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Povzetek 

V magistrskem delu se ukvarjamo z različnimi dejavniki, ki vplivajo na rezultate 
projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju.  

Obravnavamo teoretične osnove projektnega učnega dela. V okviru projektnega dela 
študenti izdelujejo digitalne zgodbe. Dejavnike, ki vplivajo na rezultate skupinskega 
dela, določimo glede na Webbov sistem delovanja sodelovalnih skupin. Interakcija 
med člani ključno vpliva na končni dosežek skupine. Na interakcijo pa vplivajo 
karakteristike posameznika, kot so znanje, sposobnosti, osebnostne lastnosti ter 
karakteristike skupine in zunanja motivacija. Osredotočimo se na vpliv digitalne 
kompetence študentov na rezultate projektnega dela, pri katerem je le-ta udeležen. 
Ukvarjamo se s preverjanjem digitalne kompetence posameznika. Digitalno 
kompetenco opredelimo in jo obravnavamo glede na tri dimenzije: tehnološko, 
kognitivno in etično dimenzijo.  

Oblikujemo in predstavimo merski instrument za ugotavljanje dosežene stopnje 
digitalne kompetence študenta. Ugotavljamo dosežene stopnje digitalne kompetence 
med študenti 1. letnikov Pedagoške fakultete smeri Razredni pouk, Likovna 
pedagogika ter dvopredmetni študij Računalništva (z vezavo). Zanima nas, katera 
dimenzija digitalne kompetence najbolj vpliva na doseženo stopnjo digitalne 
kompetence. 

Opisujemo potek projektnega učnega dela in kriterije za ocenjevanje digitalnih zgodb, 
ki so nastale kot rezultat projektnega dela študentov 1. letnika Razrednega pouka na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pri predmetu Informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v izobraževanju. Zanima nas, kako dosežena stopnja digitalne kompetence študenta 
in njene dimenzije vplivajo na rezultate skupinskega dela v računalniško podprtem 
okolju. Modeliramo interakcije dejavnikov osebnostnih lastnosti in medosebnih 
kompetenc, ki vplivajo na uvrstitev oz. oceno posameznikov pri projektnem delu v 
računalniško podprtem okolju. Glede na kriterije ocenjevanja posameznikovega 
prispevka k skupinskemu delu poiščemo kombinacije dejavnikov oz. lastnosti 
delovanja posameznika v skupini, ki vplivajo na končni dosežek. Za naš vzorec nas 
zanima, kako določene osebnostne lastnosti študenta, kot sta učni stil študenta in 
odnos do skupinskega učenja, vplivajo na rezultate projektnega dela. Modele, ki 
opisujejo interakcije dejavnikov in lastnosti gradimo z metodami strojnega učenja. 

 

 

 

 

Ključne besede: 

projektno učno delo, digitalno pripovedovanje zgodb, digitalna kompetenca, 
računalniško podprto okolje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, tehnologija 
informacijske družbe  



Abstract 

In this master thesis, we are examining how different factors are impacting the results 
of the project-based learning in a computer-supported environment.  

We are analysing the theoretical foundations of project-based learning. Students are 
producing digital stories within the context of project work. Factors that are impacting 
the results of teamwork are determined according to Webb's system of interaction 
within collaborative learning groups. The interaction between members has a crucial 
influence on the final product of the group. Characteristics of the individual student, 
such as knowledge, skills, personality traits, characteristics of the group, and external 
motivation, could impact interaction. Our focus is on the impact of digital competence 
of students on the results of the project work within which the student is involved. We 
are assessing the digital competence of an individual. Digital competence is defined 
and determined within three dimensions: technological, cognitive, and ethical 
dimension.  

We have designed and introduced a measuring instrument for determining the level 
of achievement of student's digital competence. We are assessing the a level of 
achievement of student's digital competence amongst first-year students of the 
Faculty of Education within courses of Elementary Education, Art Education and 
Two-subject teacher program of Computer science. We are trying to determine which 
dimension of the digital competence has the greatest impact on the level of 
achievement of digital competence. 

We are illustrating the activity of the project-based learning and criteria for the 
evaluation of digital stories. The activity was realised as project work of first-year 
students of Elementary Education at the Faculty of Education in Ljubljana within the 
course Information and Communication Technologies in Education. We are trying to 
assess how does the level of achievement of student's digital competence and its 
dimensions impact the results of teamwork in a computer-supported environment. 
We are modelling the interaction of the personality traits and interpersonal 
competencies' factors that have an impact on the classification degree of the 
individual students within the project work in a computer-supported environment. 
According to the criteria of assessment of the student's contribution to teamwork we 
are searching for combinations of factors or interacting characteristics of the student 
within a group that have an impact on the final grade. In our sample, we research 
how certain personality characteristics of a student, such as student learning style 
and attitudes toward collaboratve learning, impact the results of project work. The 
models that are interpreting the interaction of factors and characteristics are 
constructed by machine learning methods. 
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1 Uvod 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je v zadnjih dveh desetletjih 
prejšnjega stoletja spremenila svet. 21. stoletje, znano kot digitalna doba, je prineslo 
nove izzive sodobni družbi. Skoraj vse države se po najboljših močeh trudijo 
učinkovito uporabljati IKT, da bi izboljšale učinkovitost dela v najrazličnejših 
organizacijah ter izboljšale zmožnosti komunikacije državljanov in njihov življenjski 
standard (Li in Ranieri, 2010). 

Internetna revolucija in miselnost 21. stoletja sta povečali in dali pomen miselnim 
zmožnostim. Pogled na znanje je drugačen kot prej, znanje se razvija in je 
dinamično. Kompetence ne temeljijo več le na deklarativnem znanju in zmožnostih, 
ampak na konceptualnem znanju. Doseganje konceptualnega znanja zahteva 
kombinacijo znanja, veščin, odnosov in vrednost, ki zagotavljajo učinkovitost 
profesionalnega dela (Harasim, 2012). 

IKT je lahko uspešna podpora za poizvedovanje, konstruiranje, odkrivanje, 
sodelovanje in reševanje problemov (Rugelj, 2014). IKT je skupno ime za orodja za 
shranjevanje, pridobivanje, obdelavo, analizo in posredovanje informacij. Učenje je 
upravljanje informacij in uporaba informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je v 
procesu izobraževanja samoumevna (Kreuh in Brečko, 2011).  

Pomembno je, da učitelji ustrezno vključujejo IKT v pedagoško delo in ga s tem 
približajo učencem. Učitelji morajo IKT vključevati in uporabljati glede na potrebe 
učencev. Učitelji prevečkrat uporabljajo transmisijski model poučevanja (Rugelj, 
2014), ki poudarja učiteljevo posredovanje znanja v smislu prenosa informacij učencu 
(Transmisijski model pouka, 2015). Tehnologija je prevečkrat uporabljena le kot 
knjiga v drugi obliki, treba jo je uporabiti kot pripomoček za lažje razumevanje 
(Rugelj, 2014).  

Pri vključevanju aktivnosti za razvoj digitalne kompetence ima veliko vlogo učitelj, ki 
IKT v pouk vključuje glede na svoj odnos do tehnologije in znanje. S tega vidika je 
pomembno, da so bodoči učitelji vključeni v aktivnosti, ki pripomorejo k razvijanju 
njihove digitalne kompetence, da bodo IKT in aktivnosti za izgradnjo digitalne 
kompetence ustrezno in učinkovito vključevali v pouk na vseh stopnjah izobraževanja 
ter s tem pripomogli k razvijanju digitalne kompetence učencev. 

Učenci vseh starosti brez težav uporabljajo novo tehnologijo in komunicirajo v 
digitalnih okoljih. Malo učencev pa je zmožnih v digitalnih okoljih izdelati lasten 
multimedijski material, igre, animacije ali simulacije. To je podobno, kot bi znali brati, 
pisati pa ne (Resnick idr., 2009). 

V piramidi učenja Edgarda Dala (Slika 1) vidimo, da si ljudje zapomnijo kar 70 % 
tega, kar povedo in napišejo, ter 90 % tega, kar naredijo. Učenci pri projektnem 
učnem delu oblikujejo in izdelajo nov izdelek, zato je to oblika dela, pri kateri si 
posameznik zapomni ogromno novih informacij in s tem pridobi znanje na višjih 
taksonomskih ravneh, kot sta analiza in evalvacija, zato je to obliko zagotovo 
smiselno uporabiti pri pouku.  
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Slika 1  Piramida učenja (Dale, 2015) 

Učitelj se pri vključevanju projektnega učnega dela v pedagoški proces srečuje z 
različnimi izzivi. Pri načrtovanju je treba definirati namen projektnega dela in okolje v 
katerem bo delo potekalo, zastaviti cilje, načrtovati potek ter postaviti kriterije za 
vrednotenje in ocenjevanje poteka dela in končnega izdelka. 

V okviru projektnih učnih del v računalniško podprtem okolju lahko nastajajo tudi 
digitalne zgodbe. Izdelava digitalne zgodbe pri učencih aktivira višje kognitivne 
stopnje, kot sta sinteza idej in ustvarjanje kreativnih vsebin (Nančovska Šerbec in 
Žerovnik, 2014). Učenci morajo biti sposobni ustvariti izdelek za neki določen namen 
in ciljno publiko. Učenci pri izdelavi digitalnih zgodb poglabljajo znanje o temi, 
razvijajo kreativnost in sodelovalne veščine ter spoznajo pristope k problemskemu 
učenju. Bodoči učitelji se pri tej aktivnosti seznanijo s pomembnimi pedagoško-
didaktičnimi lastnostmi projektnega dela in digitalnih zgodb. 

Pri uvajanju projektnega dela, pri katerem nastajajo digitalne zgodbe, v pouk, mora 
biti učitelj pozoren na karakteristike učencev, ki bodo v projektno delo vključeni. 
Izdelava digitalne zgodbe zahteva minimalno predznanje učencev. Učenci morajo 
poznati osnove dela z viri (iskanje, shranjevanje), avtorske pravice ter poznati in 
obdelati različna multimedijska gradiva (slika, zvok). 

Ker izdelovanje digitalnih zgodb poteka v računalniško podprtem okolju, mora učitelj 
upoštevati tudi različno znanje, izkušnje in odnos do tehnologije posameznikov, kar v 
magistrskem delu povezujemo s stopnjo digitalne kompetence posameznika.  

Razvoj digitalne kompetence je postal ena ključnih smernic izobraževanja v 
razvitejših državah. Biti digitalno kompetenten pomeni zanesljivo in kritično uporabo 
tehnologije v informacijski družbi za delo, študij in komunikacijo (Ferrari, Brečko in 
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Punie, 2014). Digitalna kompetenca v 21. stoletju predstavlja izziv za izobraževalne 
sisteme (Li in Ranieri, 2010). 

Za razvoj ustreznih smernic za razvijanje digitalne kompetence in oblikovanje 
ustreznega kurikuluma, ki bo pripomogel k razvijanju, moramo razumeti karakteristike 
novih generacij in z raziskavami ugotoviti stopnjo digitalne kompetence današnjih 
najstnikov (Li in Ranieri, 2010). 

Za razvijanje digitalne kompetence učenca je pomembno vključevanje učenca v 
aktivnosti, ki spodbujajo in razvijajo digitalno kompetenco. Takšne aktivnosti se glede 
na kurikulum za osnovne šole izvajajo predvsem v okviru izbirnih predmetov 
Računalništva, ki pa jih ne obiskujejo vsi učenci. Poleg tega na digitalno kompetenco 
vplivajo še dostop, pogostost uporabe ter odnos do tehnologije. Dosežene stopnje 
digitalne kompetence se zato lahko med vrstniki iz istega okolja močno razlikujejo. 

Digitalno pripovedovanje zgodb je ena od aktivnosti, ki pripomore k razvijanju 
digitalne kompetence posameznika (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014). Namen 
magistrskega dela je raziskati obratno, kako digitalna kompetenca vpliva na končen 
izdelek, torej na digitalno zgodbo, nastalo pri projektnem učnem delu. 

V nadaljevanju magistrskega dela najprej opišemo teoretične osnove projektnega 
učnega dela in digitalnega pripovedovanja zgodb. Nato opredelimo digitalno in jo 
obravnavamo glede na tri dimenzije: tehnološko, kognitivno in etično dimenzijo. V 
empiričnem delu nas zanima kako dosežene stopnje dimenzij digitalne kompetence 
vplivajo na rezultate projektnega učnega dela. Modeliramo interakcije dejavnikov 
osebnostnih lastnosti in medosebnih kompetenc, ki vplivajo na oceno posameznikov 
pri projektnem učnem delu v računalniško podprtem okolju. 

