disertacija Ivana Sutherlanda 

(l. 1961) na MIT, v kateri je predstavil program za risanje Sketchpad. V njem je razvil 

interaktivne metode z uporabo tipkovnice in svetlobnega peresa, ki so v uporabi še danes. 

Prva verzija je obravnavala samo dvodimenzionalne slike, kasneje pa je bila razširjena za 

risanje, transformacijo in projiciranje tridimenzionalnih objektov. Ti rezultati so sproţili 

velike raziskovalne projekte na MIT, v General Motors, Bell Telephone Laboratories in 

Lockheed Aircraft sredi šestdesetih let. Začela se je zlata doba računalniške grafike.  

 

Leta 1961 je Steven Russel na MIT razvil prvo videoigrico (video game) Spacewar. Prvi 

računalniško tvorjen film, imenovan Simulation of two-giro gravity attitude control system, 

je izdelal E. E. Zajec v Bellovih laboratorijih leta 1963. Istega leta je D. C. Engelbert na 

Univerzi Stanford izumil prvo miško (mouse), medtem ko se je prva tablica (tablet), RAND 

tablet, pojavila leta 1964.  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

5 

 

Sredi šestdesetih let sta Sutherland in Evans ustanovila podjetje, ki je med drugim 

izdelovalo vektorske prikazovalnike. Sutherland je 1964. leta razvil prvi tridimenzionalni 

naglavni prikazovalnik (three-dimensional head-mounted display, HMD). Prikazoval je 

stereoskopski (stereoscopic) par slik v ţičnati obliki. Ta naprava je bila ponovno odkrita v 

osemdesetih letih in jo danes običajno uporabljajo v aplikacijah navidezne resničnosti. 

  

Konec šestdesetih let sta Sutherland in Evans dobila povabilo za razvoj programa 

računalništva na Univerzi Utah v Salt Lake Cityju. Njun laboratorij za računalniško grafiko 

je za nekaj let postal svetovno središče za to področje. V njem so razvili mnogo 

pomembnih metod, med njimi osvetlitvene modele in metode ter algoritme za odkrivanje 

zakritih linij in ploskev.  

 

Računalniška grafika v šestdesetih letih je bila draga zaradi drage strojne opreme. Takrat 

ni bilo osebnih računalnikov in delovnih postaj. Prikazovalniki so bili vektorski in črno-beli. 

Posledica tega je bila, da so računalniško grafiko lahko uporabljali samo računalniški 

strokovnjaki. Programska oprema je bila neinteraktivna in neprenosljiva.  

 

Izum mikroproceserjev (microprocessors) sredi sedemdesetih let in pojav osebnih 

računalnikov (personal computers) sta pomenila pomembna spodbujevalca hitrega 

napredka računalniške grafike.  

 

Grafični uporabniški vmesnik (graphical user interface, GUI) se je pojavil prvič leta 1984 z 

Macintoshevim računalnikom. Koncept grafičnega uporabniškega vmesnika se je še bolj 

utrdil s pojavom MS Windows 3.0 leta 1990.  

 

V osemdesetih letih je vektorsko grafiko zamenjala cenejša in zlasti barvno uspešnejša 

rastrska grafika (Guid, 2001, str. 2–4). 
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1.3 Uporaba računalniške grafike 

 

Računalniško grafiko zasledimo praktično na vseh področjih, kjer srečamo tudi računalnik. 

Spodaj so našteta nekatera najpomembnejša področja uporabe računalniške grafike 

(Guid, 2001, str. 4–5): 

 

Grafični uporabniški vmesniki. Skorajda ni računalniškega uporabnika, ki bi ne 

uporabljal pri svojem delu grafičnega uporabniškega vmesnika. Ta je danes ţe sestavni 

del vsakega programa za obdelavo besedila, izdelavo preglednic itd. Glavna komponenta 

uporabniškega vmesnika je upravljalnik oken (window manager), ki omogoča prikaz več 

oken. Vsako okno vsebuje različen proces, ki prikazuje grafične ali negrafične informacije. 

Računalniška grafika igra glavno vlogo pri vhodnih in izhodnih funkcijah vmesnikov.  

 

Računalniško podprto risanje (computer-aided drafting, CAD). Računalniško grafiko 

uporabljamo za risanje dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih grafov matematičnih funkcij, 

inţenirskih risb itd.  

 

Računalniško podprto načrtovanje (computer-aided design, CAD). Tu gre za uporabo 

računalniške grafike pri procesu načrtovanja v gradbeništvu, strojništvu, elektrotehniki in 

elektroniki, vključujoč strukture, kot so zgradbe, avtomobili, letala, ladje, čipi visoke stopnje 

integracije, telefonska in računalniška omreţja. Pri načrtovanju si pomagamo s 

programskimi orodji, imenovanimi geometrijskimi modelirniki (geometric modellers). Te 

delimo v tri skupine: ţične modelirnike (geometric modellers), modelirnike ploskev (surface 

modellers) in modelirnike teles (solid modellers). 

 

Stimulacija in animacija za znanstveno vizualizacijo in zabavo. Stimulacijo in 

animacijo lahko uporabimo za študij gibanja tekočin, jedrskih in kemičnih reakcij, delovanja 

organov ţivih bitij, deformacijo mehanskih struktur pod raznimi vrstami bremen, pri 

načrtovanju delovnega področja robotov itd. Nadalje si z računalniško grafiko pomagamo 

pri ustvarjanju risank, filmov in računalniških igric. 
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Kartografija (cartography). To področje zahteva obravnavo velikega števila topoloških, 

geografskih, hidrografskih, urbanističnih in drugih podatkov. Temeljni problem kartografije 

je aţuriranje podatkov na različnih zemljevidih. Uporaba računalniške grafike je smiselna, 

ker omogoča enostavno vnašanje sprememb. Z lahkoto lahko reproduciramo kakršno koli 

karto v drugem merilu ali z drugimi skupinami podatkov.  

 

Ekonomija. Računalniška grafika v ekonomiji pomaga prikazati različne poslovne 

podatke, ki jih poslovneţi potrebujejo pri svojih odločitvah. Taki grafiki pravimo poslovna 

grafika (business graphics) ali predstavitvena grafika (presentation graphics). Velike 

količine podatkov lahko ponazorimo v grafih, histogramih in kroţnih diagramih, ki zelo 

učinkovito prikaţejo določene poslovne rezultate. 

 

Avtomatizacija pisarn in namizno založništvo. Številne organizacije, ki so prej tiskale 

publikacije v tiskarnah, jih sedaj lahko natisnejo kar doma. Te publikacije lahko vsebujejo 

ogromno grafičnih informacij. 

 

Krmiljenje procesov. Mnogi moderni procesi zahtevajo zbiranje velike količine podatkov, 

njihovo interpretacijo in v nekaterih primerih ustrezno ukrepanje na osnovi zbranih 

podatkov. Taki sistemi so distribucije električne energije, vode in plina, ţeleznica, letališča 

itd. Operaterji v takih sistemih morajo imeti moţnost nadzora in hitrega posega v sistem. 

To pa je mogoče le, če celotno mnoţico podatkov prikaţemo na zaslonu v grafični obliki.  

 

Medicina. Računalniška grafika postaja vedno pomembnejša pri diagnosticiranju v 

medicini in pri načrtovanju kirurških operacij. Iz vrste vzporednih posnetkov, dobljenih npr. 

z metodo magnetne resonance, lahko zdravnik rekonstruira posneti organ (rečemo, da 

zgradi 3D-predstavitev). Z dobljenim modelom interaktivno uporablja in na ta način dobi 

podrobnejše informacije o organu.  

 

Računalniško podprto učenje (computer-aided learning, CAL, ali computer-aided 

instruction, CAI). Običajno se vsi hitreje in bolje učimo, če je snov za učenje podprta s 

slikami. Ni pa mogoče vsake tematike enako grafično prikazati. Najučinkovitejše 

uporabljamo slike za učenje v naravoslovnih, tehniških in medicinskih znanostih.  
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Multimedijski sistemi. Računalniška grafika igra pomembno vlogo v multimedijskih 

aplikacijah, saj te obdelujejo na splošno tri vrste podatkov: besedilne, grafične in zvočne. 

 

Navidezna resničnost (virtual reality). Je tvorba in doţivljanje okolja. Osrednji namen je 

postaviti udeleţenca v navidezno okolje, ki je posnetek obstoječega ali neobstoječega 

okolja. Bodoči kirurgi lahko npr. operirajo navidezne bolnike, počitnic ţeljni uporabniki 

lahko gredo na navidezne počitnice itd.  

 

Računalniška umetnost (computer art). S sodobno grafično opremo lahko tvorimo slike z 

najrazličnejšo vsebino, ki nam dajejo določena občutja.  

 

V nadaljevanju diplomskega dela bomo obravnavali vrsti računalniške grafike, torej 

vektorsko in rastrsko grafiko, nekoliko bolj podrobno se bomo omejili na vektorsko grafiko.  

 

1.4 Vrste računalniške grafike  

 

1.4.1 Vektorska grafika 

 

Osnovna definicija 

 

Vektorska grafika je v računalniškem svetu shranjena v obliki geometričnih formul, ki jih s 

pomočjo posebnih grafičnih programov prevedemo v dejanske vektorje ali krivulje in jih 

nato po ţelji transformiramo (povečamo, vrtimo, raztegnemo itd.) brez poslabšanja 

ločljivosti slike, kot se to zgodi pri rastrskem zapisu. Izbirati in transformirati je mogoče tudi 

vsako posamezno komponento vektorsko zapisane slike, saj je vsaka komponenta v 

računalniškem pomnilniku definirana posebej. [1] 

 

Uporabnost vektorske grafike  

 

Vektorska grafika je po Štrancarju (2009, str. 6) uporabna predvsem v primerih 

enostavnejših risb s preteţno geometrijskimi elementi, kjer fotorealizem običajno ni 
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prvotnega pomena in ţelimo, da lahko izdelek uporabimo večkrat in na različne načine s 

čim manj dela ter brez izgube kakovosti.  

 

Ponavadi vektorsko grafiko uporabljajo dvodimenzionalni grafično-risalni programi, ki 

uporabniku omogočajo izdelavo raznovrstnih grafičnih elementov, ki jih kasneje lahko 

uporabijo za različne namene (digitalni tisk, izdelava tehničnih diagramov, CAD/CAM-

načrtovanje itd.).  

 

Nekaj ţivljenjskih primerov: logotipi in celostne grafične podobe (CGP) nasploh, se pravi 

ovitki, vizitke, ovojnice, dopisni papir in podobno. Koristi tudi pri oblikovanju tipografij 

(pisav, črkovnih vrst), stripov, naslovnic, tekstilnih izdelkov, koledarjev, načrtov, 

zemljevidov, miselnih vzorcev in drugih podobnih izdelkov. (Štrancar, 2009, str. 6) 

 

Splošne zahteve za delo z vektorsko grafiko 

 

Potrebujemo namenski program in strojno opremo, ki ga podpira. Ne smemo pozabiti, da 

so grafične aplikacije običajno strojno bolj zahtevni programi, ki bodo delali bolje v novejših 

in draţjih računalnikih, kjer ni zanemarjena nobena komponenta. Prav tako so pomembni 

kakovosten zaslon, ergonomična tipkovnica in miška. Sami programi za delo z vektorsko 

grafiko se razlikujejo predvsem po funkcionalnostih, ki jih podpirajo. Različni so tudi formati 

shranjevanja in zmoţnosti njihovih pretvorb ter izvozov. (Štrancar, 2009: str. 6) 

 

Najbolj znana orodja za delo z vektorsko grafiko so: CorelDRAW, Inkscape, Aldus 

Freehand, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Draw orodja v MS office.  

 

Najpogostejši formati, v katerih lahko shranimo vektorsko sliko, so: SVG (Scalable Vector 

Graphics), ki je namenjen predvsem neposredni objavi vektorske grafike na svetovnem 

spletu in ga podpira večina novejših spletnih brskalnikov, WMF in CDR (CorelDRAW). 

(Štrancar, 2009, str. 6) 
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1.4.2 Rastrska grafika 

 

Osnovna definicija 

 

Rastrska grafika (tudi bitna grafika) je v računalništvu način shranjevanja slike z mnoţico 

slikovnih pik v obliki 2D-matrike. Slika je v računalnikovem pomnilniku shranjena kot 

matrika s podatki (kot so barva in intenziteta) za vsak piksel (slikovni element oziroma 

posamezno piko) slike. Ko jo transformiramo (povečamo, zavrtimo, raztegnemo itd.), 

postane rastrska grafika nazobčana, pokvarimo pa lahko tudi ločljivost slike. [2] 

 

Uporabnost rastrske grafike 

 

Rastrska grafika se ponavadi uporablja v programih za slikanje. Tovrstni programi 

uporabniku omogočajo izdelavo slik na računalnikovem zaslonu na podoben način, kot da 

bi slikal na papir ali slikarsko platno. [2] 

 

Rastrske (bitne) slike dobimo [3]: 

 ko sliko posnamemo z optičnim čitalcem (skenerjem) ali digitalnim fotoaparatom; 

 ko posnamemo del zaslona s posebnim programom; 

 ko sliko narišemo s programom za bitno grafiko (npr. Slikar).  

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

11 

 

Splošne zahteve za delo z rastrsko grafiko 

 

Potrebujemo namenski program in strojno opremo, ki ga podpirata. Pomembni so 

kakovosten zaslon, ergonomična tipkovnica in miška. Sami programi za delo z rastrsko 

grafiko se razlikujejo predvsem po funkcionalnosti, ki jih podpirajo. Različni so tudi formati 

shranjevanja, saj se razlikujejo po kakovosti in velikosti porabljenega pomnilnika.  

 

Najbolj znana orodja za delo z rastrsko grafiko so: Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, 

Paintbrush, Photo Paint itd.  

 

Najpogostejši formati, v katerih lahko shranimo rastrsko sliko: BMP (Windows Device 

Independent Bitmap), GIF (Graphic Interchange Format), JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), PNG (Portable Network Graphics) in TIFF (Tagged Image File Format). 
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1.4.3 Primerjava vektorske in rastrske grafike 

 

V tabeli 1 so predstavljene prednosti vektorske in rastrske grafike (Corrigan, 1995, str. 26, 

41–47). [4] 

 

PREDNOSTI VEKTOSKE GRAFIKE 

 

PREDNOSTI RASTRSKE GRAFIKE 

 

- Kakovost slike se pri povečavi ali 

pomanjšavi ohranja, saj so predmeti 

opisani s pomočjo matematičnih izrazov in 

ne z mnoţico točk, kot pri bitni grafiki. Ne 

glede na to, kako povečamo sliko, slika 

ostane nespremenjena.  