. 
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2 Teoretične osnove projektnega učnega dela 

 

Razvoj projektnega učnega dela v ZDA je najtesneje povezan z gibanjem 
pragmatizma (Novak, 1990). Pragmatizem zagovarja, da je resnično samo tisto, kar 
je za posameznika koristno, objektivna resnica ne obstaja. V pedagogiki 
pragmatizma sta posameznik in okolje vzgojna dejavnika, ki proizvajata izkušnjo, v 
kateri se medsebojno prepletata. Pedagogika pragmatizma razlikuje dejansko okolje, 
ki ga predstavljajo tiste stvari, s katerimi učenec stopa v interakcijo, in potencialno 
okolje, ki ga predstavljajo stvari, s katerimi bi lahko stopal v interakcijo, se pri tem 
izpostavil učinkovanju okolja in hkrati tudi sam na okolje učinkoval. Ciljev in vsebine 
pouka ni mogoče pravilno in dokončno določiti vnaprej. Poleg učbenika je treba 
uporabljati tudi druge vire (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

Utemeljitelj pedagogike pragmatizma je bil ameriški pedagog John Dewey (1859–
1952). Zavzemal se je za pouk, povezan s praktičnim življenjem, zato naj bi le-ta 
vseboval čim več nalog iz vsakdanjega življenja. Dewey je metodo projekta predlagal 
kot način izvajanja pouka (Novak, 1990). Metoda projekta je pomenila konkreten cilj, 
ki se pri pouku uresničuje prek sodelovanja učencev in učiteljev. To je bila metoda 
človekovega in družbenega spreminjanja prek pedagoške dejavnosti, in ne učni 
princip za spreminjanje pouka (Hänsel, 1986, v Novak, 1990). Dewey je trdil, da do 
učinkovitega učenja pride tedaj, ko ima določena aktivnost za učenca neko vrednost 
in smisel (Devjak idr., 2008). 

Projektno učno delo je v Evropi doživelo razvoj predvsem v obdobju med obema 
svetovnima vojnama. Zaradi ostre družbene kritike kulture in družbenih razmer se je 
v Nemčiji pojavila potreba po novih oblikah poučevanja in učenja. Nastala so gibanja 
za spreminjanje obstoječe šole, pri tem pa so se ukvarjali tudi z uvajanjem in 
razvijanjem projektnega dela (Novak, 1990).  

Druga svetovna vojna je zaustavila razmah projektnega učnega dela v vzgoji in 
izobraževanju, v drugi polovici 20. stoletja pa so se ponovno razširila gibanja za 
prenovo šole, s katerimi je ponovno zaživelo tudi uvajanje projektnega učnega dela. 
Cilj uvajanja projektnega učnega dela v šolah je bil spodbujati aktivnejšo udeležbo 
učencev v učnem procesu in uvajanje več praktičnih dejavnosti v pouk. Pojavili so se 
novi šolski koncepti in učni modeli, ki so uvajali radikalne spremembe v šolsko delo, 
nove učne postopke, med katere uvrščamo tudi projektno učno delo (Röhrs, 1986, v 
Novak, 1990). 
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2.1  Teorije učenja 
 

Projektno delo temelji na učenju z delom (angl. learning by doing), kar zagovarjata 
teoriji učenja konstruktivizem in konstrukcionizem (Grant, 2002). 

 

KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivisti menijo, da znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga konstruiramo z 
lastno dejavnostjo v procesu osmišljevanja svojih izkušenj. Vsakdo mora z lastno 
miselnostjo znanje zgraditi sam, ker znanja ne moremo v gotovi obliki »dati« 
drugemu, niti ga od nekoga drugega »sprejeti« (Marentič-Požarnik, 2000). 

Konstruktivisti dajejo velik pomen konstruiranju znanja z lastno aktivnostjo in 
sodelovalnemu učenju. Konstruktivistično učno okolje je lahko običajna šolska 
učilnica ali pa delo poteka v računalniško podprtem okolju. V obeh primerih je z vidika 
konstruktivizma cilj učenja simulirati realne situacije, v katerih učenci raziskujejo in 
rešujejo probleme s pomočjo predznanja in realnih izkušenj (Leonard, 2002). V 
računalniško podprtih okoljih lahko programska oprema učinkovito omogoča podporo 
različnim konstruktivističnim strategijam, pristopom in dejavnostim (Harasim, 2012). 

Z vidika konstruktivizma učenje zahteva domiselno samoorganizacijo učenca. Učitelj 
mora učencem dovoliti, da razvijajo vprašanja ter generirajo hipoteze in modele 
(Fosnot in Perry, 2005). 

V 20. stoletju sta se izoblikovali dve veji konstruktivizma, in sicer socialni 
konstruktivizem, ki poudarja pomen socialne interakcije na razvoj in učenje, in 
kognitivni konstruktivizem, ki konstruktivistične ideje obravnava glede na razvojne 
stopnje posameznika (Harasim, 2013; Socialni konstruktivizem, 2013). 

Sodelovalnemu učenju poseben pomen pripisuje socialni konstruktivizem 
(Dillenbourg et al., 1996), ki poudarja, da se znanje konstruira na osnovi skupinskega 
sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja (Socialni konstruktivizem, 
2013). Možnost skupinskega sodelovanja je bistvenega pomena za učenje (Marentič-
Požarnik, 2000). 

Eden od utemeljiteljev socialnega konstruktivizma je Lev S. Vigotski (1896–1934) 
(Harasim, 2012), ki je zagovarjal aktivno vlogo posameznika v procesu učenja in 
pomen sodelovalnega dela za konstruiranje znanja (Berger, 1994; v Žist in Oblak, 
2004). Fazo analize je premaknil od posameznika v okolje, kjer poteka interakcija z 
drugimi. Vigotski je znanje definiral kot socialni proces, ki temelji na pogovoru in 
območju bližnjega razvoja (ZPD), kjer se učenec uči skozi diskurz z odraslim ali 
sposobnejšim vrstnikom (Harasim, 2012). 

Konstruktivistični pristopi in kooperativne aktivnosti so pri projektnem učnem delu 
lahko podprti z uporabo tehnologije (Hung, Hwang in Huang, 2012). 
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KONSTRUKCIONIZEM 

Konstrukcionizem kot učno teorijo je razvil Seymor Papert (1928–). Papert je 
matematik, računalničar in eden pionirjev umetne inteligence, zaposlen na MIT 
(Papert, 2015). 

Papert je konstrukcionizem razvil iz Piagetovih del, ki so temeljila na kognitivnem 
konstruktivizmu. Med letoma 1958 in 1963 je bil na Univerzi v Ženevi Piagetov 
sodelavec (Harasim, 2012; Papert, 2015).  

Konstrukcionizem zagovarja, da je bolje učenca učiti nekaj narediti, kot ga samo učiti 
dejstva o tem (Harasim, 2012). V konstrukcionizmu sta pomembni dve ideji. Prva 
ideja je, da je učenje aktiven proces, pri katerem posamezniki s pomočjo lastnih 
izkušenj aktivno konstruirajo znanje. Ta ideja temelji na Piagetovih teorijah. To idejo 
dopolnjuje druga ideja konstrukcionizma, ki trdi, da posameznik konstruira novo 
znanje učinkoviteje, kadar je vpleten v gradnjo izdelkov, ki mu osebno nekaj 
pomenijo. Pomembno je, da je v delo aktivno vključen in da kreira nekaj, kar je 
pomembno in uporabno njemu ter drugim okoli njega (Bruckman in Resnick, 1996). 
Lahko gre za izdelavo peščenih gradov, LEGO konstrukcij, računalniških programov 
ali virtualnih objektov (Bruckman in Resnick, 1996).  

Konstrukcionizem podpira tudi projektno učno delo, kjer se posamezniki učijo tudi 
prek sodelovanja z ostalimi, pri čemer povezujejo različne ideje in znanja z različnih 
področij (Constructionism (learning theory), 2015)). 

Na področju računalništva je Papert najbolj znan po razvoju programskega jezika 
Logo in vpeljavi le-tega v izobraževanje kot primer konstruktivistične izobraževalne 
programske opreme. Njegovo zgodnje delo obravnava učenje otrok matematike. 
Namesto učenja otrok po tradicionalni metodi so bili otroci sami matematiki. To je 
vodilo do uporabe programske opreme Logo, s pomočjo katere lahko otroci želvo 
sprogramirajo sami, da le-ta riše geometrijske like (Harasim, 2012).  

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so šole naučile milijone 
učencev, kako pisati preproste programe v Logo ali Basic, in učitelji ter učenci so bili 
navdušeni. Učenje programiranja v šoli pa je kmalu zamrlo, saj so šole začele 
računalnike uporabljati v druge namene. Od takrat so računalniki zelo pomembni za 
učence, vendar pa le malo učencev zna programirati. Nastala je potreba po novem 
programskem jeziku in razvojnem okolju, ki bi omogočala programiranje interaktivnih 
zgodb, igric in animacij ne glede na starost in predznanje učenca. Papertovo delo in 
ideje ter potreba po novem okolju za učenje programiranja so vplivali na razvoj 
Scratcha. Scratch z interaktivnostjo in preprostim grafičnim razvojnim okoljem, v 
katerem zlagamo gradnike, omogoča raziskovanje ter ustvarjanje izdelkov s koncepti 
računalniškega programiranja. Poleg individualnega dela spletni portal Scratch 
omogoča tudi sodelovalno delo. Uporabniki lahko lastne izdelke delijo na globalni 
ravni, hkrati pa vrednotijo in nadgrajujejo izdelke drugih (Resnick idr., 2009). 

Papert je velik zagovornik uporabe tehnologije v učilnicah. Konstrukcionistične 
metode so se najprej uporabljale pri poučevanju matematike, razširile pa so se na 
področje medijskih študij, kjer se študenti pogosto hkrati ukvarjajo s teorijo in prakso 
(Constructionism (learning theory), 2015). 
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2.2  Projektno učno delo 
 

V slovenski in tuji strokovni literaturi različni avtorji ne uporabljajo enotnega 
poimenovanja za projektno učno delo. Kot sinonimi za to se uporabljajo izrazi 
projektno delo, metoda projekta in projektni pouk (Novak, 1990). V slovenski literaturi 
je najpogosteje uporabljen izraz projektno učno delo, v tuji literaturi pa najpogosteje 
uporabljajo angleški izraz project-based learning (PBL) (Ferk Savec, 2010).    

Projektno učno delo je dinamičen pristop k učenju, pri katerem učenci aktivno 
raziskujejo probleme in izzive iz vsakdanjega življenja. Učenci s tem pridobivajo 
poglobljeno znanje o obravnavani temi (Project Based Learning, 2015). V okviru 
projektnega učnega dela učenci rešujejo probleme tako, da zastavljajo vprašanja, 
diskutirajo o idejah, postavljajo domneve, oblikujejo načrte ali eksperimente, zbirajo 
in analizirajo podatke, sklepajo zaključke, medsebojno komunicirajo in naredijo 
izdelek (Blumenfeld idr., 1991).  

Končni izdelek oz. produkt ni edini cilj projektnega dela, ampak tudi sredstvo za 
doseganje določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev (Novak, 1990). Cilj učencev, ki 
sodelujejo pri projektnem učnem delu, je, da se učijo zato, da bi lahko to znanje 
uporabili ter ga posredovali drugim (Peklaj, 2001). V tem se projektno učno delo 
bistveno razlikuje od projektov, ki se izvajajo v vsakdanjem življenju (Novak, 1990). 
Osrednjih ciljev pri projektnem učnem delu je več, to so rešiti problem, narediti 
izdelek za ciljno občinstvo ter evalvirati postopek izdelave in končni izdelek 
(Blumenfeld idr., 1991). 