 

- Spreminjamo lahko posamezne dele slike, 

ne da bi s tem vplivali na posamezne 

objekte v njej. Objekti v vektorski sliki se 

lahko med seboj tudi poljubno prekrivajo.  

 

 

- Datoteke z vektorskimi slikami zasedejo 

relativno malo prostora v pomnilniku in na 

disku. Tudi slike s številnimi podrobnostmi 

zavzemajo le malokdaj več kot nekaj 100 

KB prostora. 

 

- Človekovo zaznavanje slik. Svet, ki ga 

vidimo okoli nas, je namreč sestavljen iz 

mnoţice podrobnosti, ki jih moramo z bitno 

sliko prikazati na zelo naraven način. 

 

 

 

- Sorazmerno je mogoče enostavno izvesti  

mnoţico fotorealističnih učinkov (senčenje, 

osvetljevanje, manipulacije določenih 

območij slike ...), saj ima vsaka točka 

določeno barvo, osvetlitev itd.  

 

- Enostavno tiskanje, saj izhodne naprave, 

kot so laserski tiskalniki ali foto-

osvetljevalniki, izdelajo sliko na enak način 

kot je predstavljena rastrska slika – s 

pomočjo mnoţice obarvanih točk. 

 
Tabela 1: Prednosti vektorske in rastrske grafike 
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V tabeli 2 so predstavljene pomanjkljivosti vektorske in rastrske grafike (Corrigan, 1995, 

str. 26–27, 47). [4] 

 

POMANJKLJIVOSTI VEKTORSKE 

GRAFIKE 

 

POMANJKLJIVOSTI RASTRSKE 

GRAFIKE 

 

- Nenaraven videz. V naravi se običajno ne 

srečujemo z ravnimi črtami ampak z bolj ali 

manj ukrivljenimi. Prave ravne črte so 

podlaga vektorske grafike. 

 

- Teţave pri tiskanju. Datoteka z vektorsko 

grafiko lahko vsebuje na tisoče ukazov, ki 

so namenjeni krmiljenju tiskalnika, na 

katerem bomo sliko natisnili. Tako se 

včasih rado zgodi, da tiskalnik ne more 

razumeti vseh ukazov ali pa mu preprosto 

zmanjkuje prostora v pomnilniku. Zato se 

lahko odtis precej razlikuje od 

pričakovanega, v najslabšem primeru pa 

slika sploh ne bo natisnjena. 

 

- Delo z rastrskimi slikami zahteva 

precejšnje količine delovnega pomnilnika, 

pa tudi prostora na našem disku. Teţave 

nam povzročajo predvsem slike, ki jih 

dobimo s skeniranjem v visokih ločljivostih 

ali pa jih izdelamo s programi, ki podpirajo 

fotorealistično senčenje predmetov (npr. 

AutoCAD, Micro Lahte ...), saj je njihova 

velikost lahko od nekaj 10 MB do celo 100 

MB in več. 

 

- Tudi obdelava obseţnih slik s primernimi 

programi je zahtevno opravilo. Predvsem 

moramo zagotoviti primerno strojno opremo 

(hiter procesor, dovolj delovnega 

pomnilnika), saj bo v nasprotnem primeru 

delo zelo počasno in utrujajoče. 

 

 
Tabela 2: Pomanjkljivosti vektorske in rastrske grafike 
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1.4.4 Slikovni prikaz primerjave vektorske in rastrske grafike 

 

1. primer prikazuje povečano sliko v vektorski in rastrski grafiki. 

 

 

 
 

Slika 1: Povečana rastrska slika [5] 
 

 

 
 

Slika 2: Povečana vektorska slika [5] 

 

2. primer prikazuje kakovost oz. ločljivost slike 

 
 
 

    
 

Slika 3: Kakovost rastrske in vektorske slike [6] 
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3. primer prikazuje bitno sliko, kjer število pikslov vpliva na kakovost slik 

 

        
 

Slika 4: Prikaz kakovosti bitne slike, ko sliko povečujemo [3] 
 
 
V nadaljevanju naloge bomo predstavili CorelDRAW, orodje za delo z vektorsko grafiko, s 

katerim ţelimo čim bolje predstaviti, zakaj bi učitelji uporabljali programe za delo z grafiko 

pri poučevanju. Za CorelDRAW smo se odločili kljub temu, da je plačljiv program, ker je 

zelo dober. Brezplačno poskusno različico programa CorelDRAW lahko dobimo tudi na 

spletni strani: 

http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Product/1208530085783#tabview=tab7.  

 
 

http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Product/1208530085783#tabview=tab7
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2 CORELDRAW 

 

2.1 Zgodovina programa CorelDRAW 

 

Podjetje Corel »Cowpland Research Laboratory« je bilo ustanovljeno leta 1985 in je eno 

izmed najhitreje rastočih podjetij na področju grafičnega oblikovanja in multimedije. 

Razvito ima prodajno in podporno mreţo, ki obsega okoli 80 distribucij preko 40 drţav. [9] 

 

Prva knjiga, posvečena programu CorelDRAW, je bila objavljena leta 1990, objavil jo je 

Peachpit Press. [7] 

    
Slika 5: CorelDRAW 

 

 

2.2 Kratek opis programa CorelDRAW 

 

CorelDRAW je le eden v paketu grafičnih programov, ki se nahajajo v programskem oknu 

Corel Graphics druţbe Corel Systems Corporation. Aplikacija draw je namenjena 

predvsem profesionalnim oblikovalcem in ponuja celo vrsto zanimivih rešitev, ki olajšajo 

delo in skrajšajo poprej zapletene postopke. Tako sta ob pravilni uporabi programa 

značilno lepljenje in izrezovanje za oblikovalca le še spomin. Seveda pa pri tem še zdaleč 

ne izpodriva papirja in svinčnika, ki sta še vedno orodje za nastanek skic, ki so zrcalo 
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pravkar porojenih idej. CorelDRAW si je prisluţil preko 50 mednarodnih nagrad za najboljši 

design softwear. [9] 

 

CorelDRAW potrebuje za svoje delovanje okolje Windows. Po uspešno opravljeni 

instalaciji bodo v posebno okno Corel Graphics nameščene ikone aplikacij, za katere smo 

se odločili ob postopku instalacije. Te aplikacije so CorelDRAW, CorelPHOTO-PAINT, 

CorelCHART, CorelSHOW, CorelMOSAIC, CorelTRACE, CorelVENTURA, CorelQUERY 

ter CorelMOVE. Vsako izmed aplikacij lahko poţenemo na več načinov. Če se omejimo le 

na najpomembnejšo, to je CorelDRAW, je postopek naslednji. Najprej poţenemo okolje 

Windows tako, da v Dosovo ukazno vrstico vpišemo WIN in pritisnemo na tipko Enter. Ko 

smo pognali okolje Windows, je najenostavnejši način za zagon programa kar dvojni klik 

po njegovi ikoni. (Šuler, Mamič,1994, str. 7) 

 

Matematika je gonilna sila programa CorelDRAW. Ko narišemo vijugo, program poišče 

koordinate začetne in končne točke ter postavi matematični opis krivulje med njima. 

Program razume vsako črto, lik in črko kot neodvisen matematični element. Ko risbo 

tiskamo, program razloţi vso matematiko tiskalniku. Ta pa izriše elemente tako natančno, 

kot se le da. Videti so, kot bi jih narisali z roko, in ne z računalnikom. (McClelland, 1998, 

str. 10) 

 

CorelDRAW zdruţuje veliko uporabnih in urejevalnih rešitev. Poleg običajnega dela z 

vektorskimi objekti (linijami, liki in krivuljami) omogoča urejanje besedila, delo s slikami ter 

omogoča t. i. prelom strani. S pomočjo programa CorelDRAW lahko vsakemu liku ali 

predmetu določimo, da se obnaša kot posamezen objekt. Na ta način lahko določen objekt 

premikamo po ozadju. Objekte lahko tudi kloniramo, kopiramo, jim spreminjamo barve, 

obliko in vedenje.  

 

Odpirate in urejate lahko slike iz katalogov (clipart). Doseţemo lahko prečudovite grafične 

učinke z besedilom, oblikujemo plakate, vabila, zloţenke itd.  
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Iz programa CorelDRAW lahko izvozimo sliko, ji določimo kakovost ter zmanjšamo velikost 

za uporabo na spletu. Uporabili ga bomo takrat, ko bomo ţeleli izdelek izdelati sami in ga 

oblikovati od začetka do konca. Uporaben pa je tudi za obdelavo fotografij. 

 

2.3 Uporaba programa CorelDRAW v osnovni šoli 

CorelDRAW je zelo obširen program, ki se lahko uporablja na različnih področjih, med 

drugimi tudi v šolstvu. Učitelji bi lahko s pomočjo programov za delo z grafiko ure pouka 

naredili bolj zanimive in bi na ta način bolje motivirali učence za sodelovanje pri pouku. 

CorelDRAW ter ostali programi za delo z vektorsko grafiko imajo zelo obseţen meni z 

orodji, s pomočjo katerih lahko naredimo čudovite izdelke.  

Menimo, da je kreativnost učitelja pri pouku zelo pomembna. S tem, ko učitelj snov prikaţe 

na raznolik način, učence bolje motivira. Učitelji naj bi pri poučevanje upoštevali vse tipe 

učenja, torej vizualni, slušni ter kinestetični tip učenja. Prav pri vizualnem tipu je značilno, 

da učenje poteka s pomočjo slik, diagramov, shem itd. Ni dovolj, da učenci snov slišijo, jo 

vidijo napisano, temveč so tudi slike tiste, ki se jim vtisnejo v spomin. Vsekakor moramo 

biti pozorni, da uporabimo pravilno sliko pri ustrezni snovi. Učitelj lahko sliko uporabi kot 

uvodno motivacijo. S pomočjo slike učenci dobijo različne asociacije, ki jih motivirajo in 

posledično začnejo tudi sodelovati.  

Menimo, da je pomembno, da učitelj na raznolik način učencem predstavi snov. In prav to 

lahko doseţe z uporabo programov za delo z grafiko.  

Ne smemo pozabiti in povedati, da je uporaba programa CorelDRAW ter ostalih 

programov za delo z vektorsko grafiko priporočljiva tudi pri učencih. Prav učitelj je tisti, ki 

lahko učence motivira k uporabi teh programov. Program na prvi pogled izgleda zelo 

teţak, ampak z malo truda in volje se ga lahko vsak hitro nauči. Učenci ga lahko uporabijo 

na različnih področjih učenja. 

V nadaljevanju bomo predstavili, na katerih področjih v osnovni šoli si je moţno pomagati 

s programi za delo z grafiko.  



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

19 

 

2.3.1 Slikovno gradivo 

Učenci se v današnjem času ţe zelo zgodaj srečujejo z uporabo računalnika. Menimo, da 

računalnik bistveno prispeva h kakovosti in učinkovitosti pouka v šoli. Na svetovnem spletu 

je mogoče najti slikovno gradivo in ga brez teţavnosti prekopirati. Pri tem pa moramo 

paziti, da vedno navedemo avtorje in medmreţni naslov, kje smo sliko našli. 

Slikovno gradivo je zelo pomembno pri pouku, ko razlagamo novo snov, pri ponovitvi snovi 

ter pri pisnih nalogah. Pomembno je temeljno razmisliti, kaj, kje in kako ga bomo uporabili 

pri pouku ter v nalogi, da bo ustrezno dopolnjevalo besedilo. Slikovno gradivo je predvsem 

pomembno pri vizualnem tipu učenja, saj si učenci sliko vtisnejo v spomin in na ta način 

laţje razumejo snov. 

Menimo, da je pomembno pri pouku uporabiti lastno slikovno gradivo, s katerim laţje 

razloţimo snov, hkrati pa si učenci snov laţje zapomnijo. Na svetovnem spletu je zelo 

veliko slikovnega gradiva, vendar mora biti učitelj zelo pozoren, da izbere ustrezno sliko, 

kajti nekatero slikovno gradivo so zaščitena, nekatera ne dovolj pregledana itd. Učiteljevo 

lastno slikovno gradivo, narejeno s pomočjo programov za delo z grafiko, je zagotovo 

boljše kakovosti. Slike, ki jih vidimo na spletnih straneh, so praviloma bitne slike. Glede na 

to, do so odvisne od ločljivosti, je sliko s programom teţko povečati ali zmanjšati, ne da bi 

pri tem ţrtvovali nekaj kakovosti. Ko sliko s programom zmanjšujemo, se nekaj pik slike 

zbriše. Če s programom povečamo velikost bitne slike, mora program ustvariti nove pike. 

Pri povečanju slika postane motna ter ni nikoli tako razločna kot izvorna slika. Pri vektorski 

sliki pa se kakovost slike ne spreminja, ne glede na to, ali jo povečamo oz. zmanjšamo. 

Prednost je še v tem, da zasedejo v računalniku manj prostora kot bitna slika. 

Učitelj z lastnim gradivom predstavi svojo kreativnost in izvirnost, kar posledično prenese 

na učence. Sam najbolje pozna svoje učence in ve, kaj jim povzroča teţave. Na podlagi 

tega lahko izdela slikovno gradivo, s katerim bo učencem laţje razloţil učno snov.  

Prav s pomočjo programov za delo z (vektorsko) grafiko lahko izdelamo prečudovite 

izdelke. Učitelj lahko naredi sliko, ki je sestavljena iz več objektov. Pri razlaganju snovi 

lahko iz posameznih delov sestavi celotno sliko. Na ta način si bodo učenci posamezne 

dele slik laţje zapomnili in jih povezali v celoto. 
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Dobro slikovno gradivo je zelo motivacijsko. Učitelj lahko ustrezno slikovno gradivo pokaţe 

učencem na začetku ure ter jih motivira za nadaljnje sodelovanje. Z dobrim slikovnim 

materialom lahko učitelj tudi preveri učenčevo predznanje.  

Sliko lahko obdelamo, jo pretvorimo, uvozimo iz svetovnega spleta v programu 

CorelDRAW ter jo tudi natisnemo učencem ali jim jo pošljemo po elektronski pošti, če je to 

izvedljivo. Na tak način imajo učenci celoten pregled nad slikovnim materialom in jo lahko 

uporabijo tudi, ko ponavljajo snov. 

Menimo, da je izdelava slikovnega gradiva s pomočjo programov za delo z grafiko zelo 

primerna. Slika ohranja zelo dobro kakovost, kljub temu, da jo povečamo oz. pomanjšamo. 

Prav tako je slika sestavljena iz večjih gradnikov, ki jih lahko spreminjamo in jih premikamo 

po ozadju. Celotno sliko lahko razbijemo na majhne koščke. Prav na ta način lahko 

učencem še bolje razloţimo učno snov. Učenci si bodo zapomnili posamezne dele slike in 

si jih vtisnili v spomin. Vendar je pomembno vedeti, kdaj učencem na tak način razloţiti 

snov. 

2.3.2 Miselni vzorec 

Veliko učiteljev in učencev izdeluje miselne vzorce. Učinek uporabe miselnih vzorcev je 

zelo pozitiven, saj z njihovo pomočjo vizualno predstavijo svoje asociacije, ideje itd. 

Učitelj lahko miselni vzorec uporabi [16]:  

 Pri uvodni motivaciji, npr. učitelj napove temo, ki jo bodo obravnavali, ter reče 

učencem, da s pomočjo miselnega vzorca napišejo predhodno pridobljeno znanje 

na dano temo. Na ta način učitelj vidi, kaj otroci ţe znajo in kje so primanjkljaji, ki 

se jim bodo morali bolj posvetiti.   

 Za obravnavo nove snovi, npr. za prikaz bistva v učnem gradivu. Miselni vzorec 

naj nastaja ob razgovoru, pojasnjevanju in razlagi pred učenci. Pomembno je, da je 

miselni vzorec v različnih barvah, podkrepljen s slikicami itd. 

 Pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, npr. miselni vzorec uporabi na koncu 

učne ure, kot sredstvo za ponavljanje in utrjevanje snovi. 
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 Za samostojno delo učencev, npr. pri učenju iz besedil ali ob učiteljevi razlagi 

učenci naredijo svoje miselne vzorce in si na ta način razloţijo osvojeno snov. 

 Za domače vaje itd. 

Pri vseh zgoraj naštetih primerih uporabe miselnega vzorca si lahko pomagamo prav s 

programom CorelDRAW. Izdelava miselnega vzorca z omenjenim programom bo uro 

naredila zanimivo, prav tako bodo učenci usvojili novo tehniko izdelave miselnega vzorca.  

V nadaljevanju bomo predstavili primer uporabe miselnega vzorca pri uvodni motivaciji. 

[10] 

Cilji, vezani na učno temo: 

- učenci poznajo sestavo hrane; 

- učenci znajo našteti obroke hrane; 

- učenci poznajo prehrambene navade. 

Opis izvedbe: Učence razdelimo v štiri skupine po pet učencev (odvisno od števila 

učencev v razredu). Vsaka skupina določi predstavnika skupine, ki bo ob končanem delu 

poročal o njihovem področju. Vsaka skupina ima svoje področje, in sicer 1. SKUPINA: 

Sestava hrane, 2. SKUPINA: Obroki, 3. SKUPINA: Načrtovanje dnevne prehrane in 4. 

SKUPINA: Prehrambene navade. Učitelj učence spodbuja in usmerja pri njihovi 

kreativnosti. Ko učenci končajo z delom, predstavnik skupine poroča o njihovem delu ter s 

pomočjo učitelja del miselnega vzorca zapiše v programu CorelDRAW. Na podoben način 

tudi preostale skupine poročajo o svojem delu in na ta način nastaja miselni vzorec. V 

miselni vzorec vstavimo tudi slike. Če smo v računalniški učilnici, lahko učenci s pomočjo 

spleta slike dobijo ţe prej in jih s pomočjo učitelja vstavijo v miselni vzorec. Uporabijo 

lahko tudi slike, ki so v programu CorelDRAW. Če ima na voljo računalnik samo učitelj, jih 

poišče predstavnik skupine in sliko s pomočjo učitelja vstavi v miselni vzorec. Celoten 

miselni vzorec nastaja sproti, s pomočjo projekcije. 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

22 

 

Potrebna programska in strojna oprema:  

 osebni ali prenosni računalnik s predloţenim licenčnim programom CorelDRAW; 

 projektor za projiciranje.  

 
 

Slika 6: Miselni vzorec, izdelan v programu CorelDRAW 

 

Menimo, da je CorelDRAW zelo primeren za miselne vzorce, saj poleg vstavljanja slik 

ohranja zelo dobro kakovost miselnega vzorca, ko ga povečamo. Učenci bodo spoznali 

nov program za izdelavo miselnega vzorca, ki ga lahko kasneje uporabijo pri domačih 

nalogah, seminarskih nalogah in projektnemu delu. Prednost od ostalih orodij je v tem, da 

si lahko pomagamo z menijem orodij, ki nam omogoča, da naredimo naš miselni vzorec 

bolj zanimiv in raznolik. Velika večina programov za ustvarjanje miselnih vzorcev ima zelo 

slabo kakovost besedila, slik itd., pri programih za delo z vektorsko grafiko pa teh teţav ni. 
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Prav tako lahko uporabimo katero koli barvo v barvni paleti, kar pa nam nekatera druga 

orodja za miselne vzorce ne dopuščajo. Prednost je tudi v izbiri pisave in velikosti, saj 

nima le ene ali določenih pisav, temveč veliko raznolikih. V miselnem vzorcu lahko besede 

nadomestimo s simboli, kar pri ostalih orodjih ni moţno. Program CorelDRAW omogoča, 

da pišemo znotraj slike. 

2.3.3 Izdelava učnega lista 

Učni list je eden izmed pripomočkov, ki je lahko namenjen preverjanju predznanja 

učencev, obravnavi in preverjanju učne snovi. Mora biti pregleden in slovnično pravilen. 

Pomembno je, da vsebuje takšne naloge, ki bodo preverile zastavljene cilje določene učne 

snovi. Velikokrat vsebujejo tudi slikovno gradivo. Pri tem moramo biti še posebej pozorni, 

da slika ustreza danemu besedilu. Slika mora biti kakovostna in ne zamegljena, saj v 

nasprotnem primeru ni dobro vidna. To je še posebej pomembno, če moramo npr. napisati 

dele, ki sestavljajo sliko. 

S pomočjo programov za delo z vektorsko grafiko lahko naredimo učni list zelo zanimiv in 

kakovosten. Pri nekaterih predmetih v osnovni šoli lahko uporabimo pri izdelovanju učnega 

lista zelo veliko računalniške grafike. Prav vektorska grafika oz. programi za delo z 

vektorsko grafiko nam omogočajo dobro določanje delov slike. Na svetovnem spletu je 

veliko slik, vendar vse slike niso najbolj primerne. S pomočjo programov za delo z 

vektorsko grafiko lahko natančno določimo, katere dele slike ţelimo, da otroci opišejo. 

Prav tako lahko z zelo kreativnimi slikami popestrimo učni list. Programe za delo z 

vektorsko grafiko lahko uporabimo tudi, kadar učni list vsebuje veliko krivulj. Podatke lahko 

prikaţemo v grafih, histogramih in kroţnih diagramih, ki učinkovito pokaţejo določene 

rezultate. Pri zemljepisu v osnovni šoli oz. pri geografiji v srednji šoli lahko reduciramo 

kakršno koli karto v drugem merilu ali z drugimi skupnimi podatki.  

Vse zgoraj navedeno lahko uporabimo tudi pri preizkusu znanja. Predvsem, ko imamo 

veliko slikovnega gradiva ali ţelimo nekaj predstaviti s pomočjo krivulj. 

Programi za delo z vektorsko grafiko so primerni tudi za risanje dvodimenzionalnih in 

tridimenzionalnih grafov pri matematičnih funkcijah. To lahko predvsem uporabimo, ko 
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učitelj obravnava funkcije in učencem ţeli s pomočjo računalnika narisati, kako graf 

izgleda.  

2.3.4 Likovni pouk 

Nekatere šole so se ţe srečale s programi za delo z vektorsko grafiko pri pouku, med njimi 

tudi s programom CorelDRAW. Program je vsekakor primeren za izraţanje svoje 

umetniške sposobnosti. Učencem lahko pokaţemo transformacije, rotacije itd., kakovost 

slike pa se pri tem ne bo spremenila. Z njim lahko naredimo izdelek, ki je kakovosten in 

drugačen. Predlagamo, da bi učitelj učencem pokazal osnove programa, z njimi naredil 

nekaj primerov, nato pa jim podal jasna navodila, s katerimi bi ustvarili svoj izdelek. 

2.3.5 Urejanje šolske publikacije in spletne strani šole 

Dandanes imajo ţe skoraj vse šole svoje šolske publikacije, vse izobraţevalne ustanove 

pa svojo spletno stran. Za učence, starše in učitelje je zelo koristno, da s pomočjo šolske 

publikacije ter spletne strani najdejo informacije, ki jih zanimajo.  

Spletne strani in šolske publikacije se od šole do šole razlikujejo, ne samo po vsebini, 

temveč tudi po obsegu, izdelavi in aţurnosti. Priporočljivo je, da se za izdelavo na šoli 

prijavi več zaposlenih z različnih področji, saj bo na tak način izdelek bolj kreativen. Vsak 

zaposleni bo lahko povedal svojo idejo in se tudi pri izdelavi kaj novega naučil. Pomembno 

je, da ne prihaja do nesporazumov in da se doseţe ţeleni cilj. 

S pomočjo programov za delo z vektorsko grafiko lahko doseţemo, da bosta šolska 

publikacija in spletna stran videti zelo zanimivi. Programi za delo z grafiko so uporabni pri 

oblikovanju načrtov, tipografij (pisav, črkovnih vrst), tekstovnih izdelkov. Naslovno stran pri 

šolskih publikacijah lahko naredimo bolj zanimivo in ji dodamo svoje slike. Znotraj šolske 

publikacije lahko naredimo zanimive stripe ali oblikujemo koledarje. Prav tako lahko 

spreminjamo posamezne dele slike, ne da bi s tem vplivali na posamezne objekte v njej. 

Datoteke z vektorskimi slikami zasedejo relativno malo prostora v pomnilniku in na disku. 

S pomočjo programov za delo z vektorsko grafiko lahko naredimo spletno stran bolj 

pregledno in zanimivo. Sami lahko oblikujemo logotip šole in dodajamo zanimive slike.  
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Poleg zanesljivih in pravilnih podatkov v šolski publikaciji mora spletna stran tudi zanimivo 

izgledati. Na ta način izzove zanimanje in laţje branje novosti, ki jih šola ponuja. 

S pomočjo programa CorelDRAW lahko naredimo prečudovite plakate, ki bodo vzbudili 

zanimanje pri zaposlenih, učencih in starših. Velikokrat je prav slika tista, ki veliko več 

pove kot besedilo in na ta način vzbudi zanimanje. 

2.3.6 Uporaba programa CorelDRAW pri interesnih dejavnostih 

 

Interesne dejavnosti so zelo pomembne poleg obveznih šolskih ur, saj omogočajo 

učencem, da še razširijo svoje znanje in pokaţejo svojo kreativnost. Menimo, da bi zato 

lahko pri interesnih dejavnostih uporabili CorelDRAW še v večji razseţnosti. Uporaben je 

vsekakor pri računalniškem kroţku, saj z njim lahko oblikujejo dizajn za vabila, šolsko 

publikacijo in urejanje fotografij. Prav tako ga lahko uporabimo pri drugih kroţkih, saj bi bilo 

z njegovo pomočjo delo bolj zanimivo in poučno. 

 

2.3.7 Učenci in njihova uporaba programa CorelDRAW 

 

Program CorelDRAW ter vse ostale programe za delo z vektorsko grafiko lahko uporabijo 

tudi učenci pri pouku v različne namene. Predstavili bomo nekaj primerov, kjer bi lahko 

učenci uporabili program CorelDRAW [11]: 

 za izdelavo seminarskih nalog, ki vsebujejo slikovno gradivo; 

 za izdelavo šolskih projektov; 

 za oblikovanje slikovnih argumentov (ob obravnavi katere koli učne snovi); 

 za izdelavo različnega slikovnega gradiva, ki jih učenec lahko uporabi kot izhodišče za 

raziskovanje; 

 za izdelavo miselnih vzorcev; 

 za oblikovanje stripov;  

 ostalo. 
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3 INSPIRATION  

 

 
 

Slika 7: Inspiration 

 

 

3.1 Kratek opis  

 

Program Inspiration je plačljiv program. Licenca za orodje Inspiration je na razpolago kot 

individualni nakup za namestitev in zagon na enem računalniku, petih, desetih ali dvajsetih 

računalnikih. Licenca za pet, deset in dvajset računalnikov dovoljuje, da učitelj namesti 

programsko opremo doma. Na ta način lahko načrtuje pouk in se usposablja. Vsako 

dovoljenje na petih, desetih in dvajsetih računalnikih ima tudi brezplačen dostop do 

učnega gradiva. 

 
Brezplačno poskusno verzijo programa Inspiration lahko dobimo tudi na internetni strani 

http://cf.inspiration.com/freetrial/index.cfm?fuseaction=insp_qual_form.  

 
Program je namenjen vizualni predstavitvi in razumevanju učnega gradiva. Sama oblika 

programa je zelo podobna programu Microsoft Office Word, tako da učencem ne 

predstavlja velikih teţav. Izdelke, narejene v programu Inspiration, lahko tudi izvozimo. 

http://cf.inspiration.com/freetrial/index.cfm?fuseaction=insp_qual_form
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Odličen program je tudi Kidspiration, s pomočjo katerega lahko prav tako na vizualni način 

predstavimo izdelke. Predvsem je primeren za učence do 7. razreda osnovne šole, 

vsekakor pa se lahko uporablja tudi v višjih razredih pri obravnavi ali ponovitvi učne snovi 

iz prejšnjih let. 

 

Brezplačno poskusno verzijo programa Kidspiration lahko dobimo tudi na internetni strani: 

http://cf.inspiration.com/freetrial/index.cfm?fuseaction=kids_small_qual_form. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili uporabo programa Inspiration [12], nekaj besed pa bomo 

namenili tudi programu Kidspiration [13].  

 

3.2 Uporaba programa Inspiration v osnovni šoli 

 

S programom Inspiration lahko učenci uporabljajo simbole in slike za predstavitev idej, za 

grafično oblikovanje, za viharjenje moţganov, razvrščanje in organizacijo svojih idej. 

Vizualno učenje in razmišljanje se je izkazalo za zelo pozitivno pri učencih brez teţav ali z 

učnimi teţavami.  

 

Orodje Inspiration je posebej priporočljivo pri učencih z disleksijo, vidnimi in slušnimi 

teţavami, saj zagotavlja: 

 Individualizacijo in diferencializirana navodila: učna snov naj učencem omogoči, da 

se naučijo in pokaţejo njihova razumevanja na način, ki ustreza njihovim posebnim 

učnim potrebam. 

 Učenje s pomočjo projekta: v projekt so vključeni učenci različnih sposobnosti, ki 

prispevajo svoje določeno znanje in ideje. Na tak način učenci sodelujejo med 

seboj, se spodbujajo in tvorijo končni izdelek. 

 Razvojne sposobnosti: Inspiration pomaga učencem razviti in zbrati ideje, 

organizirati misli in jih analizirati. Pojasni razumevanje in komunikacijo 21. stoletja, 

s pomočjo katere lahko učenci doseţejo uspeh na vseh šolskih področjih in v 

celotnem svojem odraslem ţivljenju. 