 
 
Kraft (2005) navaja merila za projektno učno delo (v Ferk Savec, 2010):  

 dopušča različne učne stile; 

 usmerjeno je v realno življenje;  

 daje spodbujajoče učno okolje;  

 spodbuja učenje na višjih kognitivnih stopnjah in hkrati učenje osnovnih 
dejstev in zakonitosti;  

 temelji na izkustvenem učenju;  

 zagotavlja globlje razumevanje;  

 dostopno je vsem učencem;  

 spodbuja uporabo različnih načinov komunikacije;  

 zahteva usklajenost med poučevanim in ocenjevanim;  

 učenci so odgovorni za svoje učenje;  

 v okviru učnega načrta lahko učenci izbirajo vsebine, ki se jih želijo učiti;  

 spodbuja učenje z razumevanjem;  

 uporablja realne podatke iz življenja;  

 pri ocenjevanju sta vrednotena učni proces in projektni izdelek;  

 interdisciplinarna naravnanost vsebine projekta;  

 učitelj je spodbujevalec učenja;  

 zaželena je samoevalvacija učencev o tem, kar so se naučili. 

Projektno učno delo zaradi izpostavljenih meril in lastnosti omogoča novejše pristope 
pri poučevanju, ki se oddaljujejo od tradicionalnih behaviorističnih metod poučevanja. 
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Novak (1990) navaja najznačilnejše karakteristike projektnega učnega dela, zaradi 
katerih se le-to kvalitativno razlikuje od tradicionalnega pouka: 

1. Tematsko problemski pristop 
Vsake učne vsebine oziroma aktivnosti se lotimo problemsko. Nalogo si 
zastavimo v obliki problema, ki ga poskušamo rešiti oz. izpeljati do 
konkretnega izdelka. Pri izvajanju projektnega učnega dela je treba prestopiti 
meje enega učnega predmeta, učenci problem rešujejo z znanji z več različnih 
področij. Temelj, na katerem temelji izvajanje projektnega učnega dela, je torej 
interdisciplinarnost. 
 

2. Konkretne tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo 
Teme projektnih učnih del so vzete iz vsakdanjega življenja, gre za reševanje 
realnih problemov. Končni namen aktivnosti je konkreten proizvod z določeno 
vrednostjo, ki ga bo mogoče predstaviti ali uporabiti. Dobrodošle so dejavnosti, 
ki sežejo zunaj šolskih okvirjev in omogočajo učencem, da povezujejo teorijo 
in prakso, torej, da povežejo znanje, pridobljeno pri pouku, z znanjem, ki ga 
pridobijo prek lastnih izkušenj. 
 

3. Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s težiščem na aktivnosti 
učencev 

Udeleženci projekta imajo skupne cilje in namene. Postavitev cilja in namena 
predvideva načrtovanje trajanja projekta, števila udeležencev, pripomočkov, 
aktivnost za izvedbo in kraja oz. prostora, kjer projekt poteka. Nujno potrebno 
je enakovredno sodelovanje vseh učencev v vseh etapah izvajanja projekta. Z 
aktivnim delom, poizvedovanjem, raziskovanjem, organiziranjem ipd. je 
učencem omogočeno odkrivanje njihovih interesov in sposobnosti. 
Tradicionalen pouk učence največkrat prikrajša ravno na tem področju.  
 

4. Upoštevanje interesov, potreb, sposobnosti učencev 
Upoštevanje interesov učencev v začetni etapi projektnega dela, pri izbiranju 
tematike, je predpogoj za njihovo motivacijo. V vzgojno-izobraževalnem 
procesu moramo učenčeve interese spodbujati z njegovim aktiviranjem v 
učnem procesu. Ravno projektno učno delo ponuja obilo možnosti za 
razvijanje obstoječih interesov, hkrati pa tudi za odkrivanje in razvijanje novih. 
Projektno delo omogoča in spodbuja tudi različne oblike in metode 
diferenciranega in individualiziranega dela. Ravno v tem, da omogoča in 
spodbuja vsakega učenca posebej, da se v vsaki novi priložnosti aktivira in 
izkaže, je posebna pedagoška vrednost projektnega učnega dela v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Nujna je učiteljeva odprtost do učencev, ki jim 
omogoča, da svobodno izražajo svojo kreativnost, upoštevajo in spoštujejo 
drug drugega, so kritični in samokritični ter da med seboj sodelujejo. 
 

5. Sodelovanje 
Sodelovanje je ena izmed pomembnejših lastnosti, zaradi katere se projektno 
učno delo loči od tradicionalnega pouka. Pri sodelovanju gre za skupno 
izvajanje projekta vseh udeležencev, sodelovanje se razvije tudi med učenci in 
učiteljem. Avtoritarne in hierarhične odnose, značilne za tradicionalno delo, pri 
projektnem učnem delu zamenjajo demokratični odnosi, ki omogočajo 
sproščeno vzdušje, saj vsi udeleženci stremijo k istemu cilju.  
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6. Odprtost projektnega učnega dela kot način dela 
Odprtost projektnega učnega dela se izraža na različnih ravneh. Za učno 
vsebino, obravnavano v projektnem delu, je potrebno, da ni omejena na en 
sam učni predmet ali vir znanja (npr. šolski učbenik), kot smo tega navajeni pri 
tradicionalnem pouku. Temo je treba obravnavati z različnih vidikov, zato jo je 
mogoče uspešno obdelati le z interdisciplinarnostjo. Projektno delo omogoča 
medpredmetno povezovanje vsebin in poglabljanje kurikularnih vsebin. Učitelj 
pri projektnem delu ne sme nastopati le kot posrednik znanja ali razsodnik. 
Njegova naloga je predvsem v spodbujanju učencev k iskanju in odkrivanju 
novih spoznanj in ugotovitev, da se neovirano razvijajo prek lastne aktivnosti. 
 

7. Poudarek na izkustvenem učenju 
Projektne naloge praviloma vsebujejo tematiko iz življenjske situacije, skupni 
cilj udeležencev projektnega dela pa je končni produkt. Značilno za projektno 
učno delo je, da povezuje in združuje mišljenje in aktivnost, šolo in življenje, 
teorijo in prakso (Gudjons, 1989, v Novak, 1990). Za razvoj intelektualnih 
zmogljivosti pri človeku je zelo pomembna tudi motorična in senzorična 
aktivnost, zato je treba pri učencih aktivirati različna čutila in na ta način 
preprečevati monotonost v učnem procesu. Učni proces je učinkovitejši, če so 
učenci ustrezno aktivirani, povezovanje aktivnosti in motivacije pa ugodno 
vpliva na dolgotrajno pomnjenje učne vsebine. Pri projektnem učnem delu 
učenci postavljajo cilje, dajejo pobude, predloge, rešujejo konflikte, doživljajo 
presenečenja ipd., ravno te dejavnosti pa razgibajo učno situacijo (Gudjons, 
1989, v Novak, 1990), pri kateri se sproža sočasno aktiviranje kognitivne, 
emocionalne, motorične in socialne sfere posameznikove osebnosti (Otto, 
1977, v Novak, 1990). 
 

8. Poudarek na učenju kot procesu zaradi primerno vzgojne funkcije 
projektnega učnega dela 

Težišče projektnega dela ni samo na končnem izdelku, ampak tudi na učnem 
procesu. Končni produkt ni edini cilj projektnega dela, ampak samo sredstvo 
za doseganje določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Projektno delo omogoča 
strategijo razvijanja človekove osebnosti z upoštevanjem njegove aktivne 
vloge. 
 

2.2.1  Izobraževalni pristopi pri projektnem učnem delu 

 

Projektno učno delo je tipičen primer sodelovalnega učenja (Notari, Baumgartner in 
Herzog, 2013). Sodelovalno učenje je skupno ime za množico izobraževalnih 
pristopov, kjer gre za skupne dejavnosti učencev in učiteljev. Obliki sodelovalnega 
učenja sta kooperativno in kolaborativno učenje (Rugelj, 2013).  

Projektno učno delo zadostuje mnogo zahtevam za razvoj osebnih veščin 21. stoletja 
(Baumgartner idr., 2013). Osnovne veščine, kot so branje, pisanje in računanje, se 
dopolnjujejo z dodatnimi veščinami, kot so kritično razmišljanje in reševanje 
problemov, komunikacija, sodelovanje, timsko delo in vodenje, kreativnost in 
inovativnost, samostojnost pri učenju, medkulturno razumevanje ter ne nazadnje 
informacijska in digitalna pismenost (Hsu, Chou, Hsu in Hwang, 2008).  
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Pri projektnem delu se torej razvijajo pomembne spretnosti in veščine, pomembne za 
učinkovito delo in vključevanje v družbo. V kakšni meri se bodo te spretnosti in 
veščine posameznika razvile, in kakovost končnega rezultata projektnega dela je v 
veliki meri odvisno od lastnosti posameznikov, ki sodelujejo v skupini.   

Webb je leta 1982 predlagal okvir (Slika 2), ki razlikuje med različnimi 
karakteristikami, ki vplivajo na proces skupinskega dela. Na napredek pri skupinskem 
delu vplivajo tri večje skupine karakteristik. V prvi so posameznikove osebne 
značilnosti, kot so znanje, sposobnosti, socialne veščine in osebnostne lastnosti. V 
drugi skupini so karakteristike skupine, kamor sodi način formacije skupine, v tretji pa 
način nagrajevanja oz. zunanja motivacija. Vse te tri skupine karakteristik vplivajo na 
interakcijo med člani skupine. Slednja se v zadnji fazi spremeni v dosežek, pod 
vplivom kognitivnih procesov in socialno čustvenih vplivov (Notari idr., 2013). 

 

 

Opisane karakteristike posameznikov vplivajo na interakcijo in posledično na potek 

dela v skupini, kljub temu pa lahko opredelimo zaporedje glavnih faz projektnega 

dela. 

 

 

Slika 2 Sistem delovanja sodelovalnih skupin, prilagojen po Webbu (1982) 
(Baumgartner idr., 2013) 

Karakteristike posameznika 
(sposobnosti, socialne veščine, 

osebnost…) 

Karakteristike skupine 
(velikost, sestava…) 

Zunanja motivacija/nagrada 
(skupinska, individualna…) 

Interakcija  
(medsebojna 

pomoč, deljenje 
virov, 

komunikacija…) 

Dosežek 

Kognitivni procesi, 
socialno čustveni vplivi 

procesi 

VHODNE KARAKTERISTIKE 
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2.2.2   Potek projektnega dela 

 

Zgradba in potek projektnega dela se med različnimi avtorji nekoliko razlikujeta. 
Novak idr. (2009) so projektno učno delo razčlenili na šest etap: 

1. Iniciativa z oblikovanjem projektne teme in končnega cilja 
V tej etapi najprej nastane pobuda za projektno učno delo. Udeleženci nato 
oblikujejo in predlagajo eno ali več tem, izmed katerih izberejo najprimernejšo, 
torej tisto, ki jo bodo obdelali s projektno metodo. Določijo končni cilj projekta 
in naslov. Pomembno je, da pri izbiri teme aktivno sodelujejo vsi udeleženci, 
da jim je izbrana tema zanimiva in nekoliko že znana, kar dvigne njihovo 
motiviranost, saj je le-ta pomembna za uspešno projektno delo. 
 

2. Izdelava idejne skice z operativnimi cilji in nalogami 
Idejna skica je sestavljena iz razčlenitve končnega cilja na delne cilje in 
naloge. Idejna skica je lahko v obliki slike, preglednice ali miselnega vzorca. 
Pomembno je, da je pregledna ter da so vse naloge oz. aktivnosti jasno 
oblikovane in uresničljive. Skica mora biti izdelana do te mere, da je skica 
vsebinsko jasna vsem udeležencem. Tem bolj je nazorna in konkretizirana, 
lažje bo v naslednji etapi izdelati načrt izvedbe. 
 

3. Načrtovanje izvedbe 
Na podlagi idejne skice, izdelane v prejšnji etapi, sledi načrtovanje izvedbe 
posameznih dejavnosti. Načrt mora za vsako posamezno nalogo vsebovati, 
kdo jo bo izvajal, kdo bo sodeloval, kje in kdaj bo izvajana, koliko časa bo 
potekala, kateri postopki, metode in tehnike bojo izvajalci uporabljali ter katere 
pripomočke in sredstva bodo pri tem uporabljali. Načrt je lahko izdelan 
tabelarno ali v obliki miselnega vzorca. Pri načrtovanju izvedbe aktivno 
sodelujejo vsi udeleženci. Skupaj pretehtajo predloge in presodijo o njihovi 
uresničljivosti ter primernosti glede na zastavljene cilje. Obsežnejše naloge 
lahko po potrebi razdelijo na podnaloge. 
 