 

http://cf.inspiration.com/freetrial/index.cfm?fuseaction=kids_small_qual_form
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Inspiration prav tako vsebuje govorno besedilo. Učitelj lahko vključi to funkcijo v programu 

Inspiration in na ta način omogoči učencem z bralnimi in vidnimi teţavami, da nemoteno 

sledijo pouku. 

 

S pomočjo programa Inspiration učenci uporabljajo grafiko, vključno z zemljevidi, mreţami 

in miselnimi vzorci, ki jim sluţi za pridobitev idej, načrtov, organizacije in predstavitve. 

Uporablja se za vizualno učenje metodologije, kjer učenci sodelujejo pri učenju umetnosti, 

znanosti, sociologiji ter načrtovanju in razmišljanju. Učenci se s pomočjo grafike naučijo 

zbirati, analizirati in oceniti zapletene informacije, ki jih kasneje uporabijo za pisanje spisov 

in za razumevanje. 

 

Če ţelite narediti zapiske, organizirati informacije in strukturirati načrte, uporabite Outline 

View, s pomočjo katerega se osredotočite na glavno idejo in pojasnite razmišljanje v pisni 

obliki. Z Inspiration's Presentation Manager lahko oblikujete ter preoblikujete svoje 

diagrame, miselne vzorce, predstavitve, izrazite svoje mnenje jasno z znanjem in 

razumevanjem. 

 

Inspiration pomaga učencem v osnovni šoli organizirati informacije. S pomočjo orodja 

Inspiration lahko oblikujejo končne sklepe, sledi velikih zgodovinskih premikov, poveţejo 

predhodno pridobljeno znanje z novim znanjem.  

 

Vsebuje slike, ki so zelo primerne za razlago učne snovi, uvozimo pa lahko tudi svoje 

slike. Učitelji lahko s pomočjo slik učencem razloţijo snov in jim na ta način omogočijo, da 

si znajo stvari predstavljati.  

 

Primer uporabe pri pouku slovenščine: 

Predstavili vam bomo primer uporabe miselnega vzorca pri ponovitvi obravnavane snovi. 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

29 

 

Cilji, vezani na učno temo: 

- učenci vedo letnico rojstva in smrti Williama Shakespearja; 

- učenci vedo, kaj je bil po poklicu; 

- učenci poznajo njegova dela. 

Opis izvedbe: Učence razdelimo v štiri skupine po pet učencev (odvisno od števila 

učencev v razredu). Vsaka skupina določi predstavnika skupine, ki bo ob končanem delu 

poročal o njihovem področju. Vsaka skupina ima svoje področje, in sicer 1. SKUPINA: 

Napisati letnico rojstva, smrti in poklic Williama Shakespearja, 2. SKUPINA: Napisati 

njegove znane komedije, 3. SKUPINA: Napisati njegove znane tragedije in 4. SKUPINA: 

Napisati njegove znane tragikomedije. Učitelj določi učencem pribliţno deset minut časa, 

da opravijo svojo nalogo. Ko končajo z delom, predstavnik skupine poroča o njihovem delu 

ter s pomočjo učitelja del miselnega vzorca zapiše v programu Inspiration. Na tak način 

tudi preostale skupine poročajo o svojem delu in tako nastaja miselni vzorec. V miselni 

vzorec vstavi predstavnik skupine tudi sliko, ki je primerna njihovi nalogi. Če smo v 

računalniški učilnici, lahko učenci poiščejo slike ţe prej in jih s pomočjo učitelja vstavijo v 

miselni vzorec. Če ima na voljo računalnik samo učitelj, jo predstavnik poišče na 

učiteljevem računalniku in jo s pomočjo učitelja vstavi v miselni vzorec. Celoten miselni 

vzorec nastaja sproti, s pomočjo projekcije. 

Potrebna programska in strojna oprema:  

 osebni ali prenosni računalnik s predloţenim licenčnim programom Inspiration; 

 projektor za projiciranje.  
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Slika 8: Miselni vzorec, izdelan v programu Inspiration 

 

 

3.3 Prednosti in slabosti programa Inspiration  

 

3.3.1 Prednosti: 

 

 program je po izgledu podoben programu Microsoft Office Word; 

 omogoča vizualno predstavitev učne snovi, kar učencem predstavlja laţje 

razumevanje učne snovi; 

 namenjen je učencem s teţavami ali brez učnih teţav; 

 vsebuje govorno besedilo, ki omogoča, da učenci z vidnimi in slušnimi teţavami 

nemoteno sodelujejo razlagi učne snovi; 

 razvija miselne spretnosti; 

 omogoča, da učenci izraţajo ustvarjalnost in mišljenje, ne le z besedami, temveč 

tudi s sliko; 

 program omogoča učencem, da naredijo svoj izdelek čim bolj kreativen; 

 učitelj lahko učno snov naredi zelo pregledno in lepo s pomočjo miselnih vzorcev, 

diagramov, predstavitve itd.; 
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 učitelju omogoča, da naredi odlične izdelke pri konceptualnem razumevanju; 

 učitelj lahko naredi zanimive naloge, ki jih učenci rešujejo po obravnavani snovi oz. 

pri ponovitvi. 

 

3.3.2 Slabosti: 

 
 program je plačljiv; 

 napisan v tujem jeziku. 

 

3.4 Nekaj besed o programu Kidspiration   

 

 

 
 

Slika 9: Program Kidspiration 

 
Program Kidspiration se uporablja za vizualno učenje kot krepitev spretnosti branja in 

pisanja, razvija miselne spretnosti v okviru učnega načrta. Prav tako je zelo primeren za 

gradnjo konceptualnega razumevanja pri matematiki. V splošnem Kidspiration razvija 

mišljenje, pismenost in numerično pismenost z uporabo pravilnih načel učenja. Pri branju 

in pisanju krepi besedni zaklad, razumevanje in pisno izraţanje. 

Učenci izrazijo svojo ustvarjalnost in sposobnost kritičnega mišljenja, saj izdelek zdruţuje 

sliko in besedo. Z novimi predstavitvenimi matematičnimi orodji gradi sklepanje in 

reševanje matematičnih problemov. 
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Prav tako se lahko uporabi pri spoznavanju narave in druţbe, zgodovini in zemljepisu. 

Učenci lahko s pomočjo Kidspiration naredijo miselne vzorce s slikami, s pomočjo katerih 

laţje razumejo povezave med zgodovinskimi dogodki, raziskujejo razlike in podrobnosti 

med kulturami, drţavami in obdobji. [13] 

 

Primeri uporabe pri matematiki: 

 

 Seštevanje in odštevanje ulomkov [14] 

 

Opis izvedbe: Učitelj z učenci najprej ponovi, kaj je ulomek in iz česa je sestavljen. Nato 

jim s pomočjo programa Kidspiration razloţi na primeru, kako ulomke seštejemo in kako jih 

odštejemo, kot prikazuje slika 11. Slika nastaja sproti, učitelj učencem vsak korak posebej 

opiše in razloţi. Predlagamo, da učitelj omogoči učencem, da samostojno rešijo različne 

primere s pomočjo programa Kidspiration. 

 

 
 
 

Slika 10: Prikaz seštevanja in odštevanja ulomkov v programu Inspiration 
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 Simetrija [15] 

 

Opis izvedbe: Učitelj s pomočjo likov, ki jih vsebuje program Kidspiration, sestavi sliko in 

s pomočjo slik razloţi definicijo simetrije. Slikovni prikaz razlage predstavlja slika 12. 

 

 
 

Slika 11: Prikaz simetrije, izdelane s pomočjo programa Inspiration 

 

 
 Reševanje besedilne naloge s pomočjo Wennovega diagrama [15] 

 

Opis izvedbe: Učitelj narekuje učencem nalogo, ki si jo zapišejo v zvezek. Besedilna 

naloga se glasi: V sobi je 12 otrok. Šest otrok je jabolko, štirje otroci jedo pomarančo, trije 

otroci jedo oboje. Koliko otrok ne je nič? 

 

Učitelj jim na vizualni način s pomočjo programa Kidspiration pokaţe, kako besedilno 

naloga rešimo s pomočjo Wennovega diagrama. Slika 13 prikazuje končni izdelek. 
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Odgovor besedilne naloge: Pet otrok ne je nič. 

 

 
       jabolka                                                                                                    pomaranče 

 
 

Slika 12: Reševanje s pomočjo Wennovega diagrama v programu Inspiration 
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4 PRIMERJAVA PROGRAMOV CORELDRAW IN INSPIRATION 

 

Programi za delo z grafiko so zelo primerni in dobrodošli pri poučevanju. Nekatera orodja 

so bolj, druga manj ustrezna, vsekakor pa je odvisno tudi od predznanja in ţelje učitelja po 

spoznavanju novih programov in za katero orodje se odloči. Dandanes sta kreativnost in 

izraţanje učenčevih sposobnosti zelo pomembni. Večina učencev zna poiskati sliko na 

svetovnem spletu in jo vstaviti v svoj izdelek. Učenci pa ne vedo, da so nekatere slike na 

ţalost slabše kakovosti, ki jo dodatno izgubljajo, če sliko povečajo. Prav ta problem lahko 

rešimo, če uporabimo za oblikovanje slik CorelDRAW. Slika bo obdrţala kakovost, ne 

glede na to, ali jo povečamo, zmanjšamo, rotiramo itd. 

 

Program CorelDRAW ni podoben nobenemu Microsoftovemu programu, zato lahko na 

začetku predstavlja manjšo oviro. Vendar z malo truda se lahko učitelji in učenci naučijo 

uporabljati in izdelovati prečudovite izdelke v programu CorelDRAW. 

 

Na šoli bi lahko organizirali tečaj za CorelDRAW, kjer bi učiteljem predstavili osnove, ki bi 

jih kasneje sami izpopolnili in narejene izdelke uporabili pri svojih učnih urah. Prav tako bi 

tudi učitelji CorelDRAW predstavili učencem in jih naučili osnov. Učitelju omenjeni program 

lahko predstavlja neki novi izziv, ker je drugačen od programov, ki so ga uporabljali do 

sedaj. Menimo, da se učitelji, ki ne uporabljajo kaj dosti računalnika pri svojem pouku, ne 

bi prostovoljno odločili za program. V programu CorelDRAW imamo veliko več nastavitev, 

ki nam omogočajo, da naredimo slikovno gradivo bolj zanimivo v primerjavi s programom 

Inspiration, ki prav tako vsebuje slikovno gradivo. S programom CorelDraw lahko 

izdelujemo tudi prečudovite besedilne izdelke, miselne vzorce itd. 

 

Program Inspiration je manj zahteven in vizualno bliţji učitelju in učencem. Oba programa 

vsebujeta slikovne simbole, ki jih vsekakor lahko uporabimo pri učni uri. Prednost 

programa CorelDRAW je, da sliko lahko izdelamo čisto sami in jo vstavimo v izdelek. Prav 

tako lahko sliko, ki jo dobimo npr. na svetovnem spletu, sami preoblikujemo, ji odvzamemo 

ali dodamo določene dele, prav tako pa lahko vstavljamo besedilo znotraj slike. Tudi 

miselne vzorce, grafe in zemljevide lahko izdelamo v obeh programih, vendar ima 

prednost tu vsekakor program Inspiration. Ko govorimo o prednosti, ţelimo poudariti, da 
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programa primerjamo z vidika uporabe v osnovni šoli. Program Inspiration ima ţe 

oblikovane miselne vzorce, ki jim le dodajamo veje, jim spreminjamo barvo itd. V programu 

CorelDRAW pa moramo miselni vzorec oblikovati sami.  

Zavedati se moramo, da je program Inspiration vizualni program, ki je namenjen uporabi v 

šolstvu. Program CorelDRAW pa je vektorski program, ki se uporablja tudi na drugih 

področjih, ne le v šolstvu. S pomočjo programa CorelDRAW lahko izdelujemo plakate, 

vabila, obvestila ipd., ki jih s pomočjo programa Inspiration teţje oblikujemo. Prednost 

programa Inspiration je tudi v tem, da je namenjen učencem z učnimi teţavami, česar za 

program CorelDRAW ne moremo trditi.  

 

Menimo, da sta oba programa zelo dobra in uporabna pri pouku. Učitelji bi morali narediti 

svoje učne ure čim bolj zanimive in pokazati ţeljo po kreativnosti, s katero bi motivirali 

učence za sodelovanje. Predlagamo, da učitelji razloţijo učencem učno snov s pomočjo 

samostojno narejenega slikovnega gradiva v programih za delo z grafiko, prikaţejo naj jo 

učencem na vizualni način s pomočjo programa, kot je Inspiration. Vsekakor pa je 

pomembno, da učenci snov razumejo. 
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5 RAZISKAVA O UPORABI PROGRAMOV ZA DELO Z  

  GRAFIKO V OSNOVNI ŠOLI 

 

5.1 Namen raziskave in raziskovalni problem 

 

Kot smo pokazali ţe v teoretičnem delu, programe za delo z grafiko lahko uporabimo pri 

pouku na raznolik način. Velik problem v šolstvu je ta, da učitelji vedno pogosteje 

uporabljajo ţe narejeno slikovno gradivo oz. ţe obstoječo internetno slikovno literaturo, ne 

naredijo pa nič svojega. Uporaba programov za delo z grafiko predstavlja nekaterim 

učiteljem dodatno delo in ne novih izzivov. Eden izmed razlogov, da učitelji in učenci ne 

uporabljajo programov za delo z grafiko, je draga strojna oprema, ki predstavlja dodatno 

oviro v šolstvu.  

 
Nadaljnji problem pri razlagi učne snovi je neupoštevanje različnih tipov učenja. Veliko 

otrok si določene učne snovi ne zna predstavljati oz. jo laţje razume s pomočjo slikovnega 

materiala, zato menimo, da bi učitelji s pomočjo programov za delo z grafiko lahko naredili 

prečudovite izdelke in s tem učencem učno snov predstavil na način, ki bi jim bil laţje 

razumljiv. Učne ure bi bile zanimive, poučne in učenci bi bili bolj motivirani.  

 
Z raziskavo ţelimo ugotoviti, koliko učiteljev uporablja programe za delo z grafiko pri 

pouku in kako pogosto, kaj menijo o uporabi programov, ali jim šola nudi dodatno 

izobraţevanje o programih za delo z grafiko oz. njeni zmogljivosti, kateri so glavni vzroki, 

da uporabljajo ţe narejeno slikovno gradivo, in ali bi s pomočjo dodatnega izobraţevanja o 

programih za delo z grafiko izdelovali učno gradivo s pomočjo le-teh. Zanima nas tudi, ali 

učenci laţje razumejo snov, če mu jo učitelj razloţi na vizualni način, ali uporabljajo 

programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva in miselnih vzorcev ter ali si 

ţelijo spoznati in uporabljati programe za delo z grafiko pri pouku. 
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5.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Za raziskavo bomo odgovarjali na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali učitelji menijo, da je pomembno učencem razloţiti učno snov na vizualni način? 

 Ali učenci laţje razumejo učno snov, ko jo učitelj razloţi na vizualni način? 

 Ali učitelji pri razlagi učne snovi na vizualni način, pri izdelavi slikovnega gradiva ter 

pri izdelavi miselnih vzorcev uporabljajo programe za delo z grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da je pomembno učence seznaniti s programi za delo z 

grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da občasna razlaga učne snovi s pomočjo programov za delo 

z grafiko bolje motivira učence za sodelovanje? 

 Ali šola omogoča učiteljem dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko? 

 Ali bi učitelji pogosteje uporabljali programe za delo z grafiko pri pouku in izdelavi 

učnega gradiva, če bi bili bolje seznanjeni s programi? 

 Ali šola omogoča učiteljem in učencem delo s pomočjo programov za delo z 

grafiko? 

 Ali učenci uporabljajo pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi miselnih vzorcev 

programe za delo z grafiko? 

 Ali učenci ţelijo spoznati programe za delo z grafiko, ki bi jih lahko uporabili v šoli, 

doma pri pisanju nalog, učenju ter izdelavi slikovnega gradiva? 

 Kaj je glavni razlog, da učitelji uporabljajo narejeno slikovno gradivo? 

 Katere učne pripomočke učitelji najpogosteje uporabljajo pri učni uri? 

 
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali devet hipotez. 
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5.3 Raziskovalne hipoteze 

 

Raziskovalne hipoteze, ki jih bomo preverjali s pomočjo zbranih empiričnih podatkov, smo 

razdelili v tri skupine: 

 

1. Razlaga učne snovi učencem na vizualni način 

 

Hipoteza 1: Učitelji menijo, da je pomembno učencem snov razloţiti na vizualni način. 

Učenci so prav tako mnenja, da učno snov laţje razumejo razloţeno na vizualni način.  

 

2. Uporabnost programov za delo z grafiko pri pouku 

 

Hipoteza 2: Po lastnem mnenju učiteljev večina učiteljev pri razlagi učne snovi na vizualni 

način, pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi miselnih vzorcev uporablja, oz. občasno 

uporablja programe za delo z grafiko. 

 

Hipoteze 3: Učitelji so mnenja, da je pomembno učence seznaniti s programi za delo z 

grafiko.  

 

Hipoteze 4: Učitelji in učenci ţelijo spoznati programe za delo z grafiko in jih uporabljati pri 

pouku. 

 

Hipoteza 5: Učenci pri pouku za izdelavo slikovnega gradiva in miselnih vzorcev 

uporabljajo programe za delo z grafiko. 

 

Hipoteza 6: Učitelji z manj leti delovnih izkušenj po lastni oceni pogosteje uporabljajo 

računalniške programe za predstavitev učne snovi na vizualni način kot učitelji z več leti 

delovnih izkušenj. 

 

Hipoteza 7: Učitelji, ki imajo dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko, le-te 

pogosteje uporabljajo za izdelavo slikovnega gradiva kot učitelji, ki jim šola ne nudi 

dodatnega izobraţevanja o programih za delo z grafiko. 
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3. Izdelava in uporabnost slikovnega gradiva 

 

Hipoteza 8: Po mnenju učiteljev je prihranek časa glavni razlog uporabe ţe narejenega 

slikovnega gradiva.  

 

Hipoteza 9: Učenci so mnenja, da učitelji pogosteje uporabljajo slikovno gradivo z 

Interneta kot samostojno narejeno slikovno gradivo. 

 

5.4 Opis raziskovalne metode 

 

Za pridobitev ustreznih rezultatov smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja – 

metodo anketiranja. Raziskovalni inštrument je bil anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen 

med učitelje in učence od šestega do devetega razreda v osnovnih šolah. Anketni 

vprašalnik smo šolam razdelili v natisnjeni obliki, naredili pa smo tudi spletni anketni 

vprašalnik. Anketni vprašalnik za učence vsebuje 12 vprašanj, anketni vprašalnik za 

učitelje vsebuje 16 vprašanj. 

 

5.5 Opis vzorca 

 

V vzorec je bilo vključenih 38 učiteljev, od tega 2 moška in 36 ţensk, in 391 učencev, od 

tega 202 učenca in 189 učenk. V vzorec so bile zajete osnovne šole v Kranju. Anketni 

vprašalnik so rešili v natisnjeni obliki, nobeden ga ni rešil s pomočjo spletnega vprašalnika.  

 

V tabeli 3 je prikazana struktura učiteljev glede na spol. 

 

Spol Število (odstotek) 

Moški 2 (40 %) 

Ţenski 36 (60 %) 

Skupaj 38 (100 %) 

 

Tabela 3: Razmerje anketiranih učiteljev glede na spol 
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V tabeli 4 je prikazana struktura učiteljev glede na leta poučevanja. 

 

Leta poučevanja Število (odstotek) 

Manj kot 1 leto 3 (8 %) 
1–3 leta 3 (8 %) 
4–8 let 4 (10 %) 
8–12 let 5 (13 %) 

Več kot 12 let 23 (61 %) 
Skupaj 38 (100 %) 

          
Tabela 4: Leta poučevanja 

 

V vzorcu je največji deleţ učiteljev, ki poučujejo več kot 12 let (61 %), sledijo tisti, ki 

poučujejo 8–12 let (13 %), 4–8 let (10 %), najmanjši deleţ (8 %) predstavljajo učitelji z 

delovno dobo 1–3 let in z najmanj delovne dobe, se pravi manj kot 1 leto (8 %). 

 

V tabeli 5 je prikazana struktura učencev glede na spol. 

 

Spol Število (odstotek) 

Moški 202 (52 %) 

Ţenski 189 (48 %) 

Skupaj 391 (100 %) 

 

Tabela 5: Razmerje anketiranih učencev gleda na spol 
  

V vzorcu je 52 % udeleţencev moškega spola, ţenskega spola je 48 %. 

 

V tabeli 6 je prikazana struktura učencev gleda na razred, ki ga obiskujejo. 
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Razred Število (odstotek) 

6. razred 95 (24 %) 

7. razred 104 (27 %) 

8. razred 103 (26 %) 

9. razred 89 (23 %) 

Skupaj 391 (100 %) 

 

Tabela 6: Razmerje glede na razred, ki ga obiskujejo učenci 

 
Iz tabele 6 je razvidno, da največ anketirancev obiskuje 7. razred (27 %), sledijo učenci, ki 

obiskujejo 8. razred (26 %). 24 % anketirancev obiskuje 6. razred in odstotek manj (23 %) 

9. razred. 

 

5.6 Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za učitelje in anketnega vprašalnika 

za učence. Sestavljena sta bila iz dveh delov, demografskega in vsebinskega. 

Demografski del anketnega vprašalnika pri učencih je zajemal vprašanja o spolu in 

razredu, ki ga obiskujejo. V vsebinskem delu smo učence spraševali o zadovoljstvu z 

učiteljevo razlago, o učnih pripomočkih, ki jih učitelji uporabljajo pri razlagi učne snovi, na 

kakšen način jim razlagajo učno snov, o uporabnosti programov za delo z grafiko pri 

pouku in ţelji po spoznanju le-teh. Anketni vprašalnik za učence je vseboval 12 vprašanj 

zaprtega tipa, pri enem vprašanju je bil moţen odgovor drugo, kjer so učenci lahko podali 

še svoje lastno mnenje o vprašanju. Zaradi laţje obdelave podatkov so lahko učenci 

obkroţili le en odgovor, le pri 4. vprašanju so lahko obkroţili več odgovorov. Anketni 

vprašalnik za učitelje je bil prav tako sestavljen iz demografskega in vsebinskega dela. 

Demografski del je zajemal vprašanja o spolu in delovni dobi. Vsebinski del je vseboval 

vprašanja o upoštevanju vseh tipov učenja pri pouku, uporabnosti vizualnega načina 

razlage pri učni uri, uporabnosti programov za delo z grafiko pri poučevanju, o razlogih za 

nesamostojno izdelovanje slikovnega gradiva, o motivaciji učencev pri razlagi učne snovi s 

pomočjo programov za delo z grafiko, o primernosti uporabe programov za delo z grafiko 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

43 

 

pri pouku in o dodatnem izobraţevanju o programih. Anketni vprašalnik je vseboval 16 

vprašanj zaprtega tipa, pri enem vprašanju je bil moţen odgovor drugo, kjer so učitelji 

napisali svoje mnenje o vprašanju. Pri 7. vprašanju so lahko obkroţili več odgovorov, pri 

ostalih vprašanjih pa samo en odgovor. 

Anketiranje smo izvedli tako, da smo najprej poklicali ravnatelje/-ice osnovnih šol v Kranju 

ter se dogovorili za sestanek. Na sestanku smo jim razloţili, kaj je namen naše raziskave 

in jih prosili za pomoč. Po dogovoru smo jim po elektronski pošti poslali anketne 

vprašalnike in spletni naslov, kjer se je nahajal narejen spletni anketni vprašalnik. 

Nekatere šole so nam ţe na sestanku povedale, da ne ţelijo sodelovati. Razlogi za 

nesodelovanje so bili naslednji: 

 ravnatelji/-ice so bili mnenja, da so učitelji preveč obremenjeni in da je to še eno 

dodatno delo za njih; 

 med šolskim letom so imeli veliko anketnih vprašalnikov in so se odločili, da v 

prihodnosti ne bodo več sprejemali nikakršnih anketnih vprašalnikov; 

 nekateri so bili mnenja, da so zaradi reševanja anketnega vprašalniku učitelji in 

učenci prikrajšani za eno šolsko uro. 

 

Resnično se zahvaljujemo učiteljem in učencem šol, ki so bili kljub obveznostim na šoli 

pripravljeni pomagati.  

 

Ravnatelji/-ice šol niso bili zainteresirani, da bi učitelji in učenci reševali vprašalnike na 

svetovnem spletu, zato smo jih prinesli v natisnjeni obliki. Anketiranje je bilo izvedeno v 

mesecu aprilu in mesecu maju ter je bilo anonimno. Ugotovili smo, da so učitelji in učenci 

razumeli anketni vprašalnik, zato so bili rezultati vseh vrnjenih anketnih vprašalnikov 

uporabljeni za nadaljnjo raziskavo. 

 

Podatke smo zbrali s pomočjo tabel in grafov, narejenih v programu Microsoft Excel. 
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5.7 Rezultati in interpretacija 

 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze smo razvrstili v tri skupine: 1. razlaga učne snovi 

učencem na vizualni način, 2. uporabnost programov za delo z grafiko pri pouku in 3. 

izdelava in uporabnost slikovnega materiala. Rezultate odgovorov bomo predstavili s 

pomočjo tabel in grafov. 

 

5.7.1 Razlaga učne snovi učencem na vizualni način 

 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili glede predstavitve učne snovi, so: 

 Ali učitelji menijo, da je pomembno učencem razloţiti učno snov na vizualni način? 

 Ali učenci laţje razumejo učno snov, ko jo učitelj razloţi na vizualni način? 

 

Tabela 7 in graf 1 predstavljata mnenje učiteljev o predstavitvi učne snovi na vizualni 

način. 

 

Ali učno snov razložite na 

vizualni način, torej učno snov 

ponazorite s pomočjo slik 

oziroma grafično, kjer učenci 

opazujejo dogajanje in si na ta 

način lažje zapomnijo učno 

snov? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 23 61 % 
Ne 0 0 % 
Občasno 15 39 % 
Skupaj 38 100 % 

 
Tabela 7: Razlaga učne snovi učencem na vizualni način 
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Graf 1: Razlaga učne snovi učencem na vizualni način 

 
Iz tabele 7 in grafa 1 je razvidno, da 61 % anketiranih učiteljev predstavlja učno snov na 

vizualni način, 39 % jih občasno razlaga učno snov na vizualni način.  

 

Glede na to, da so vsi anketirani odgovorili, da predstavljajo oz. občasno predstavljajo 

učno snov na vizualni način, lahko sklepamo, da so učitelji mnenja, da je vizualna 

predstavitev učne snovi pomembna.  

 

Učence smo vprašali, ali učno snov laţje razumejo, ko jo učitelj razloţi s pomočjo 

slikovnega gradiva in ne le s pomočjo besed. Rezultati odgovorov so predstavljeni v tabeli 

8 in grafu 2. 

 

Ali učno snov lažje razumete, ko 
vam jo učitelj razloži s pomočjo 
slikovnega gradiva in ne le s 
pomočjo besed? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 269 69 % 
Ne 11 3 % 
Občasno 111 28 % 
Skupaj 391 100 % 

 

Tabela 8: Razumevanje učne snovi s pomočjo slikovnega gradiva 
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Graf 2: Razumevanje učne snovi s pomočjo slikovnega gradiva 

 
Iz tabele 8 in grafa 2 je razvidno, da 69 % učencev učno snov laţje razume, ko jo učitelj 

razloţi s pomočjo slikovnega gradiva. Sledijo učenci z 28 %, ki menijo, da občasno laţje 

razumejo učno snov razloţeno s pomočjo slikovnega gradiva. Le 3 % so mnenja, da snovi 

ne razumejo laţje z razlago slikovnega gradiva. 

 

Sklepamo lahko, da anketirani učenci laţje razumejo snov, razloţeno s pomočjo 

slikovnega gradiva, saj jih le 3 % meni nasprotno. 

V tabeli 9 in grafu 3 so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanje, ki smo ga zastavili 

učencem, in sicer ali učitelji učencem razloţijo učno snov na vizualni način. Učenci so s 57 

% odgovorili, da jim učitelji občasno razloţijo snov na vizualni način, 29 % anketiranih 

učencev je odgovorilo, da jim snov učitelji razloţijo na vizualni način. 14 % meni, da jim 

učitelji ne razlagajo snovi na vizualni način. 
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Ali vam učitelji učno snov 
razložijo na vizualni način, torej 
vam učno snov ponazorijo s 
pomočjo slik oziroma grafično, 
kjer lahko opazujete dogajanje in 
si na ta način lažje zapomnite 
učno snov? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 113 29 % 
Ne 53 14 % 
Občasno 225 57 % 
Skupaj 391 100 % 

 

Tabela 9: Prikaz učenčevih odgovorov o vizualni predstavitvi učne snovi 

 

 
 

Graf 3: Prikaz učenčevih odgovorov o vizualni predstavitvi učne snovi 

 
Če primerjamo rezultate odgovorov iz tabele 7 in grafa 1 z rezultati odgovorov iz tabele 9 

in grafa 3, pridemo do ugotovitve, da večina učiteljev učno snov resnično predstavlja na 

vizualni način. 