4. Izvedba načrta 
V tej fazi se udeleženci lotijo izvajanja posameznih nalog v skladu z načrtom.  
 

5. Predstavitev dosežkov 
Udeleženci predstavijo konkretne rezultate projektnega dela. Prikazan naj bo 
celoten postopek (idejna skica, načrt …), ne le končni produkt. S prikazanimi 
dosežki se projekt zaključi, ne pa tudi projektno delo, sledi namreč evalvacija. 
 

6. Evalvacija  
Evalvacija je vrednotenje rezultatov in celotnega poteka projekta. Ocenjevanje 
samo končnih produktov ni zadostno, saj je omejeno zgolj na končni rezultat, 
ne da bi upoštevali potek izvedbe in učinke. Priporočljivo je, da projektno delo 
ovrednotijo vsi udeleženci projekta, torej člani oz. skupina, ki je izdelala 
projekt, člani ostalih skupin, učitelj, zunanji sodelavci in opazovalci. 
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2.2.3  Ocenjevanje projektnega dela 

 

Z razvojem novih učnih teorij je ocenjevanje postalo pomemben del učnega procesa 
(Roberts in McInnerney, 2007). 

Ocenjevanje skupinskega dela ni le ocenjevanje produktivnosti skupine, ampak tudi 
ocenjevanje posameznikove sposobnosti interakcije, dela ter učinkovitega delovanja 
in sodelovanja v skupini (Roberts in McInnerney, 2007). 

Učitelj z jasnim ocenjevanjem posameznikovega prispevka in z upoštevanjem ocene 
posameznika pri končni oceni skupine poveča odgovornost posameznika (Peklaj, 
2001). Enačenje skupinske ocene z oceno posameznika, ne da bi upoštevali 
prispevek posameznika k skupinskemu delu, je nepošteno. Posamezniki se pri 
skupinskem delu večinoma zelo dobro zavedajo kvantitete in kvalitete svojega 
prispevka in prispevka drugih, zato jih je smiselno upoštevati pri ocenjevanju 
(Roberts in McInnerney, 2007). 

Možne metode ocenjevanja posameznika znotraj skupine so: 

 Ocenjevanje posameznika z uporabo preizkusa 
Učitelj rezultatov skupinskega dela ne oceni neposredno, ampak oceno pridobi 
z uporabo pisnega preizkusa. Ocenjevanje poteka po zaključku skupinskega 
dela. V tem primeru nekateri učenci ne vidijo prave vrednosti uporabe 
skupinske oblike dela, ker končni izdelek ni ocenjen (Roberts in McInnerney, 
2007). 
 

 Ocenjevanje posameznikovega prispevka k skupinskemu delu 
Kadar ni dovolj, da učitelj oceni samo končni izdelek, mora oceniti tudi 
vsakega posameznika. Učitelj lahko od vsakega posameznika zahteva pisanje 
bloga ali izdelavo portfolia, ki ga pregleda po zaključku skupinskega dela. 
Učitelj ima tako pregled nad posameznikovim napredkom in prispevkom, zato 
ga lahko lažje in bolj objektivno oceni (Roberts in McInnerney, 2007). 
 

 Vrstniško ocenjevanje in skupinsko ocenjevanje 
Pri vrstniškem ocenjevanju učenci ocenjujejo stopnjo, vrednost in kakovost 
izdelka drugih, največkrat sošolcev oz. vrstnikov v podobni situaciji (Roberts in 
McInnerney, 2007). Vrstniško ocenjevanje lahko poteka med člani skupine 
(Nančovska Šerbec, Strnad in Rugelj, 2010). Pri skupinskem ocenjevanju 
posameznik ocenjuje delo drugih skupin, ki jim ne pripada (Nančovska 
Šerbec, Strnad in Rugelj, 2010). 
 

 Samoocenjevanje 
Samoocenjevanje poteka, kadar posameznik ocenjujejo stopnjo, vrednost in 
kakovost svojega dela (Roberts in McInnerney, 2007). 
 

Uporaba vrstniškega ocenjevanja, samoocenjevanja in skupinskega ocenjevanja 
skupinskega dela je koristna tako za učence kot učitelje v vseh oblikah računalniško 
podprtega sodelovanja (Nančovska Šerbec, Strnad in Rugelj, 2010).  
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Poudariti je treba, da je učitelj še vedno odgovoren za določanje končne ocene, 
vendar pri tem upošteva priporočila, ki jih je pridobil z vrstniškim, skupinskim ali 
samoocenjevanjem. Za izračun končne ocene posameznikov lahko učitelj uporabi 
različne formule, pri katerih upošteva omenjene metode ocenjevanja (Roberts in 
McInnerney, 2007). 

Učenci lahko v okviru projektnih del izdelujejo digitalne zgodbe. V naslednjem 
poglavju definiramo digitalne zgodbe, opisujemo proces nastajanja digitalnih zgodb in 
kriterije za ocenjevanje teh. 

 

2.3  Digitalne zgodbe 
 

Pripovedovanje zgodb je pogost način človeške komunikacije. Ljudje si pripovedujejo 
zgodbe, kadar komunicirajo in se družijo. S pomočjo pripovedovanja zgodb lahko 
učinkoviteje izrazimo smisel kompleksnih idej, konceptov in informacij (Chung, 2006).  

V zadnjem času so zgodbe doživele preobrazbo. Iz oblike neformalnega 
izobraževanja so postale sredstvo za formalno izobraževanje v šolstvu. Zgodbe kljub 
vplivu novih tehnologij in večpredstavnosti, ki vsebuje bogate multimedijske 
elemente, kot so zvok, video, animacije in grafika, niso izgubile prvotnega namena, 
še vedno posredujejo znanje in modrost. Pripovedovanje zgodb je s tehnologijo 
dobilo novo obliko s še večjim vplivom na izmenjavo idej in znanja (Kuan, Shiratuddin 
in bin Harun, 2012).  

Digitalno pripovedovanje zgodb (angl. digital storytelling) je oblika ustvarjanja 
večpredstavnih gradiv, ki posamezniku omogoča, da svoja stališča predstavi, 
vizualizira in zagovarja (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014).   

Zgodbe so običajno dolge nekaj minut in imajo različne namene, npr. pripovedovanje 
osebnih zgodb, opisovanje zgodovinskih dogodkov ali informiranje in poučevanje o 
določeni tematiki (Robin, 2006). 

 

2.3.1  Digitalno pripovedovanje zgodb v izobraževanju 
 

V izobraževanju je uporaba digitalnega pripovedovanja zgodbe učinkovit način za 
osmišljenje zapletenega in kompleksnega sveta izkušenj in konceptov. Metoda 
digitalnega pripovedovanja zgodbe lahko omogoča konstruktivističen pristop. Učitelj 
lahko digitalne zgodbe uporabi za doseganje predmetnih, socialnih in digitalnih 
kompetenc ter spodbujanje interdisciplinarnosti. Pri snovanju digitalnih zgodb učenci 
razvijajo znanja, veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti, kot so motivacija, 
vrednote, čustva in vzorci razmišljanja (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014).   

Brumark (2004) poroča, da digitalno pripovedovanje zgodb učencem oz. študentom 
pomaga zbirati informacije, kreirati ideje in organizirati njihovo znanje, kar izboljša 
razumevanje učne snovi (Hung idr., 2011). Digitalno pripovedovanje zgodb pomaga 
učencem organizirati izsledke in koncepte na razumljivejši način (Robin, 2008). 
Pripovedovanje zgodb spodbuja doseganje višjih kognitivnih stopenj in 
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opismenjevanje učencev (Xu, Park in Baek, 2011). Pri učencih aktivira višje 
kognitivne stopnje, kot so sinteza idej, ustvarjanje kreativnih vsebin, spodbuja 
domišljijo (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014).  

Digitalno pripovedovanje zgodb pripomore h konvergenci štirih na učenca 
osredotočenih učnih strategij: sodelovanje učenca, refleksijo za globoko učenje, 
projektno učenje in učinkovito vključevanje tehnologije v pouk (Barrett, 2006).  

Digitalno pripovedovanje zgodb učinkovito spodbuja kooperacijo in konstrukcijo 
znanja. Večkrat je organizirano kot projektno učno delo, podprto z raziskovalnim in 
problemskim učenjem (Hung idr., 2011).  

Učitelji lahko digitalno pripovedovanje zgodb uporabijo za predstavitev različnih 
vsebin, tem ali projektov in hkrati spodbudijo študente, da sami izdelajo digitalno 
zgodbo in jo delijo z drugimi. Učitelji lahko izdelajo digitalno zgodbo za spodbujanje 
diskusije v razredu kot uvod v novo tematiko ali kot pomoč učencev k boljšemu 
razumevanju abstraktnih konceptov. Digitalno zgodbo lahko uporabijo na kateremkoli 
predmetnem področju (Storytelling, 2015).  

Kreativno delo, digitalno pripovedovanje zgodb, pripomore k pridobivanju t. i. veščin 
21. stoletja (Robin, 2008): 

 Digitalne pismenosti (angl. digital literacy) – sposobnost komunicirati o temi s 
širšo skupnostjo, zbrati informacije in poiskati pomoč. 

 Globalne pismenosti (angl. global literacy) – sposobnost brati, interpretirati in 
odzvati se na sporočila o neki temi z globalnega stališča. 

 Vizualne pismenosti (angl. visual literacy) – sposobnost razumeti in izdelati 
vizualne elemente ter prek njih komunicirati. 

 Informacijske pismenosti (angl. information literacy) – sposobnost poiskati, 
evalvirati in ustvariti informacije. 

 

Digitalno pripovedovanje zgodb pozitivno vpliva na razvijanje posameznikove 
digitalne kompetence (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014) in medijske pismenosti 
(Gakhar in Thompson, 2007, v Xu idr., 2011). 

Digitalne zgodbe so sposobni izdelati tudi posamezniki, ki so na tehnološkem 
področju slabše podkovani. Večina programske opreme za izdelovanje digitalnih 
zgodb naj bi bila zasnovana tako, da uporabniki potrebujejo le minimalno tehnološko 
predznanje ali izkušnje za vstavljanje zvoka, slik, besedila ipd. Uporabnik lahko prek 
preprostejših, ki omogočajo izdelavo preprostejših digitalnih zgodb, preide k uporabi 
kompleksnejših aplikacij. Te omogočajo izdelavo zahtevnejših, bolj dovršenih 
digitalnih zgodb, v katere so vključeni različni večpredstavnostni elementi. Glede na 
elemente, ki jih želi vključiti v digitalno zgodbo, poleg programske opreme za izdelavo 
digitalne zgodbe uporabnik potrebuje še videokamero in mikrofon, programsko 
opremo za zajem slik in videoposnetkov, pomnilniške enote za shranjevanje teh in 

programsko opremo za urejanje (7 things you should know about... Digital 

Storytelling, 2007). 
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Digitalno zgodbo lahko učenec oz. študent vključi tudi v svoj e-portolio, saj to ni le 
neki končen produkt, izdelan med študijem, ampak prikazuje njegovo znanje in 

osebno rast (7 things you should know about... Digital Storytelling, 2007). 

Učenci in učitelji morajo biti pri vključevanju zvoka, slik, posnetkov, besedila in ostalih 
elementov v digitalne zgodbe pozorni na spoštovanje avtorskih pravic (7 things you 
should know about... Digital Storytelling, 2007). 

Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih prinaša digitalno pripovedovanje zgodb, pa 
lahko neustrezno načrtovan in izpeljan proces povzroči preobremenitev in frustracijo 
učencev in učiteljev (7 things you should know about... Digital Storytelling, 2007). 

Izkušnje, pridobljene pri delu s študenti, kažejo, da oblika projektnega dela z 
oblikovanjem digitalnih zgodb dobro vpliva na razvoj ustreznih in potrebnih 
kompetenc učitelja (Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014).  

 

Slika 3 Zbliževanje novih tehnologij s smernicami v izobraževanju s pomočjo digitalnih 
zgodb (Robin, 2008) 
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Slika 3 prikazuje nove tehnologije (obarvane modro), ki se uporabljajo pri digitalnem 
pripovedovanju zgodb, ter spretnosti in veščine (obarvane zeleno), ki jih izdelava 
digitalnih zgodb razvija. Nove tehnologije (modro) omogočajo delo s podatki, 
večpredstavnostjo, zajem slik in zajem zvokov. Aktualne smernice v izobraževanju 
(zeleno) pa spodbujajo k razvoju veščin 21. stoletja, spodbujajo sodelovanje med 
učitelji in učenci ter razvijajo različne veščine, pomembne za konstrukcijo znanja. 
Digitalne zgodbe omogočajo zbliževanje oz. uporabo novih tehnologij za sledenje 
aktualnih smernic v izobraževanju (Robin, 2008). 