 
S pomočjo prikazanih tabel in grafov smo preverili hipotezo 1, da je po mnenju učiteljev 

pomembno učencem učno snov razloţiti na vizualni način ter da učenci prav tako laţje 

razumejo snov razloţeno na vizualni način. Hipotezo 1 potrdimo, saj več kot polovica 

anketiranih učiteljev, 61 %, predstavlja učno snov na vizualni način, 69 % učencev je 

mnenja, da laţje razumejo učno snov, predstavljeno na vizualni način, kot pa le z 

besedami. 
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5.7.2 Uporabnost programov za delo z grafiko 

V tem poglavju smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali učitelji pri razlagi učne snovi na vizualni način, pri izdelavi slikovnega gradiva ter 

pri izdelavi miselnih vzorcev uporabljajo programe za delo z grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da je pomembno učence seznaniti s programi za delo z 

grafiko? 

 Ali so učitelji mnenja, da občasna razlaga učne snovi s pomočjo programov za delo 

z grafiko bolje motivira učence za sodelovanje? 

 Ali šola omogoča učiteljem dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko? 

 Ali bi učitelji pogosteje uporabljali programe za delo z grafiko pri pouku in izdelavi 

učnega gradiva, če bi bili bolje seznanjeni s programi? 

 Ali šola omogoča učiteljem in učencem delo s pomočjo programov za delo z 

grafiko? 

 Ali učenci uporabljajo pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi miselnih vzorcev 

programe za delo z grafiko? 

 Ali učenci ţelijo spoznati programe za delo z grafiko, ki bi jih lahko uporabljali v 

šoli, doma pri pisanju nalog, učenju ter izdelavi slikovnega gradiva? 

 

Na podlagi treh vprašanj, ki smo jih postavili učiteljem v anketnem vprašalniku, bomo 

odgovorili na raziskovalno vprašanje, ali učitelji pri razlagi učne snovi na vizualni način, pri 

izdelavi slikovnega gradiva ter pri izdelavi miselnih vzorcev uporabljajo programe za delo z 

grafiko. 

 

Postavili smo tudi hipotezo 2, da po lastnem mnenju učiteljev večina učiteljev pri razlagi 

učne snovi na vizualni način, pri izdelavi slikovnega gradiva in miselnih vzorcev uporablja, 

oz. občasno uporablja programe za delo z grafiko. 

 

V tabeli 10 in grafu 4 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje, ali učitelji uporabljajo 

računalniške programe, ki omogočajo vizualno predstavitev snovi. 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

49 

 

 

Ali uporabljate pri učni uri 
računalniški program, ki 
omogoča vizualno predstavitev 
snovi? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 18 47 % 
Ne 11 29 % 
Občasno 7 19 % 
Uporaba računalniškega programa 
se mi ne zdi pomembna 

2 5 % 

Skupaj 38 100 % 
 

Tabela 10: Uporabnost računalniških programov za vizualno predstavitev učne snovi 
 

 
 

 
Graf 4: Uporabnost računalniških programov za vizualno predstavitev učne snovi 

 
Anketirani učitelji s 47 % menijo, da uporabljajo računalniške programe za vizualno 

predstavitev učne snovi. Sledijo učitelji, ki ne uporabljajo računalniških programov za 

vizualno predstavitev snovi z 29 %. 19 % anketiranih učiteljev občasno uporablja 

programe, 5 % anketiranih učiteljev je mnenja, da računalniški programi niso pomembni za 

vizualno predstavitev snovi. 
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Ugotovimo, da več kot polovica, tj. 66 % anketiranih učiteljev, uporablja, oz. občasno 

uporablja računalniške programe za vizualno predstavitev snovi. 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate, ki smo jih dobili kot odgovore na vprašanji, ali 

učitelji uporabljajo programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega materiala in pri 

izdelavi miselnih vzorcev. 

Najprej poglejmo, ali učitelji izdelujejo slikovno gradivo s pomočjo programov za delo z 

grafiko. Iz tabele 11 in grafa 5 je razvidno, da največji deleţ, 66 % anketiranih učiteljev, ne 

uporablja programov za delo z grafiko. Sledijo učitelji z 18 %, ki jih občasno uporabljajo. 16 

% anketiranih učiteljev uporablja programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega 

gradiva. 

 

Ali pri izdelavi slikovnega 
gradiva uporabljate programe 
za delo z grafiko? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 6 16 % 
Ne 25 66 % 
Občasno 7 18 % 
Skupaj 38 100 % 

 
Tabela 11: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva 

  

 

 
Graf 5: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

51 

 

Pridemo do ugotovitve, da 34 % anketiranih učiteljev uporablja, oz. občasno uporablja 

programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva. Preostalih 66 % anketiranih 

učiteljev jih ne uporablja. 

 

Poglejmo si še, koliko anketiranih učiteljev uporablja programe za delo z grafiko pri 

izdelavi miselnih vzorcev. 

 

Tabela 12 in graf 6 predstavljata podatke na zgornje vprašanje. Največji deleţ, 74 % 

anketiranih učiteljev, ne uporablja programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnih 

vzorcev. Sledijo učitelji s 16 %, ki jih uporabljajo. 10 % anketiranih učiteljev občasno 

uporablja programe za delo z grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev. 

 

Če uporabljate miselne 
vzorce, ali jih izdelate s 
pomočjo programov za 
delo z grafiko? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 6 16 % 
Ne 28 74 % 
Občasno 4 10 % 
Skupaj 38 100 % 

 
Tabela 12: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnega vzorca 

 

 

 
Graf 6: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnega vzorca 
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Pridemo do ugotovitve, da 26 % anketiranih učiteljev uporablja, oz. občasno uporablja 

programe za delo z grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev. Preostalih 74 % anketiranih 

učiteljev jih ne uporablja. 

 

Na podlagi vseh zgornjih podatkov predstavljenih v tabelah in grafih pridemo do 

ugotovitve, da 66 % anketiranih učiteljev uporablja, oz. občasno uporablja računalniške 

programe za vizualno predstavitev učne snovi, 34 % učiteljev uporablja, oz. občasno 

uporablja programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva ter 26 % anketiranih 

učiteljev za izdelavo miselnih vzorcev. 

 

Hipotezo 2, da po lastnem mnenju učiteljev večina učiteljev pri razlagi učne snovi na 

vizualni način, pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi miselnih vzorcev uporablja, oz. 

občasno uporablja programe za delo z grafiko, lahko delno potrdimo, saj več kot polovica 

anketiranih učitelj uporablja računalniške programe pri vizualni predstavitvi snovi, manj kot 

50 % anketiranih učiteljev za izdelavo slikovnega gradiva in izdelavo miselnih vzorcev ne 

uporablja programov za delo z grafiko. 

 

V tem sklopu smo si tudi zastavili raziskovalni vprašanji, ali so učitelji mnenja, da je 

pomembno učence seznaniti s programi za delo z grafiko, in ali so učitelji mnenja, da 

občasna razlaga učne snovi s pomočjo programov za delo z grafiko bolje motivira učence 

za sodelovanje. Postavili smo hipotezo 3, da so učitelji mnenja, da je pomembno učence 

seznaniti s programi za delo z grafiko. 

 

V tabeli 13 in grafu 7 so predstavljeni rezultati vprašanja, ali učitelji mislijo, da je primerno 

učence seznaniti s programi za delo z grafiko, ki jih lahko kasneje uporabijo pri učenju. 

Vidimo, da je 79 % anketiranih učiteljev mnenja, da je treba učence seznaniti s programi 

za delo z grafiko. 13 % učiteljev je odgovorilo, da ne vedo, ali je primerno učence seznaniti 

s programi za delo z grafiko, preostalih 8 % jih meni, da ni primerno učencev seznaniti s 

programi za delo z grafiko. 

 

Na tem mestu smo preverili tudi hipotezo 3, da so anketirani učitelji mnenja, da je 

pomembno učence seznaniti s programi za delo z grafiko. Hipotezo potrdimo, saj je 
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največji deleţ, 79 % anketiranih učiteljev, odgovorilo, da je pomembno učence seznaniti s 

programi za delo z grafiko. 

 

Ali mislite, da je primerno 
učence seznaniti s programi za 
delo z grafiko, ki jih lahko 
kasneje uporabijo pri učenju? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 30 79 % 
Ne 3 8 % 
Ne vem 5 13 % 
Skupaj 38 100 % 

 

Tabela 13: Primernost informiranja učencev o programih za delo z grafiko 
 

 

 
Graf 7: Primernost informiranja učencev o programih za delo z grafiko 

 
V anketnem vprašalniku smo vprašali učitelje, ali mislijo, da učence bolje motivirajo, če jim 

učno snov občasno razloţijo s pomočjo programov za delo z grafiko, oz. jim razloţijo učno 

snov s pomočjo slik, narejenih v programu za delo z grafiko, kot če jim pokaţejo izdelke, ki 

so v učbeniku. Odgovore prikazujemo v tabeli 14 in grafu 8. 
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Ali mislite, da učence bolje 
motivirate, če jim učno snov 
občasno razložite s pomočjo 
programov za delo z grafiko, 
oz. jim razložite učno snov s 
pomočjo slik, narejenih v 
programu za delo z grafiko, 
kot pa če jim pokažete izdelke, 
ki so v učbeniku? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 25 66 % 
Ne 4 10 % 
Ne vem 9 24 % 
Skupaj 38 100 % 

 
Tabela 14: Motiviranost učencev z uporabo programov za delo z grafiko 

  

 
 

Graf 8: Motiviranost učencev z uporabo programov za delo z grafiko 
 

Iz tabele 14 in grafa 8 je razvidno, da največji deleţ, 66 %, predstavljajo anketirani učitelji, 

ki menijo, da učence bolje motivirajo, če jim snov občasno razloţijo s pomočjo programov 

za delo z grafiko, oz. jim razloţijo snov s pomočjo slik, narejenih v programu za delo z 

grafiko, kot pa če jim le pokaţejo izdelke, ki so v njihovih učbenikih. Sledijo učitelji s 24 %, 

ki so na vprašanje odgovorili z odgovorom ne vem. 10 % učiteljev meni, da uporaba 

programov za delo z grafiko ne motivira učencev. 

 



 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                           Pantović Dijana – diplomsko delo 

 

 

55 

 

S tem pa smo tudi odgovorili na raziskovalno vprašanje, ali so učitelji mnenja, da občasna 

razlaga učne snovi s pomočjo programov za delo z grafiko bolje motivira učence za 

sodelovanje. 

 

V nadaljevanju odgovorimo na dve raziskovalni vprašanji: 

 Ali učenci ţelijo spoznati programe za delo z grafiko, ki bi jih lahko uporabili v šoli, 

doma pri pisanju nalog, učenju ter izdelavi slikovnega gradiva? 

 Ali bi učitelji pogosteje uporabljali programe za delo z grafiko pri pouku in izdelavi 

učnega gradiva, če bi bili bolje seznanjeni s programi? 

 

Odgovorimo najprej na prvo raziskovalno vprašanje. Odgovori so prikazani v tabeli 15 in 

grafu 9. 

 

Ali bi želeli pri pouku 
spoznati in uporabljati 
programe za delo z 
grafiko, ki bi jih kasneje 
uporabljali doma pri 
pisanju domačih nalog 
in izdelavi slikovnega 
gradiva? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 228 58 % 
Ne 57 15 % 
Mogoče 106 27 % 
Skupaj 391 100 % 

 
Tabela 15: Ţelja po spoznavanju programov za delo z grafiko 
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Graf 9: Ţelja po spoznavanju programov za delo z grafiko 
 

Iz tabele 15 in grafa 9 je razvidno, da 58 % učencev ţeli spoznati programe za delo z 

grafiko, 27 % jih je odgovorilo z odgovorom mogoče, 15 % učencev pa ne ţeli spoznati 

programov za delo z grafiko. 

 

Tabela 16 in graf 10 predstavljata odgovore na vprašanje, ali bi učitelji več uporabljali 

programe za delo z grafiko pri pouku in izdelavi učnega gradiva, če bi jim šola omogočila 

programe za delo z grafiko ter dodatno izobraţevanje. Iz tabele in grafa je razvidno, da bi 

74 % učiteljev več uporabljalo programe za delo z grafi, če bi jim šola to omogočila. 24 % 

učiteljev je odgovorilo z odgovorom ne vem, samo 2 % učiteljev ne bi uporabljala 

programov za delo z grafiko kljub dodatnemu izobraţevanju. 
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Če bi vam šola omogočila 

programe za delo z grafiko ter 

dodatno izobraževanje na tem 

področju, ali bi izdelovali učno 

gradivo s pomočjo le-teh? 

Število anketiranih 

število odstotek 

Da 28 74 % 
Ne 1 2 % 
Ne vem 9 24 % 
Skupaj 38 100 % 

 

Tabela 16: Izdelava učnega gradiva s programi za delo z grafiko z dodatno izobrazbo o 
programih 

 

 

 
Graf 10: Izdelava učnega gradiva s programi za delo z grafiko z dodatno izobrazbo o 

programih 
 
S pomočjo teh dveh raziskovalnih vprašanj preverimo hipotezo 4, da učitelji in učenci 

ţelijo spoznati programe za delo z grafiko in jih uporabljati pri pouku. Hipotezo 4 lahko 

potrdimo, saj je 58 % anketiranih učencev in 74 % anketiranih učiteljev odgovorilo, da 

ţelijo uporabljati programe za delo z grafiko, če bi jim šola to omogočila. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali učenci uporabljajo pri izdelavi slikovnega gradiva in izdelavi 

miselnih vzorcev programe za delo z grafiko. Na to raziskovalno vprašanje bomo 

odgovorili s pomočjo dveh anketnih vprašanj. 
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Ali uporabljate v šoli kakšen 
program za delo z grafiko, s 
pomočjo katerega oblikujete 
slike, jim spreminjate barvo, 
obliko, izdelujete seminarske 
naloge itd. ? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 75 19 % 
Ne 254 65% 
Občasno 62 16 % 
Skupaj 391 100 % 

 

Tabela 17: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri učencih 

 

 
 

Graf 11: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri učencih 

 
Iz tabele 17 in grafa 11 je razvidno, da 65 % učencev meni, da ne uporabljajo programov 

za delo z grafiko, 19 % učencev je odgovorilo na vprašanje, da uporablja programe za 

delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva, 16 % je odgovorilo z odgovorom občasno. 

 

Iz tabele 18 in grafa 12 je razvidno, da 90 % učencev ne uporablja programov za delo z 

grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev. 5 % učencev je odgovorilo z odgovorom občasno, 

prav tako pa je 5 % učencev odgovorilo, da uporablja programe za delo z grafiko pri 

izdelavi miselnih vzorcev. 
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Ali v šoli uporabljate programe za 
delo z grafiko, s pomočjo 
katerega izdelujete miselne 
vzorce? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 21 5 % 
Ne 351 90 % 
Občasno 19 5 % 
Skupaj 391 100 % 

 

Tabela 18: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev pri učencih 
 

 

 
Graf 12: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev pri učencih 

 
 
Na podlagi teh dveh raziskovalnih vprašanj lahko zanikamo hipotezo 5, da učenci pri 

pouku za izdelavo slikovnega gradiva in miselnih vzorcev uporabljajo programe za delo z 

grafiko. Hipotezo ovrţemo, saj je 65 % anketiranih učencev odgovorilo, da ne uporabljajo 

programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva. Kar 90 % anketiranih učencev 

v šoli ne uporablja programov za delo z grafiko pri izdelavi miselnih vzorcev. 

 

V nadaljevanju bomo potrdili oz. ovrgli hipotezo 6, da učitelji z manj leti delovnih izkušenj 

po lastni oceni pogosteje uporabljajo računalniške programe za predstavitev učne snovi na 

vizualni način kot učitelji z več leti delovnih izkušenj. 
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Pri predstavitvi vzorca smo v tabeli 4 predstavili strukturo učiteljev glede na leta 

poučevanja. Grafični prikaz je predstavljen v spodnjem grafu 13. Večina anketiranih 

učiteljev, 61 %, poučuje več kot 12 let. Manj kot 12 let poučuje 39 % anketiranih učiteljev. 

 

 
 

Graf 13: Leta poučevanja 
 

V tabeli 19 in grafu 14 so prikazani odgovori na vprašanje, ali uporabljate pri učni uri 

računalniški program, ki omogoča vizualno predstavitev snovi, na katerega so odgovorili 

učitelji z več kot 12 leti delovne dobe. 39 % učiteljev je odgovorilo, da ne uporabljajo 

računalniških programov za vizualno predstavitev snovi, sledijo učitelji z 31 %, ki 

uporabljajo računalniške programe. 26 % učiteljev jih uporablja občasno, preostali 4 % pa 

menijo, da uporaba računalniških programov pri vizualni predstavitvi ni pomembna. 

 

Ali uporabljate pri učni uri 
računalniški program, ki 
omogoča vizualno predstavitev 
snovi? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 7 31 % 
Ne 9 39 % 
Občasno 6 26 % 
Uporaba računalniškega programa 
se mi ne zdi pomembna 

1 4 % 

Skupaj 23 100 % 
 

Tabela 19: Uporaba računalniških programov za vizualno predstavitev snovi pri učiteljih z 
več kot 12 let delovne dobe 
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Graf 14: Uporaba računalniških programov za vizualno predstavitev snovi pri učiteljih z več 
kot 12 let delovne dobe 

 
V tabeli 20 in grafu 15 so prikazani odgovori na vprašanje, ali uporabljate pri učni uri 

računalniški program, ki omogoča vizualno predstavitev snovi, na katerega so odgovorili 

učitelji z manj delovne dobe kot 12 let. Vidimo, da 53 % anketiranih učiteljev uporablja 

programe za delo z grafiko, 27 % jih občasno uporablja, 13 % anketiranih učiteljev ne 

uporablja računalniških programov. Najmanjši deleţ predstavljajo učitelji s 7 % z mnenjem, 

da uporaba računalniških programov ni pomemba pri vizualni predstavitvi učne snovi.  

 

Ali uporabljate pri učni uri 
računalniški program, ki 
omogoča vizualno predstavitev 
snovi? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 8 53 % 
Ne 2 13 % 
Občasno 4 27 % 
Uporaba računalniškega 
programa se mi ne zdi pomembna 

1 7 % 

Skupaj 15 100 % 
 

Tabela 20: Uporaba računalniških programov za vizualno predstavitev učne snovi pri 
učiteljih z manj kot 12 let delovne dobe 
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Graf 15: Uporaba računalniških programov za vizualno predstavitev učne snovi pri učiteljih 
z manj kot 12 let delovne dobe 

 
Pridemo do ugotovitve, da največ anketiranih učiteljev, ki poučujejo več kot 12 let, ne 

uporablja računalniških programov za vizualno predstavitev učne snovi. Učitelji, ki 

poučujejo manj kot 12 let, pa so največkrat odgovorili na vprašanje, da uporabljajo 

računalniške programe za vizualno predstavitev snovi. Hipotezo 6, da učitelji z manj leti 

delovnih izkušenj po lastni oceni pogosteje uporabljajo računalniške programe za 

predstavitev učne snovi na vizualni način kot učitelji z več leti delovnih izkušenj, bomo s 

pomočjo zgornje ugotovitve potrdili. 

 

Poglejmo si še zadnji dve raziskovalni vprašanji v tem sklopu, ali šola omogoča učiteljem 

dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko ter ali šola omogoča učiteljem in 

učencem delo s pomočjo programov za delo z grafiko. 

 
V tabeli 21 in grafu 16 so predstavljeni odgovori na vprašanje, ali šola učiteljem omogoča 

dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko. Vidimo, da je 50 % anketiranih 

učiteljev odgovorilo, da na šoli nimajo programov za delo z grafiko, sledijo učitelji z 42 %, 

ki imajo programe za delo z grafiko na šoli. 8 % učiteljev ne ve, ali imajo na šoli programe 

za delo z grafiko. 
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Ali imate na šoli dodatno 
izobraževanje o programih za 
delo z grafiko oz. o njeni 
zmogljivosti, ki bi jo lahko 
uporabili pri poučevanju? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 16 42 % 
Ne 19 50 % 
Ne vem 3 8 % 
Skupaj 38 100 % 

 

Tabela 21: Dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko 

 

 
 

Graf 16: Dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko 
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Ali imate na šoli programe za 
delo z grafiko, s pomočjo 
katerih lahko izdelate izdelke ter 
programe tudi uporabite pri 
učni uri? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 14 37 % 
Ne 10 26 % 
Ne vem 14 37 % 
Skupaj 38 100 % 

 
Tabela 22: Opremljenost šole s programi za delo z grafiko 

 

 
 

Graf 17: Opremljenost šole s programi za delo z grafiko 

 
Iz zgornje tabele 22 in grafa 17 vidimo, da je 37 % anketiranih učiteljev odgovorilo, da 

imajo na šoli programe za delo z grafiko. Prav tako jih je 37 % odgovorilo, da ne vedo, ali 

imajo na šoli programe za delo z grafiko. Preostalih 26 % jih je odgovorilo, da jih nimajo. 

 
Poglejmo si še zadnjo hipotezo 7: učitelji, ki imajo dodatno izobraţevanje o programih za 

delo z grafiko, te pogosteje uporabljajo za izdelavo slikovnega gradiva kot učitelji, ki jim 

šola ne nudi dodatnega izobraţevanja o programih za delo z grafiko. 

 

V tabeli 23 in grafu 18 so prikazani odgovori na vprašanje, ali pri izdelavi slikovnega 

gradiva uporabljate programe za delo z grafike, na katerega so odgovorili učitelji, ki jim 

šola omogoča dodatno izobraţevanje. Največji deleţ, 63 %, predstavljajo učitelji, ki ne 
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uporabljajo programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva, sledijo učitelji s 25 

%, ki jih občasno uporabljajo. Najmanjši deleţ predstavljajo učitelji z 12 %, ki uporabljajo 

programe za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva. 

 

Ali pri izdelavi slikovnega 
gradiva uporabljate programe 
za delo z grafiko? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 2 12 % 
Ne 10 63 % 
Občasno 4 25 % 
Skupaj 16 100 % 

 

Tabela 23: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri 
učiteljih, ki jim šola omogoča dodatno izobraţevanje o programih 

 

 
 
Graf 18: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri učiteljih, 

ki jim šola omogoča dodatno izobraţevanje 

 
V tabeli 24 in grafu 19 so prikazani odgovori na vprašanje, ali pri izdelavi slikovnega 

gradiva uporabljate programe za delo z grafiko, na katerega so odgovorili učitelji, ki jim 

šola ne omogoča dodatnega izobraţevanja. Največji deleţ, 77 %, predstavljajo učitelji, ki 

ne uporabljajo programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva, sledijo učitelji s 

14 %, ki pri izdelavi slikovnega gradiva uporabljajo programe za delo z grafiko. Ostalih 9 % 

občasno uporablja programe. 
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Ali pri izdelavi slikovnega 
gradiva uporabljate programe 
za delo z grafiko? 

Število anketiranih 
število odstotek 

Da 3 14 % 
Ne 17 77 % 
Občasno 2 9 % 
Skupaj 22 100 % 

  
Tabela 24: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri 

učiteljih, ki jim šola ne omogoča dodatnega izobraţevanja o programih 

 

 
 
Graf 19: Uporaba programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva pri učiteljih, 

ki jim šola ne omogoča dodatnega izobraţevanja o programih 

 
Pridemo do ugotovitve, da kljub dodatnemu izobraţevanju, ki ga nudi šola, 63 % 

anketiranih učiteljev pri izdelavi slikovnega gradiva ne uporablja programov za delo z 

grafiko. Učitelji, ki jim šola ne nudi izobraţevanja o programih za delo z grafiko, so 

največkrat odgovorili enako. S pomočjo teh ugotovitev hipotezo 7, da učitelji, ki imajo 

dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko, pogosteje uporabljajo programe za 

delo z grafiko za izdelavo slikovnega gradiva kot učitelji, ki jim šola ne nudi dodatnega 

izobraţevanja o programih za delo z grafiko, zavrnemo. 
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5.7.3 Izdelava in uporabnost slikovnega gradiva 

 

V tem poglavju smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kaj je glavni razlog, da učitelji uporabljajo narejeno slikovno gradivo? 

 Katere učne pripomočke učitelji najpogosteje uporabljajo pri učni uri? 

 

Odgovorimo najprej na prvo raziskovalno vprašanje s pomočjo anketnega vprašanja, ki 

smo ga zastavili učiteljem. Vprašanje in odgovori so predstavljeni v spodnji tabeli 25 in 

grafu 20. 

 

Kaj mislite, da je glavni razlog, da 
nekateri učitelji uporabljajo že 
narejeno slikovno gradivo? (več 
možnih odgovorov) 

Število anketiranih 
število odstotek 

Prihranijo čas 35 75 % 
Učitelj ne zna uporabljati programov za 
delo z grafiko 

8 17 % 

Učitelj ni dovolj kreativen 2 4 % 
Drugo 2 4 % 

 

Tabela 25: Razlogi uporabe narejenega slikovnega gradiva 

 

 

 

Graf 20: Razlogi uporabe narejenega slikovnega gradiva 
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Vidimo, da je glavni razlog za uporabo ţe narejenega slikovnega gradiva prihranek časa, 

saj ta odgovor zaseda 75% deleţ. Sledi odgovor, da učitelji ne znajo uporabljati programov 

za delo z grafiko s 17 %. 4 % je dobil odgovor, da je razlog nekreativnost učitelja. Prav 

tako 4 % pripadajo odgovoru drugo. 

V tem trenutku smo tudi potrdili hipotezo 8, da je po mnenju učiteljev prihranek časa 

glavni razlog uporabe ţe narejenega slikovnega gradiva pri pouku.  

 

Preostane nam še odgovoriti na drugo in hkrati zadnje vprašanje v tem sklopu, ki smo ga 

zastavili učencem. Vprašanje in odgovori so predstavljeni v tabeli 26 in grafu 21. 

 

 

Katere učne pripomočke 
uporabljajo učitelji pri razlagi 
učne snovi? (več možnih 
odgovorov) 

Število anketiranih 
število odstotek 

Učbenik 355 30 % 
Delovni zvezek 224 19 % 
Slikovno gradivo z Interneta 216 19 % 
Samostojno narejeno slikovno 
gradivo 

150 13 % 

Računalniške programe 171 15 % 
Drugo 44 4 % 

 

Tabela 26: Deleţ uporabe določenih učnih pripomočkov pri razlagi učne snovi 
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Graf 21: Deleţ uporabe določenih učnih pripomočkov pri razlagi učne snovi 

 
Iz tabele 26 in grafa 21 vidimo, da je najpogostejši učni pripomoček učbenik, tj. 30% 

uporaba. Sledita delovni zvezek in slikovno gradivo z Interneta z 19 %, nato računalniški 

programi s 15 %. 13% deleţ uporabe pripada samostojno narejenemu slikovnemu gradivu, 

le 4 % pa pripadajo odgovoru drugo. Na tem mestu lahko preverimo hipotezo 9, da so 

učenci mnenja, da učitelji pogosteje uporabljajo slikovno gradivo z Interneta kot 

samostojno narejeno slikovno gradivo. Hipoteza 9 je potrjena, saj vidimo iz zgornjega 

vprašanja, da 19 % pripada odgovoru slikovno gradivo na Internetu in 13 % odgovoru 

samostojno narejeno slikovno gradivo. 
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5.8 Ugotovitve in predlogi 

 

5.8.1 Kritična analiza in ugotovitve 

 

Z opravljenima anketama smo prišli do dokaj zanimivih rezultatov in predlogov. Čeprav so 

programi za delo z grafiko pomemben del pouka, s katerimi lahko naredimo ure bolj 

zanimive in poučne, jih večina učiteljev še vedno ne uporablja dovolj pri učnih urah in 

izdelavi učnega gradiva. Pokazali smo, da učitelji razlagajo učno snov na vizualni način 

učencem s pomočjo računalniških programov, niso pa toliko bolj zainteresirani, da bi s 

pomočjo programov za delo z grafiko izdelovali slikovno gradivo in miselne vzorce. Učenci 

laţje razumejo snov razloţeno na vizualni način, saj jih je 69 % mnenja, da učno snov 

laţje razumejo, če jo učitelji razloţijo s pomočjo slik in ne le z besedami. 28 % učencev je 

mnenja, da občasno bolje razumejo učno snov razloţeno na vizualni način, le 3 % 

učencev menijo, da snovi ne razumejo laţje razloţeno na vizualni način. Raziskali smo 

tudi, da učitelji razlagajo učno snov na vizualni načinTakšna predstavitev je zelo 

pomembna pri pouku. 66 % anketiranih učiteljev uporablja, oz. občasno uporablja 

računalniške programe, ki omogočajo vizualno predstavitev učne snovi. Anketirani učitelji, 

ki poučujejo manj kot 12 let, pogosteje uporabljajo računalniške programe za predstavitev 

snovi na vizualni način kot učitelji z več kot 12 let delovne dobe. Prišli smo tudi do 

spoznanja, da učitelji večinoma uporabljajo ţe narejeno učno gradivo. Glavni razlog za 

uporabo ţe narejenega slikovnega gradiva je prihranek časa. Na svetovnem spletu 

resnično najdemo prečudovite izdelke, vendar otroci ţelijo spoznati in uporabljati 

računalniške programe, s katerimi bi lahko pokazali svojo kreativnost in to tudi uporabljali 

pri pouku in doma. To dejstvo smo tudi pokazali s pomočjo anketnega vprašalnika za 

učence, saj si 58 % anketiranih učencev ţeli spoznati programe za delo z grafiko. Ugotovili 

smo tudi, da je večina anketiranih učiteljev, 79 %, mnenja, da je treba učence seznaniti s 

programi za delo z grafiko.  