 

2.3.2  Proces nastajanja digitalne zgodbe pri pouku in elementi digitalne 

zgodbe 

 

Koraki nastajanja digitalne zgodbe pri pouku (The Process of Digital Storytelling in 
the Classroom, 2007): 

1. Definicija teme 
Učenci morajo imeti o temi, o kateri bodo izdelovali zgodbo, predznanje oz. so 
se o njej že učili. Pri izdelavi zgodbe uporabijo že usvojeno znanje. 
 

2. Opredelitev pričakovanj 
Učencem učitelj predstavi primere digitalnih zgodb njihovih vrstnikov, ki 
ustrezajo pričakovanjem učitelja. 
 

3. Oblikovanje skupin 
Učitelj se odloči, ali bodo digitalne zgodbe nastajale individualno ali v 
skupinah. Pri izdelavi zgodb v skupinah je pomembno, da je pripovedovalec 
zgodbe ena oseba, zato se bodo morali pri izdelavi zgodbe strinjati o viziji. 
 

4. Viharjenje idej 
Treba je zbrati veliko idej, zato je viharjenje primerna metoda dela. Namen 
viharjenja ni zbrati čim več idej, ki bodo delo otežile in onemogočile delo, 
ampak pretehtati vse možnosti. 
 

5. Izdelava vizije 
Viharjenje da mnogo idej, ampak osredotočiti se in izbrati je treba le eno. 
Določiti je treba namen oz. cilj zgodbe in to, kaj želimo, da gledalci občutijo in 
si zapomnijo po ogledu zgodbe. 
 

6. Izdelava scenarija 
Namen digitalne zgodbe je pripovedovanje osebne zgodbe. Scenarij naj bo 
jasen in jedrnat. Upoštevati moramo, da bo poleg tudi slikovno gradivo, ki se 
mora povezovati z besedilom oz. ga smiselno dopolnjevati. 
 

7. Izdelava storyboarda 
Storyboard je kombinacija povzetkov, slikovnih skic in reprezentacij, iz katere 
so razvidni vsebina in elementi, uporabljeni v zgodbi. Iz njega mora biti jasno 
razvidno, kako in kje bodo uporabljene slike in ostala gradiva, ki bodo 
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dopolnjevala zgodbo. Razvoj storyboarda bo pomagal zagotoviti, da bo 
zgodba imela rdečo nit ter da bo organizirana in jedrnata. 
 

8. Zbiranje virov 
Lahko posnamemo fotografije ali pa slike ustvarimo sami s pomočjo ustrezne 
programske opreme. Za iskanje idej lahko uporabimo splet. 
 

9. Izdelava zgodbe 
V tem koraku uporabimo izbrano programsko opremo, da združimo in uredimo 
zbrano gradivo za digitalno zgodbo. Premišljeno izberemo učinke in prehode, 
tako da zgodbo dopolnijo. Prekomerna in neustrezna uporaba učinkov lahko 
pozornost gledalcev preusmerja stran od zgodbe. Posnamemo glas, ki 
pripoveduje zgodbo. Uredimo slikovno gradivo, da se časovno ujema s 
pripovedjo zgodbe. Digitalno zgodbo shranimo v formatu, ki nam bo omogočal 
da le-to objavimo na spletu ali v predstavitvi. 
 

10.  Objava zgodbe 
Zgodbo lahko delimo z manjšo skupino ali širšim občinstvom. Lahko jo 
objavimo na internetu in omogočimo gledalcem, da nam podajo povratne 
informacije o zgodbi. 

 

Slika 4 Koraki izdelave digitalne zgodbe (Morra, 2014) 
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Korake izdelave digitalne zgodbe opredeljuje tudi Morra (2014) (Slika 4). V nasprotju 
z zgoraj naštetimi koraki, povzetimi po The Process of Digital Storytelling in the 
Classroom (2007), je tu poudarek na refleksiji učenca in povratni informaciji gledalca, 
poslušalca oz. drugih udeležencev. Pri poučevanju velikokrat pozabimo ali zmanjka 
časa za refleksijo in povratno informacijo. Učenec se mora vprašati, kaj novega se je 
naučil in kako lahko izdelek še izboljša. Refleksija lastnega dela in povratna 
informacija dela drugih sta konstruktivni in dragoceni, če sta podani na pravi način, 
zato se morajo učenci tega naučiti. Pri tem jim lahko pomagajo wikiji, blogi, forumi 
ipd. 

 

Robin (2008) je določil elemente digitalnega pripovedovanja zgodb: 

1. Stališče 
Kaj je rdeča nit zgodbe in kaj je stališče avtorja? 
 

2. Dramatično vprašanje 
Ključno vprašanje, ki ohranja pozornost gledalca, odgovor nanj pa je na koncu 
zgodbe. 
 

3. Čustvena vsebina 
Pomembna vprašanja, ki jih gledalci poosebijo in povezujejo vsebino zgodbe z 
občinstvom. 
 

4. Moč glasu, ki pripoveduje 
Način, da zgodbo prilagodimo, da bodo gledalci razumeli vsebino. 

 
5. Moč zvoka 

Glasba in ostali zvoki, ki podpirajo zgodbo in ji dajejo čustveno komponento. 
 

6. Učinkovitost 
Uporaba ravno dovolj komponent, da povemo zgodbo. 
 

7. Ritem zgodbe 
Hitrost pripovedovanja zgodbe. 
 

Med izdelavo zgodbe je treba paziti na uporabo elementov, ki so pomembni za 
kvalitetno digitalno zgodbo. Učitelj mora učence seznaniti z elementi za učinkovito 
digitalno pripovedovanje zgodb, še preden začnejo ustvarjati. 

 

2.3.3  Kriteriji za ocenjevanje digitalnih zgodb 
 

Učiteljevi kriteriji za evalvacijo digitalnih zgodb morajo biti učencem znani vnaprej že 
med samo izdelavo zgodb (Chung, 2006). 

Posameznik ima pri udeležbi v projektnem učnem delu, v katerem se izdelujejo 
digitalne zgodbe, dvojno vlogo, je kreator in poslušalec. Zaradi dvojne vloge 
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nastanejo pogoji za formativno preverjanje znanja in samoocenjevanje (Morris, 2013, 
v Nančovska Šerbec in Žerovnik, 2014). 

Učitelji imajo lahko včasih zaradi širokega spektra posameznikovih veščin, ki so 
vplivale na razvoj oz. izdelavo digitalne zgodbe, težave pri ocenjevanju digitalnih 
zgodb. Te veščine so si zelo različne, na eni strani imamo veščine, ki so povezane s 
kreativnostjo, na drugi strani pa tiste, ki so povezane izključno s tehnološkim znanjem 
(7 things you should know about... Digital Storytelling, 2007). 

Proces in aktivnosti razvijanja digitalne zgodbe spodbujajo refleksijo, kar je z uporabo 
tiskanih gradiv težko doseči. Izdelava digitalne zgodbe zadosti vsem posameznikom, 
ne glede na njihov prevladujoči stil zaznavanja po modelu VAK (vizualni, avditivni, 
kinestetični) (7 things you should know about... Digital Storytelling, 2007). 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani nosilci predmeta IKT v izobraževanju, ki 
ga obiskujejo študenti 1. letnika Razrednega pouka, digitalne zgodbe in spremljajoča 
gradiva nastala v okviru projektnega dela, ocenjujejo glede na naslednje elemente in 
kriterije (Žerovnik, 2015): 

 Učni cilji in ideja 
Ali so učni cilji in ideja smiselni in povezani? 

 Osnutek zgodbe (idejna skica), storyboard 
Ali je iz idejne skice jasno razvidna vsebina po korakih? Ali storyboard 

vključuje opis predvidenih multimedijskih elementov? 

 Vsebina zgodbe 
Ali zgodba vključuje vse elemente digitalnega pripovedovanja zgodb? 

 Multimedijski material – grafika 
Ali je grafika izvirna, skladna in originalna? 

 Multimedijski material – zvok in/ali video:  
Ali je zvok/video prisoten in ali primerno dopolni zgodbo? 

 Primernost ciljni publiki 
Ali je digitalna zgodba primerna za ciljno publiko? 

 Originalnost/izvirnost zgodbe, elementi digitalne zgodbe 
Ali je zgodba zanimiva, izvirna, z ustreznimi elementi digitalne zgodbe 

in ni kopija obstoječe zgodbe? 

 Originalnost/izvirnost multimedijskega gradiva 
Ali je uporabljeno gradivo izvirno, originalno in skladno? 

 Vsebinska ustreznost spremnega gradiva 
Ali je material vsebinsko skladen z zgodbo in vključuje glavne poudarke 

iz zgodbe? 

 Oblikovna ustreznost spremnega gradiva:  
Ali je material oblikovno dovršen in skladen z oblikovno podobo 

zgodbe? 

Drugi sklop kriterijev se navezuje na predstavitev digitalne zgodbe, kjer se ocenjujejo 
ustreznost dolžine izvedene predstavitve, motivacijski vidik, zanimivost predstavitve 
ter struktura in oblika predstavitve. 
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3 Digitalna kompetenca 

 

Digitalna kompetenca vključuje zanesljivo in kritično rabo tehnologije informacijske 
družbe (angl. Information Society Technology - IST) za delo, učenje in komunikacijo. 
Podprta je z osnovnimi spretnostmi IKT, kot so uporaba računalnikov za pridobitev, 
dostop, shranjevanje, pridelavo, obdelavo, predstavitev in izmenjavo podatkov ter za 
komunikacijo in udeležbo v sodelovalnih skupnostih prek medmrežja. Digitalna 
kompetenca pomaga pri pridobivanju ostalih ključnih kompetenc, kot so jezikovne in 
matematične kompetence, kulturno zavedanje, učiti se učiti (Ferrari, Brečko in Punie, 
2014). Povezana je s pridobivanjem tako imenovanih kompetenc 21. stoletja, ki naj bi 
jih usvojili vsi državljani, da bi lahko učinkovito sodelovali v družbi in ekonomiji. 
Posamezniki brez zadostne digitalne kompetence lahko postanejo izključeni iz 
pomembnih aktivnosti, ne izkoristijo danih možnosti in se lahko ogrozijo z uporabo 
digitalnih orodij in medijev (Ala-Mutka, 2011). 

V okvirju DIGCOMP za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence v Evropi 
digitalno kompetenco sestavlja petih kompetentnih področij in pripadajočih 
kompetenc (Tabela 1). V evropskem kompetenčnem okvirju DIGCOMP so podrobno 
opredeljeni tudi primeri znanja in veščin ter primeri uporabe digitalne kompetence pri 
učenju (Ferrari, Brečko in Punie, 2014).  

 

 

Kompetentno področje  
Vidik 1 

Kompetence  
Vidik 2 

Informacije 
Identificirati, najti, predelati, 
shraniti, organizirati in analizirati 
digitalno informacijo, vrednotiti 
relevantnost in namen. 

Brskanje, iskanje in filtriranje informacij 
 

Ocenjevanje informacij 

Shranjevanje in obdelava informacij 
 

Komunikacija 
Komunicirati v digitalnem okolju, 
izmenjevati vsebine, povezovati in 
sodelovati z drugimi s pomočjo 
spletnih/digitalnih orodij, delovati in 
sodelovati v skupnostih ter 
omrežjih, medkulturno zavedanje. 

Sodelovanje s pomočjo tehnologije 

Izmenjava informacij in vsebin 

Udejstvovanje skozi digitalno državljanstvo 

Sodelovanje s pomočjo digitalnih kanalov 

Netetika 

Upravljanje digitalne identitete 
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Ustvarjanje vsebin 
Ustvarjati in urejati nove 
multimedijske vsebine; integrirati in 
ponovno predelati prejšnje znanje 
ter vsebine; ustvariti kreativne 
izdelke in medijske vsebine, 
programirati aplikacije in razumeti 
osnovne principe programiranja; 
uporabiti in spoštovati avtorske 
pravice. 

Razvijanje vsebin 

Integriranje in ponovno izdelovanje 

Avtorske pravice in licence 

Programiranje 

Varnost 
Osebna zaščita, varovanje 
podatkov, varovanje digitalne 
identitete, varnostni ukrepi, varna 
in smiselna raba. 

Varovanje naprav 

Varovanje osebnih podatkov 

Varovanje zdravja 

Varovanje okolja 

Reševanje problemov 
Ugotoviti digitalne potrebe in vire, 
ustrezno izbrati najprimernejše 
digitalno orodje glede na namen in 
potrebe, reševati konceptualne 
probleme s pomočjo digitalnih 
orodij, kreativno uporabljati 
tehnologijo, reševati tehnične 
probleme, nadgrajevati svoje 
kompetence in kompetence drugih. 

Reševanje tehničnih problemov 

Identifikacija potreb in tehničnih možnosti 

Inoviranje in kreativna raba tehnologije 

Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah 

Tabela 1 DIGCOMP kompetentna področja in kompetence (Ferarri, Brečko in Punie, 
2015). 

 

Značilnosti digitalne kompetence so, da je (Cartelli, 2010): 

 večdimenzionalna, zajema integracijo kognitivnih, relacijskih ter socialnih 
sposobnosti in veščin, 

 kompleksna in se razvija s časom, 

 povezana z ostalimi kompetencami, ni neodvisna od ostalih ključnih 
kompetenc, kot sta branje, računanje, reševanje problemov ipd., 

 občutljiva za sociokulturni kontekst, njen pomen se spreminja s časom glede 
na okolje in izobraževalne smernice. 

Naštete značilnosti digitalne kompetence so bile dovolj splošne in široke, da so 
predstavljale osnovo za razvoj instrumenta za analizo in nadaljnje raziskovanje 
(Cartelli, 2010). 

Calvani, Fini in Ranieri digitalno kompetenco definirajo kot sposobnost raziskovati in 
se prilagajati novim tehnološkim situacijam, analizirati, izbrati in kritično ovrednotiti 
podatke in informacije, izkoriščati tehnološke potenciale za predstavitev, reševanje 
problemov in sodelovalno učenje, hkrati pa se zavedati osebnih dolžnosti in 
spoštovati pravice in dolžnosti (Calvani, Fini, Ranieri, 2010). 
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Digitalna kompetenca temelji na treh glavnih dimenzijah (Calvani idr., 2010):  

 tehnološki, ki se nanaša na fleksibilnost pri spoznavanju tehnoloških okvirjev, 

 kognitivni, ki se nanaša na iskanje in evalvacijo podatkov, 

 etični, ki poudarja odgovorno uporabo IKT za interakcijo.  

 

Presek teh treh dimenzij je pomemben za razumevanje potencialov medmrežja in za 
uspešno sodelovanje v računalniško podprtem okolju (Calvani idr., 2010). 

 

 

Slika 5 Dimenzije digitalne kompetence (Calvani, Fini, Ranieri, 2010) 

 
 

3.1  Razvoj digitalne kompetence v slovenskem šolstvu 
 

Digitalna kompetenca v 21. stoletju predstavlja izziv za izobraževalne sisteme (Li in 
Ranieri, 2010). Z digitalno kompetenco učencev in učiteljev se v tujini ukvarjata 
predvsem organizaciji International Society for Technology in Education (ISTE), ki se 
ukvarja s spodbujanjem uporabe informacijske tehnologije za pomoč pri učenju in 
poučevanju,  in UNESCO. Organizaciji postavljata standarde in smernice za 
razvijanje digitalne kompetence (Barr in Sykora, 2015). V Sloveniji ima pri razvijanju 
digitalne kompetence učencev in učiteljev največjo vlogo Zavod RS za šolstvo. 

Analize raziskav kažejo, da digitalna kompetenca vključuje pomembne kognitivne in 
metakognitivne sposobnosti. Čeprav je posameznikom, rojenim po letu 1980, 
uporaba IKT blizu, ni nujno, da imajo te sposobnosti razvite (Li in Ranieri, 2010). 
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Razvoj digitalne kompetence je kompleksna dejavnost, ki zahteva več kot le brskanje 
po internetu. Ni dovolj le uporaba tehnologije, ampak mora posameznik biti sposoben 
prednosti tehnologije učinkoviti vključevati v svoje delo. Zavedati se mora, kaj vse mu 
tehnologija informacijske družbe omogoča, in nanjo prenesti opravila, ki jih le-ta 
zmore bolje od njega, ter kreativno in inovativno razmišljati o drugačnih, 
učinkovitejših rezultatih, ki brez tehnologije informacijske družbe (IST) ne bi bili 
dosegljivi (Wechtersbach, 2006). 

Posebna skupina za opredelitev in razvoj digitalne kompetence in Strokovna skupina 
za digitalno kompetenco, ki jo je ustanovila Evropska komisija, sta opredelili, da 
razvijanje digitalne kompetence poteka v štirih nivojih (Wechtersbach, 2009): 

 posameznik spoznava IST in razvija veščine za njeno uporabo, 

 posameznik pozna in razume prednosti IST in jo uporablja pri svojem delu, 
oblik, metod in rezultatov svojega dela pa večinoma ne spreminja, 

 posameznik ima drugačne cilje, uporablja drugačne procese in dosega 
učinkovitejše in uspešnejše rezultate, ki brez ITS ne bi bili mogoči, 

 posameznik IST intenzivno uporablja za večanje svojih umskih zmogljivosti. 

 

Tudi organizacija ISTE izpostavlja, da razvijanje veščin poteka v različnih nivojih in 
da učenec posamezno spretnost razvija več let, preden jo obvlada. Smernice in 
kriterije za digitalno kompetenco oz. pismenost so zastavili za različne starostne 
razrede otrok. Pri tem so smernice zastavljene tako, da se veščine razvijajo in 
nadgrajujejo skozi leta. Treba pa je upoštevati, da je smiselno kriterije med uporabo 
prilagoditi glede na okolje, izkušnje in dostop do tehnologije (ISTE, 2007).   

Nekatere aktivnosti za razvoj digitalne kompetence slovenskih učencev so vključene 
v učne načrte za neobvezni izbirni predmet Računalništvo v drugem triletju (Krajnc, 
2013) in izbirni predmet Računalništvo v tretjem triletju (Batagelj idr., 2002). Ker sta 
predmeta izbirna, ju posledično ne obiskujejo vsi učenci. 

V drugem triletju, 4., 5. in/ali 6. razredu, lahko učenci izberejo predmet Računalništvo 
kot neobvezni izbirni predmet. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s 
posameznimi programi, ampak temelji na seznanjanju učencev z računalniškimi 
koncepti in procesi. Znanja, spretnosti in veščine, pridobljene pri tem predmetu, so 
prenosljivi in uporabni na vseh področjih človeških dejavnosti, učencem koristijo tudi 
pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja in veščine so del digitalne 
pismenosti v evropskem referenčnem okviru osmih ključnih kompetenc (Krajnc idr., 
2013). 

V zadnjem triletju, 7., 8. in/ali 9. razredu, lahko učenci izberejo obvezni izbirni 
predmet Računalništvo, ki ga sestavljajo predmeti Urejanje besedil, Računalniška 
omrežja in Multimedija (Batagelj idr., 2002). 

Pri predmetu Urejanje besedil učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za 
razumevanje in osnovno uporabo računalnika, v naslednjih letih pa ta znanja spiralno 
poglobijo in razširijo, pri čemer je v drugem letu poudarek na računalniških omrežjih 
in v tretjem letu na multimediji (Krapež, Rajkovič, Batagelj in Wechtersbach, 2001). 

Izbirni predmet Računalništvo odpira učencem možnost, da pridobijo temeljna znanja 
računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in 
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v poznejšem življenju. Razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, z 
namenom, da zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev v 
nepredvidljivih situacijah. V ospredju sta aktivna vloga učencev ter njihov strokovni in 
jezikovni razvoj (Krapež idr., 2001). 

Predvsem pri predmetu Multimedija učenci informacijsko pismenost razširijo na 
uporabo svojega znanja v novih neznanih situacijah. Naučijo se, kako uporabljati 
novo, do zdaj njim nepoznano programsko in strojno opremo in kako učinkovito 
uporabljati tehnologijo za doseganje ciljev, ki jih brez tehnologije ne bi bili zmožni 
doseči. Znanje in veščine, ki jih učenci pridobijo, zajema inovativno iskanje, 
evalvacijo in uporabo informacij z različnih digitalnih virov. Učence spodbujajo, da 
postanejo kritični in analitični uporabniki digitalne tehnologije pri učenju in delu. Torej, 
predmet spodbuja razvijanje digitalne kompetence (Wechtersbach, 2007).  

Menimo, da kurikularne vsebine, ki vključujejo izvajanje aktivnosti za razvijanje 
digitalne kompetence učencev, v učnih načrtih nastopijo prepozno. V prvem triletju 
takšne aktivnosti v učne načrte sploh niso vključene. Učitelji jih torej v pedagoški 
proces vključujejo po želji, glede na svoje znanje in odnos do tehnologije. Aktivnosti 
za razvijanje digitalne kompetence se načrtno izvajajo šele v okviru izbirnih 
predmetov v drugem in tretjem triletju, ki jih ne obiskujejo vsi učenci. Če se na izbirni 
predmet prijavi premalo učencev, ga šola niti ne izvaja. 

Slovenska mladina ima dostop do novih tehnologij in jih pogosto uporablja. To 
dejstvo bi bilo treba izkoristiti in znanje o novih tehnologijah na kakovosten način 
vključiti že v zgodnje faze formalnega izobraževanja (Podovšovnik Axelsson, 2009). 

Ker je Računalništvo v osnovni šoli izbirni predmet, pridejo učenci v 1. letnik srednje 
šole z zelo raznovrstnim znanjem. Lahko se zgodi, da nekateri učenci v osnovni šoli 
niso imeli niti ene učne ure pouka v računalniški učilnici (Krajnc, 2015). Nekateri 
učenci se torej z izobraževanjem v zvezi z učinkovito rabo tehnologij srečajo šele v 
srednji šoli v okviru predmeta Informatika, ki predstavlja nadgradnjo predmeta 
Računalništvo v osnovni šoli. Pomembno je, da učitelji upoštevajo predznanje svojih 
dijakov in temu prilagodijo način poučevanja (Krapež idr., 2001).  

Razvijanje digitalne kompetence mora biti organizirano in prisotno na različnih 
področjih izobraževanja, saj ni uspešno, če je izvzeto iz kurikuluma (Wechtersbach, 
2009).  

Po rezultatih raziskave e-learning Nordic (2006), ki je potekala na Danskem, 
Norveškem, Švedskem in Finskem, je uporaba tehnologije informacijske družbe (IST) 
omejena predvsem na prvi nivo, razvijanje, in drugi nivo, osmišljanje. Tretji nivo, 
širjenje, je prisoten redko in največkrat odvisen od znanja in motiviranosti 
posameznega učitelja. Četrtega nivoja, intenzivne uporabe, z raziskavo niso zaznali. 
Podobno situacijo v Sloveniji kažejo raziskave Ivana Gerliča iz leta 2005 
(Wechtersbach, 2009). 

Učenci imajo več izkušenj z uporabo IKT doma kot v šoli, vendar pa imajo učenci, ki 
uporabljajo IKT tudi v šoli, boljše mnenje o lastni digitalni kompetenci kot 
posamezniki, ki uporabljajo IKT le doma (Survey of Schools: ICT in Education, 2013). 

Na uporabo novih tehnologij vpliva predvsem družbeni kontekst, v katerem 
posameznik živi in deluje. Razlike med stopnjami veščin za uporabo računalnikov in 
komunikacijskih veščin se torej pojavljajo tudi pri predstavnikih mlade generacije v 
razvitih državah. Za ta pojav se danes uporablja izraz digitalni razkorak (angl. digital 
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divide) (Carteli, 2010; Podovšovnik Axelsson, 2009). Izraz se je v preteklih desetletjih 
uporabljal za izpostavljanje razlik glede dostopa do tehnologije med razvitimi in 
nerazvitimi državami, danes pa se z njim označujejo razlike v stopnjah digitalne 
kompetence pri posameznikih znotraj istega okolja (Cartelli, 2010). 

 

3.2  Digitalna kompetenca učiteljev 
 

Za razvoj digitalne kompetence učenca je pomembno, da imajo vsi učitelji, ne le 
učitelji računalništva, potrebno znanje in kompetence za dnevno vključevanje IKT v 
učno prakso (Survey of Schools: ICT in Education, 2013). 

Z digitalno kompetenco učiteljev se v tujini ukvarjajo različne organizacije, med njimi 
tudi International Society for Technology in Education (ISTE) ter UNESCO (Barr in 
Sykora, 2015). V Sloveniji se z razvijanjem in smernicami za digitalno kompetence 
učiteljev ukvarja predvsem Zavod za šolstvo RS. 

UNESCO in ISTE sta definirala standarde digitalnih kompetenc in smernice za 
učitelje. Izpostavila sta komplet veščin, ki jih učitelj potrebuje za učinkovito 
vključevanje tehnologije v učenje in poučevanje. 

UNESCO je leta 2011 objavil okvir IKT-kompetenc za učitelje (ICT competency 
standards for teachers), v katerem obravnava tehnološko pismenost, poglabljanje 
znanja in ustvarjanje znanja glede na strateške usmeritve, kurikulum, pedagogiko, 
IKT, organizacijo in administracijo in profesionalni razvoj učitelja (UNESCO, 2011). 

Tehnološka pismenost učitelja zajema osnovna znanja. Učitelj mora znati ustrezno 
vključiti uporabo tehnologije v pouk glede na kurikulum. Vedeti mora, kje, kako, kdaj 
(in kdaj ne) uporabiti tehnologijo za aktivnosti in predstavitve v razredu. Poznati mora 
osnovno strojno in programsko opremo ter namensko strojno opremo, spletne 
brskalnike, programe za komunikacijo in predstavitve. Sposoben mora biti uporabljati 
tehnologijo s celotnim razredom, manjšimi skupinami in posamezniki ter vsem 
zagotoviti enakovreden dostop. Poznati mora spletne vire, ki so potrebni za 
učinkovito uporabo tehnologije, s katero pridobijo dodatno znanje s področja 
poučevanja, in se tako dodatno poklicno razvijajo (UNESCO, 2011). 

V sklopu poglabljanja znanja je UNESCO v povezavi z IKT izpostavil učiteljevo 
poznavanje različnih orodij, ki so specifična za posamezen predmet. Učitelj mora biti 
zmožen ta orodja fleksibilno uporabljati v različnih situacijah. Sposoben mora biti 
uporabljati svetovni splet in učencem pomagati pri sodelovanju, pri pridobivanju 
informacij in pri sodelovanju s strokovnjaki obravnavanega področja. Učitelj mora IKT 
uporabljati za izdelavo in spremljanje skupinskih projektov ter projektov 
posameznikov (UNESCO, 2011). 

V sklopu ustvarjanja znanja so v povezavi z IKT izpostavili, da mora učitelj znati 
ustvariti skupnosti znanja v digitalnem okolju in uporabljati IKT za podporo razvoju 
veščin učenca in kontinuiranemu učenju. Prav tako pa mora imeti tudi učitelj 
zmožnost in željo po eksperimentiranju ter kontinuiranem učenju ter uporabljati IKT 
za ustvarjanje profesionalnih skupnosti znanja (UNESCO, 2011). 
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ISTE definira naslednje standarde za učitelje (ISTE, 2008): 

1. Spodbujanje učenja in ustvarjalnost učenca ter pomoč učencu 
Učitelj uporablja znanje o temi, učenju in tehnologiji za zagotavljanje pomoči, 
spodbujanje učenja ter kreativnosti učenja v realnem in virtualnem okolju. 
 

2. Oblikovanje in razvijanje učnih praks učenja in ocenjevanja v 
digitalni dobi 

Učitelj oblikuje, razvija in vrednoti avtentične učne prakse in ocenjevanja z 
vključevanjem sodobnih virov in orodij. S tem pripomore k širjenju učnega 
okvirja ter razvijanju znanj in veščin študenta glede na IKT standarde. 
 

3. Predstavitev dela in učenja digitalne dobe 
Učitelj predstavlja znanje, veščine in napredek inovativne profesionalne 
prakse v digitalni in globalni skupnosti. 
 

4. Spodbujanje in uveljavljanje načel odgovornosti in digitalnega 
državljanstva 

Učitelj razume lokalne in globalne družbene teme, ki vključujejo digitalno 
kulturo in etično obnašanje v profesionalni praksi. 
 

5. Spodbujanje profesionalnega učenja in vodenja 
Učitelj neprekinjeno razvija profesionalno prakso. V šolski in profesionalni 
skupnosti promovira in demonstrira učinkovito in ustrezno uporabo digitalnih 
virov in orodij. 
 

Modela standardov ISTE in UNESCO sta si podobna in se dopolnjujeta. Oba okvirja 
skupaj lahko razumemo kot kontinuum učiteljevih spretnosti in ciljev od osnovne, 
začetne (tehnološka pismenost – UNESCO) do napredne stopnje (ISTE standardi) 
(Barr in Sykora, 2015).  

Tudi v Sloveniji potekajo aktivnosti, ki spodbujajo razvoj digitalnih kompetenc 
učiteljev. Zavod za šolstvo RS je izdal publikacijo Izhodišča standarda e-kompetentni 
učitelj, ravnatelj in računalnikar (Kreuh in Brečko, 2011), ki je nastala v okviru 
projekta E-šolstvo. Opredelili so šest temeljnih zmožnosti, ki se nanašajo na učitelje 
(in ravnatelje) in so nujno potrebne za delo, učenje in poučevanje v 21. stoletju: 

1. Poznavanje in zmožnosti kritične uporabe IKT  
Učitelj je seznanjen s strojno in didaktično programsko opremo in vešč 
uporabe le-te pri pouku, presoja o didaktični vrednosti programske opreme in 
smiselnosti vključevanja le-te v pouk ter tako zagotavlja učencem ustrezno 
podporo pri usvajanju novih znanj in razvijanju zmožnosti. 
 

2. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji 
in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci) 

Učitelj uporablja ustrezno tehnologijo in virtualna okolja za komunikacijo in 
sodelovalno delo pri pouku kot podporo za usvajanje novih znanj in 
konceptov, izvaja projektno delo z učenci s pomočjo tehnologije in virtualnih 
okolij, vzpostavlja komunikacijo in sodelovanje med učenci, starši in širšo 
skupnostjo za spodbujanje aktivnosti in samostojnega učenja, spodbuja 



  
27 

 
  

oblikovanje spletnih skupnosti in pomaga pri vzajemnem sodelovanju učencev 
za reševanje problemov. 
 

3. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične 
presoje) podatkov, informacij in konceptov 

Učitelj pozna in uporablja svetovni splet kot vir podatkov, informacij in 
konceptov, in to vključuje v pouk v okviru projektnega dela ali problemsko 
naravnanega pouka. S tem pomaga učencem usvajati zmožnost iskanja, 
zbiranja, analiziranja, uporabe in vrednotenja zbranih informacij. Te zmožnosti 
vplivajo na kognitivni razvoj učenca in njegovo zmožnost obdelave informacij, 
reševanja problemov, sodelovanja in kritičnega razmišljanja. 
 

4. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter 
objave informacij 

Učitelj je ozaveščen o morebitnih nevarnostih pri uporabi spletnih ali mobilnih 
tehnologij in pozna načine, kako ozavestiti učence glede varne rabe tehnologij 
in varovanja osebnih podatkov. 
 

5. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in 
poučevanja) z uporabo IKT 

Učitelj uporablja IKT-vire za lasten strokovni razvoj in pedagoško delo, 
načrtuje pouk z uporabo IKT, z učenci razvija strategije za samovrednotenje 
znanja, spremljanje lastnega napredka. Učencem pomaga pri določanju in 
uporabi kriterijev za vrednotenje, s katerimi ocenjujejo razumevanje ključnih 
konceptov in zmožnosti. 
 

Bolj ko so učitelji prepričani o svojem znanju uporabe informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, bolj so se pripravljeni izobraževati na tem področju in vključevati 
aktivnosti, povezane z IKT, v pouk na vseh stopnjah izobraževanja (Survey of 
Schools: ICT in Education, 2013). 

Uporaba IKT med učnimi urami je povezana z učiteljevo samooceno o lastnih 
kompetencah uporabe IKT, njegovo oceno o primernosti uporabe IKT in dostopnostjo 
IKT v šoli (Survey of Schools: ICT in Education, 2013). 

Učitelji, ki so računalnike začeli uporabljati šele v zrelih letih, imajo do tehnologije 
drugačen odnos in znanje (Wechtersbach, 2009). Računalnik pri pouku najpogosteje 
uporabljajo mlajši učitelji, pogostost uporabe s starostjo učiteljev upada (Kreuh in 
Brečko, 2011). Starejši učitelji računalnike, internet in druge uporabljajo le kot novo 
orodje za doseganje tradicionalnih ciljev, manj pa kot možnost za drugačno 
izobraževanje (Wechtersbach, 2009). 

Udeležba učiteljev pri aktivnostih za njihov profesionalni razvoj pomembno vpliva na 
učiteljevo uporabo IKT pri poučevanju (Survey of Schools: ICT in Education, 2013). 

V sklopu izobraževanja učiteljev je pomembno, da so v študijske programe vključeni 
predmeti in vsebine, ki pokrivajo naslednja znanja (Gerlič, 2005): 

 Splošna znanja iz informatike in računalništva 
Študenti prvih letnikov vseh usmeritev pri predmetu nadgradijo osnovna 
znanja splošne informatike in računalništva, uporabe informacijskih sistemov 
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in računalnika pri pouku ter v šolstvu. Študenti pedagogike, naravoslovja, 
matematike in tehnike poleg tega potrebujejo tudi osnovna znanja s področja 
gradnje izobraževalne programske opreme, poglobljeno znanje o omrežjih, 
večpredstavnosti, konferenčnih sistemih, učenju na daljavo itd. 
 

 Ožja strokovna znanja za uporabo računalnika na strokovno-
predmetnem področju 

Študenti spoznajo možnosti uporabe računalnika in informacijskih sistemov na 
njihovem predmetnem področju. 
 

 Specialno-didaktična znanja 
Študenti predmetnih usmeritev se v sklopu specialne didaktike spoznajo z 
možnosti uporabe računalnika pri pouku izbranega predmetnega področja. 

 

Digitalne spretnosti in znanja za učinkovito rabo tehnologije na svojih predmetnih 
področjih torej potrebujejo vsi učitelji, ne samo učitelji računalništva. 

Večina študentov Pedagoške fakultete UL med študijem poglobi znanja informatike in 
računalništva ter predvsem pridobi znanja o uporabi IKT pri pouku. Izjema so študenti 
Socialne pedagogike in Predšolske vzgoje, ki na predmetnikih nimajo predmetov, ki 
bi načrtno poglabljali računalniška znanja (Študijski programi Pedagoške fakultete 
UL, 2015). 

Študenti Razrednega pouka in Likovne pedagogike imajo v 1. letniku na predmetniku 
obvezni splošni predmet Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 
katerega cilj je usposobiti študenta za uporabo IKT v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, izvajane aktivnosti v okviru predmeta pa spodbujajo razvijanje različnih 
kompetenc, povezanih z IKT (Učni načrt predmeta IKT v izobraževanju, 2014).  

Študenti Likovne pedagogike imajo poleg predmeta IKT v izobraževanju v 1. letniku v 
4. letniku predmet Multimedijska didaktična sredstva, kjer spoznajo osnove 
multimedije in vključevanje multimedijskih gradiv v učni proces (Učni načrt predmeta 
Multimedijska didaktična sredstva, 2015).  

V višjih letnikih na predmetniku smeri Razrednega pouka in Likovne pedagogike ni 
ostalih predmetov, ki bi poglabljali izključno računalniško področje. Aktivnosti za 
razvoj kompetenc, povezanih z uporabo IKT na konkretnem predmetnem področju, 
so očitno v dovolj veliki meri vključene znotraj ostalih predmetov. V 3. in 4. letniku pa 
si študent glede na ponudbo splošnih izbirnih predmetov v tekočem študijskem letu 
lahko izbere tudi katerega izmed predmetov, ki ga izvaja profesor s katedre za 
računalništvo (Študijski programi Pedagoške fakultete UL, 2015). 

Bodoči dvopredmetni učitelji, torej študenti vezav Matematika, Računalništvo, Fizika, 
Tehnika, Biologija, Kemija in Gospodinjstvo, v 2. letniku osnovne vsebine, povezane 
z IKT v izobraževanju, obravnavajo pri predmetu Didaktika z osnovami informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. Med študijem se ti študenti z vključevanjem in uporabo 
IKT spoznavajo predvsem v okviru strokovnih predmetov, kjer se seznanijo z 
možnostjo uporabe računalnika na izbranem predmetnem področju. Študenti 
računalništva seveda znanje poglobijo na vseh področjih računalništva (Študijski 
programi Pedagoške fakultete UL, 2015). 
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Postavi se vprašanje, kako preveriti in oceniti digitalno kompetenco  študenta. 

 

3.3  Ocenjevanje digitalne kompetence posameznika 
 

Preverjanje in ocenjevanje digitalne kompetence posameznika je zahtevno, ker je 
vidikov in področij tovrstnega znanja in sposobnosti veliko. V različnih državah 
uporabljajo različne načine in instrumente za preverjanje in ugotavljanje dosežene 
stopnje digitalne kompetence posameznika. 

Ala-Mutka (2011) opisuje tri tipe instrumentov za merjenje stopnje digitalne 
kompetence posameznika (Ala-Mutka, 2011): 

 Vprašalniki 
Namenjeni so pridobivanju podatkov posameznika. Z njimi se pridobijo 
informacije o posameznikovi uporabi digitalnih tehnologij, znanju in mnenju. 
Vprašalniki so lahko tudi samoevalvacijski, kjer uporabnik sam oceni svoje 
spretnosti in znanje glede na točke oz. kriterije na vprašalniku. Raziskave so 
pokazale, da je prek vprašalnikov težko dobiti veljavne rezultate. Posamezniki, 
predvsem mlajši moški, precenjujejo svoje sposobnosti, povezujejo jih 
predvsem z uporabo programskih orodij. 
 

 Analiza digitalnih nalog 
Analiza digitalnih nalog je ena od bolj objektivnih metod za ocenjevanje 
digitalne kompetence posameznika. Zaradi težje izvedbe je primerna za 
ocenjevanje manjšega števila posameznikov. Pri analizi digitalnih nalog 
posamezniki dobijo nalogo, ocenjevalec med reševanjem opazuje njihovo 
obnašanje in oceni končni izdelek. 
 

 Zbiranje in analiza sekundarnih podatkov 
V to skupino spadajo npr. vprašalniki, ki so namenjeni strokovnjakom ali 
vodjem organizacij, ki dajo informacijo o dostopnosti in uporabi digitalnih orodij 
v njihovi organizaciji oz. okolju. Z obdelavo podatkov, pridobljenih iz različnih 
virov, povezanih z digitalno kompetenco, npr. analizo različnih dokumentov, 
kurikuluma ipd., se lahko oceni, kakšna je dosežena stopnja digitalne 
kompetence in kako spodbuditi njen razvoj.  

 

Pri pregledu obstoječih instrumentov za ugotavljanje stopnje digitalne kompetence 
posameznika smo ugotovili, da so vprašalniki največkrat samoevalvacijski, poleg 
tega pa vključujejo vprašanja o posameznikovem odnosu do tehnologije (npr. dostop 
do tehnologije, pogostost uporabe, kraj uporabe ipd.). 

Primer instrumenta za ugotavljanje lastne digitalne kompetence posameznika je 
vprašalnik, ki so ga mednarodni strokovnjaki sestavili v okviru projekta Ikanos. 
Vprašalnik temelji na okviru za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence v 
Evropi DIGCOMP (Ikanos, 2013).  

Vprašalnik sestavlja 30 vprašanj in je razdeljen na tri sklope (Slika 6). 
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Slika 6 Struktura vprašalnika projekta Ikanos (Ikanos, 2013) 

 

V prvem sklopu Potencial za razvoj digitalnih kompetenc se vprašanja izbirnega tipa 
in vprašanja s kratkimi odgovori (da, ne) navezujejo na posedovanje opreme in 
naprav, kraj dostopa do tehnologije, pogostost uporabe in namen uporabe različnih 
digitalnih tehnologij. Preverjanje poznavanja uporabe in učinkovite uporabe spletnih 
tehnologij se ocenjuje z 10-stopenjsko lestvico stališč (1 – tega ne znam/nisem 
sposoben, 10 – o tem imam poglobljeno znanje), s pomočjo katere reševalec 
samoevalvacijsko oceni svoje znanje. 

V drugem sklopu vprašalnika Izkušnje z IKT so vprašanja, ki se navezujejo na način 
pridobitve dosedanjega znanja o IKT in potrdilih o tem znanju (morebitni certifikati, 
spričevala). 

Tretji sklop vprašalnika Stopnje kompetence se osredotoči na pet elementov, to so 
informacije, komunikacije, ustvarjanje vsebine, varnost in reševanje problemov. 

Pri informacijah uporabnik na 10-stopenjski lestvici stališč oceni svojo sposobnost 
iskanja in kritičnega presojanja ustreznosti najdenih informacij, način hranjenja 
informacij. 

Del vprašalnika o komunikacijah zajema samoocenjevanje veščin sodelovanja v 
računalniško podprtem okolju obnašanju in varnosti v spletnih okoljih. Vprašanja 
izbirnega tipa se navezujejo na način in namen uporabe komunikacijskih naprav oz. 
tehnologij in interneta.  

Ustvarjanje vsebine se nanaša na samoocenjevanje sposobnosti izdelave vsebine v 
različnih formatih, sposobnosti ustvarjanja idej in predstavitev le-teh (grafika, miselni 
vzorci, diagrami ipd.), sposobnosti uporabe različnih multimedijskih orodij za izdelavo 
avtorskih gradiv in sposobnosti napredne uporabe programske opreme (npr. izdelava 
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spletnih strani, programiranje). Vključuje tudi samoocenjevanje poznavanja in 
zavedanja o avtorskih pravicah in licencah. 

Varnost se navezuje na uporabo antivirusnega programa, redne menjave gesel, 
prepoznavanje neželenih oglasnih sporočil in lažnih spletnih strani. Posameznik 
označi, katere varnostne ukrepe uporablja, kakovost oz. ustreznost prepoznavanja 
različnih nevarnosti pa se ponovno ocenjuje prek samoocenjevalne lestvice. 
Posameznik oceni tudi svoje zavedanje vpliva tehnologij na vsakdanje življenje in 
različna področja. 

Vprašalnika za preverjanje digitalne kompetence, ki bi temeljil na evropskem okviru 
za razvoj in razumevanje digitalnih kompetenc (kot je DIGCOMP), v slovenskem 
jeziku nismo našli. 

V Sloveniji se preverjanju digitalnih kompetenc najbolj približa Vprašalnik za 
vrednotenje kompetence digitalna pismenost (Mlinar, 2013), ki je namenjen 
vrednotenju neformalno pridobljenega znanja odraslih. Sestavljen je iz 
samoevalvacijskega vprašalnika za merjenje kompetenc v vsakdanjem življenju in 
evalvacijskega vprašalnika, namenjenega svetovalcem oz. ocenjevalcem. Temelji na 
standardih znanj, spretnosti in kompetenc v programu Računalniška pismenost za 
odrasle. Posameznik trditve o znanju, spretnostih in kompetencah ocenjuje s 
pomočjo tristopenjske lestvice (0 – sploh ne drži zame, 2 – drži zame). 

Samoevalvacijski vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov (Mlinar, 2013):  

 Temeljna informacijska znanja  
Primer trditve: Poznam glavne vhodne enote za vnos podatkov v 
računalnik (miška, tipkovnica, skener). 

 Izdelava in oblikovanje besedil  
Primer trditve: Znam shraniti dokument pod drugim imenom (Shrani 
kot). 

 Uporaba interneta  
Primer trditve: Znam določiti nastavitve tiskanja spletne strani: celotna 
spletna stran, določen okvir, izbrano besedilo, število kopij ter izbrano 
natisnem. 

 Uporaba elektronske pošte 
Primer trditve: Znam poslati pošto več prejemnikom. 
 

Na podlagi definicije digitalnih kompetenc in njenih dimenzij, opisanih v prejšnjem 
poglavju, sta nastala tudi dva standardizirana instrumenta za merjenje stopnje 
digitalne kompetence posameznika, ki preverjata znanje in ne temeljita 
samoevalvaciji. To sta Situated DCA in iDCA (instant Digital Competence 
Assessment). Preizkusa sta namenjena različnim starostnim skupinam, ob 
predpostavki, da posamezniki že imajo nekaj osnovnega znanja in veščin (Calvani 
idr., 2010).  

Preizkus Situated DCA je kompleksnejši preizkus, pri katerem se posameznik 
spopade z resničnimi problemskimi nalogami, ki jih preverjamo in ocenjujemo z 
običajnim testiranjem. Naloge so različnih tipov in težavnosti. Testiranje poteka v 
računalniški učilnici. Prvi sklop preizkusa preverja tehnološko znanje, posameznik se 
sreča z neznanim vmesnikom, ki ga mora obvladovati. Drugi sklop zajema simulacijo, 
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kjer mora posameznik empirično obdelati podatke in postaviti smiselne hipoteze. 
Tretji sklop se nanaša na raziskovanje, kjer mora posameznik najti informacije za 
vnaprej določeno temo in jih kritično ovrednotiti. V zadnjem, četrtem sklopu, morajo 
posamezniki glede na dane zahteve s sodelovanjem v računalniško podprtem okolju 
soustvariti wiki dokument. Pri preizkusu DCA so izpolnjeni pogoji za 
samoocenjevanje posameznika, ocenjujejo pa jih tudi zunanji opazovalci (Calvani 
idr., 2010). 

Preizkus iDCA (instant Digital Competence Assessement) je namenjen hitrejšemu 
ocenjevanju in je primeren za uporabo v šolskih ustanovah. Zaradi enostavnosti 
izvedbe tega preizkusa in enostavnega ocenjevanja ga učitelji lahko uporabijo v 
razredih (Calvani idr., 2010).  

Preizkus iDCA je razdeljen na tri sklope, ki preverjajo tri dimenzije digitalne 
kompetence (Calvani idr., 2010): 

 Tehnološka dimenzija 
Sklop je razdeljen na tri kategorije. Dve sta praktični, preverjata prepoznavanje 
vmesnikov in reševanje pogostih problemov. Tretja kategorija je abstraktnejša, 
preverja razumevanje različnih konceptov delovanja tehnologije. 
 

 Kognitivna dimenzija 
Aktivnosti, ki preverjajo kognitivno dimenzijo, se navezujejo na iskanje 
pomembnih podatkov v besedilu, presojanje verodostojnosti informacij, 
organizacijo podatkov v tabele in sklepanje. 
 

 Etična dimenzija 
Sklop je razdeljen na tri kategorije, ki zajemajo varnost, spoštovanje in zavest 
o tehnološki neenakosti. 
 

V shemi iDCA (Slika 7) so podrobneje opredeljene vsebine, ki jih posamezne 
dimenzije zajemajo. 
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Slika 7  Shema iDCA (Calvani idr., 2010) 

 

Preizkus iDCA je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, ki imajo največkrat več možnih 
odgovorov. Pri vprašanjih, ki se navezujejo na etično dimenzijo, je možno omogočiti 
tudi dodajanje osebnih komentarjev. Reševanje lahko poteka v računalniški učilnici, 
nadzira ga učitelj. Preizkus je primeren za implementacijo v spletno učilnico Moodle. 
Posamezniku lahko omogočimo, da dobi takojšnje povratne informacije.  

Slika 8 prikazuje primer naloge s točkovanjem s preizkusa iDCA. Naloga ima več 
pravilnih odgovorov, v tem primeru 4, zato za vsak pravilni odgovor posameznik dobi 
četrtino točke oz. 0,25 točke. Za vsak napačni odgovor pa 0,25 točke izgubi, pri tem 
končni seštevek pri nalogi ne more biti manjši od 0. Ob odgovoru dobi učenec 
takojšno povratno informacijo. Vrednost posameznega odgovora se razlikuje od 
naloge do naloge, glede na to, koliko možnih odgovorov ima naloga. Pri vsaki nalogi 
na preizkusu iDCA pa lahko posameznik dobi od 0 do 1 točke. 

•   Izbira najustreznejše tehnološke rešitve. 

•   Prepoznavanje tehničnih problemov. 

•   Rešitve pogostih tehničnih problemov. 

•   Razumevanje  konceptov tehnologije. 

•   Razlikovanje resničnega sveta z virtualnim. 

•   