 

Motivacija učencev pri pouku je zelo pomembna. Učitelji z dobro motivacijo naredijo uro 

zanimivo in s tem posledično vzbudijo zanimanje pri učencih ter jih pripravijo do 

sodelovanja. 66 % anketiranih učiteljev je mnenja, da učence bolje motivirajo, če jim učno 

snov občasno razloţijo s pomočjo programov za delo z grafiko, oz. jim razloţijo učno snov 
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s pomočjo slik, narejenih v programu za delo z grafiko, kot pa če jim pokaţejo izdelke, ki 

so v učbeniku.   

 

Nekatere šole ne nudijo učiteljem programov za delo z grafiko, oz. nekateri učitelji ne 

vedo, da taki programi na šoli obstajajo. 26 % anketiranih učiteljev je odgovorilo, da na šoli 

nimajo programov za delo z grafiko, 37 % učiteljev ne ve, ali jim šola omogoča programe 

za delo z grafiko, preostalih 37 % anketiranih učiteljev pa je odgovorilo, da imajo na šoli 

programe za delo z grafiko. Raziskali smo tudi, ali šole učiteljem nudijo dodatno 

izobraţevanje o programih za delo z grafiko. 50 % anketiranih učiteljev nima dodatnega 

izobraţevanja o programih za delo z grafiko na šoli, 8 % učiteljev pa je odgovorilo, da ne 

vedo, ali jim šola nudi dodatno izobraţevanje, ostali 42 % pa imajo na šoli dodatno 

izobraţevanje. Na podlagi teh dveh ugotovitev lahko sklepamo, da je glavna ovira pri 

uporabi programov za delo z grafiko usposobljenost učiteljev, saj nimajo dovolj znanja in 

izkušenj. Učitelji (74 %) bi z dodatnim izobraţevanjem o programih za delo z grafiko 

izdelovali učno gradivo in ga uporabljali pri pouku.  

 

Prišli smo tudi do ugotovitve, da bodo nekateri učitelji kljub dodatnemu izobraţevanju v 

prihodnosti še vedno uporabljali ţe obstoječa tiskana besedila in učila. 63 % anketiranih 

učiteljev ne uporablja programov za delo z grafiko pri izdelavi slikovnega gradiva, kljub 

temu da jim šola nudi dodatno izobraţevanje. Učitelji, ki jim šola ne nudi izobraţevanja o 

programih za delo z grafiko, pa so prav tako največkrat odgovorili, da pri izdelavi 

slikovnega materiala ne uporabljajo programov za delo z grafiko. Menimo, da jih ne 

uporabljajo zato, ker je slikovno gradivo, ki ga učitelji uporabljajo, lahko dostopno, 

preprosto za uporabo in ima preverjeno didaktično vrednost. Priprava slikovnega gradiva s 

programi za delo z grafiko namreč učiteljem vzame veliko časa. Omenjeni razlog smo tudi 

potrdili s pomočjo anketnega vprašanja, ki smo ga zastavili učiteljem. Nikakor ne smemo 

pozabiti, da določeni programi zahtevajo ustrezno usposobljenost za uporabo pri pouku v 

osnovni šoli, kar predstavlja še dodatno oviro učiteljem. 
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5.8.2 Predlogi za izboljšave 

 

Veliko šol je pomanjkljivo opremljenih s programsko in strojno opremo, kljub temu menimo, 

da je treba učitelje in učence v osnovni šoli seznaniti s programi za delo z grafiko. Glede 

na to, da so učitelji in učenci pokazali zanimanje za tovrstne programe, predlagamo, da jim 

šole omogočijo določene računalniške programe, ki bi jih uporabljali pri pouku. Pri tem je 

pomembno, da šole izberejo take programe za delo z grafiko, kjer bodo učitelji upoštevali 

učenčeve zmoţnosti in ostale dejavnike pri izbiranju programov za delo z grafiko. 

Predlagamo, da učitelji sami poskusijo brezplačne programe ali tridesetdnevne brezplačne 

različice programov za delo z grafiko, ki jih dobijo na svetovnem spletu, ter jih predlagajo 

ravnateljem/-icam šole. Le na ta način bodo prišli do ugotovitve, kateri programi so 

primerni za otroke v osnovni šoli, ki jih poučujejo.  

 

Računalniška tehnologija je prisotna povsod, zato menimo, da bi učitelji morali biti v 

koraku z njo in tudi učne ure izvajati z njeno pomočjo. Učiteljem predlagamo, da namesto 

internetne literature sami izdelajo učno gradivo. Na ta način bodo tudi učence motivirali, da 

bodo pri svojih domačin nalogah, skupinskih projektih in izdelavi slikovnega gradiva 

uporabljali programe za delo z grafiko. S pravilnimi pristopi bodo učitelji učence pripravili 

do tega, da bodo uporabljali te programe. Na ta način bodo pokazali svojo kreativnost in 

samostojnost. Vsekakor ne menimo, da obstoječe učno gradivo oz. slikovno gradivo ni 

dobro, vendar ţelimo opozoriti na to, da je včasih lastno narejen izdelek lahko veliko bolj 

koristen za učence v osnovni šoli kot ţe narejen. 

 

Zavedamo se, da morajo učitelji predelati učno snov, ki je predpisana za šolsko leto za 

vsak razred, in da se nimajo časa ukvarjati še z dodatnimi zadevami. Zato predlagamo, da 

bi pri dodatnem pouku oz. interesnih dejavnostih učence seznanili s programi za delo z 

grafiko in njeno zmogljivostjo, če pri pouku to ni mogoče. 

 

Šolam prav tako predlagamo, da učiteljem omogočijo dodatno izobraţevanje o programih 

za delo z grafiko. Na izobraţevanju naj jih seznanijo z računalniško grafiko, njeno 

zmogljivostjo, s prednostjo in slabostjo programov. Vsak posamezen učitelj naj se potem 

sam odloči, ali bo programe uporabljal pri pouku ali ne. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Kot smo videli v teoretičnem delu, se je zgodovina računalniške grafike začela ţe v 

petdesetih letih dvajsetega stoletja in se je vse do danes močno izpopolnjevala. Dandanes 

računalniško grafiko zasledimo praktično na vseh področjih, kjer srečamo računalnik. Tako 

je prisotna tudi med učitelji in učenci v osnovnih šolah. Srečanje s programi za delo z 

grafiko je torej neizogibno v osnovni šoli. Vprašanje pa je, koliko so učitelji in učenci 

dejansko seznanjeni z njihovo uporabo. S predstavitvijo programov CorelDRAW in 

Inspiration v diplomskem delu ţelimo opozoriti, da je delo z njima zelo zanimivo in poučno. 

Standardne učne pripomočke, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku v osnovni šoli, bi lahko 

zamenjali z izdelki, narejenimi s pomočjo programov za delo z grafiko. 

 

Učitelji bi morali iti v korak s tehnologijo in za vizualno predstavitev uporabljati 

računalniške programe. Zavedamo se, da velik problem predstavljajo finančna sredstva, s 

katerimi razpolaga šola, vendar smo mnenja, da bi učitelje in učence kljub temu morali 

seznaniti s programi za delo z grafiko. Raziskali smo, da učenci in učitelji ţelijo spoznati 

tovrstne programe, zato bi jim morale šole to omogočiti. Programi za delo z grafiko bi 

lahko bili učni pripomočki, ki bi motivirali učence za sodelovanje, z njihovo uporabo pa bi 

lahko pokazali svojo kreativnost in samostojnost. Učenci bi lahko z uporabo programov za 

delo z grafiko ponavljali učno snov, izdelovali prečudovito slikovno gradivo, miselne 

vzorce, plakate, skupinske projekte, seminarske naloge itd.   

 

V prihodnosti ţelimo, da bi učiteljem uporaba programov za delo z grafiko predstavljala 

neki novi izziv, novo znanje, ki bi ga lahko predstavili svojim učencem in jih motivirali za 

nadaljnje delo z njimi, in ne dodatnega dela, kot meni večina učiteljev. 
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8 PRILOGA 

 

8.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence 

 

8.2 Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

 

 



 

II 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 

Spoštovani, 

 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer matematika - računalništvo. Vnaprej 

se vam zahvaljujem za čas, ki ga boste namenili reševanju vprašalnika. V okviru 

diplomske naloge opravljam raziskavo o uporabi programov za delo z grafiko v osnovni 

šoli. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč.  

 

Vprašalnik je anonimen, rešujete pa ga tako, da pred pravilnim odgovorom obkroţite črko 

ali pa odgovore vpišete na črto. Kjer vprašanje omogoča, lahko obkroţite več odgovorov. 

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

 

Naslov šole:  ____________________________________________________ 

 

1. Spol: 

a) M 

b) Ţ 

2. Razred: 

a) 6. razred 

b) 7. razred 

c) 8. razred 

d) 9. Razred 

3. Ali ste pri pouku zadovoljni z učiteljevo razlago? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 



 

III 

 

4. Katere učne pripomočke uporabljajo učitelji pri razlagi učne snovi? (več moţnih 

odgovorov) 

a) učbenik 

b) delovni zvezek 

c) slikovno gradivo z Interneta 

d) samostojno narejeno slikovno gradivo 

e) računalniške programe 

f) drugo _____________________ 

5. Ali učno snov laţje razumete, ko vam jo učitelj razloţi s pomočjo slikovnega 

gradiva in ne le s pomočjo besed? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

6. Ali uporabljate v šoli kakšen program za delo z grafiko, s pomočjo katerega 

oblikujete slike, jim spreminjate barvo, obliko, izdelujete seminarske naloge itd.? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

7. Ali učitelji pri pouku uporabljajo oz. izdelujejo miselne vzorce? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 



 

IV 

 

8. Ali bi ţeleli pri pouku uporabljati čim več miselnih vzorcev? 

a) da 

b) ne 

c) vseeno mi je 

9. Ali doma, ko se učite, izdelujete miselne vzorce? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

10.  Ali v šoli uporabljate programe za delo z grafiko, s pomočjo katerega izdelujete 

miselne vzorce?   

a) da  

b) ne 

c) občasno 

11.  Ali bi ţeleli pri pouku spoznati in uporabljati programe za delo z grafiko, ki bi jih 

kasneje uporabljali doma pri pisanju domačih nalog in izdelavi slikovnega gradiva? 

a) da 

b) ne 

c) mogoče 

12.  Ali vam učitelji učno snov razloţijo na vizualni način, torej vam učno snov 

ponazorijo s pomočjo slik oziroma grafično, kjer lahko opazujete dogajanje in si na 

ta način laţje zapomnite učno snov? 

a) da 

b) ne  

c) občasno                                                                

                                          Hvala za sodelovanje! 



 

V 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 

Spoštovani, 

 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer matematika - računalništvo. Vnaprej 

se vam zahvaljujem za čas, ki ga boste namenili reševanju vprašalnika. V okviru 

diplomske naloge opravljam raziskavo o uporabi programov za delo z grafiko v osnovni 

šoli. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč. 

 

Vprašalnik je anonimen, rešujete pa ga tako, da pred pravilnim odgovorom obkroţite črko 

ali pa odgovore vpišete na črto. Kjer vprašanje omogoča, lahko obkroţite več odgovorov. 

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

 

Naslov šole: _______________________________________________ 

 

1. Spol: 

a) M 

b) Ţ 

2. Koliko dolgo poučujete? 

a) manj kot 1 leto 

b) od 1 do 3 leta 

c) od 4 do 8 let 

d) od 8 do 12 let 

e) več kot 12 let 



 

VI 

 

3. Ali pri razlagi učne snovi upoštevate vse tipe učenja? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

4. Ali učno snov razloţite na vizualni način, torej učno snov ponazorite s pomočjo slik 

oziroma grafično, kjer učenci opazujejo dogajanje in si na ta način laţje zapomnijo 

učno snov? 

a) da 

b) ne  

c) občasno 

5. Ali uporabljate pri učni uri računalniški program, ki omogoča vizualno predstavitev 

snovi? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

d) uporaba računalniškega programa se mi ne zdi pomembna 

6. Ali slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku, izdelate sami? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 



 

VII 

 

7. Kaj mislite, da je glavni razlog, da nekateri učitelji uporabljajo ţe narejeno slikovno 

gradivo? (več moţnih odgovorov) 

a) prihranijo čas 

b) učitelj ne zna uporabljati programov za delo z grafiko 

c) učitelj ni dovolj kreativen 

d) drugo ___________________________ 

8. Ali pri izdelavi slikovnega gradiva uporabljate programe za delo z grafiko? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 

9. Ali pri pouku izdelujete miselne vzorce in tudi učence seznanite, zakaj jih je dobro 

uporabljati? 

a) da 

b) ne 

c) se mi ne zdijo pomembni pri pouku 

10.  Če uporabljate miselne vzorce, ali jih izdelate s pomočjo programov za delo z 

grafiko? 

a) da 

b) ne 

c) občasno 



 

VIII 

 

11.  Ali mislite, da učence bolje motivirate, če jim učno snov občasno razloţite s 

pomočjo programov za delo z grafiko, oz. jim razloţite učno snov s pomočjo slik, 

narejenih v programu za delo z grafiko, kot če jim pokaţete izdelke, ki so v 

učbeniku? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

12.  Ali imate na šoli programe za delo z grafiko, s pomočjo katerih lahko izdelate 

izdelke ter programe tudi uporabite pri učni uri? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

13.   Ali mislite, da je primerno učence seznaniti s programi za delo z grafiko, ki jih 

lahko kasneje uporabijo pri učenju? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

14.  Ali imate na šoli dodatno izobraţevanje o programih za delo z grafiko oz. o njeni 

zmogljivosti, ki bi jo lahko uporabili pri poučevanju? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 



 

IX 

 

15.  Ali se vam zdi primerno, da bi imeli na šoli dodatno izobraţevanje, kjer bi se učitelji 

bolje seznanili s programi za delo z grafiko in njeno zmogljivostjo? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

16.  Če bi vam šola omogočila programe za delo z grafiko ter dodatno izobraţevanje 

na tem področju, ali bi izdelovali učno gradivo s pomočjo le-teh? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

 

                                                                                                  Hvala za sodelovanje! 

 
 
 

 

 

 


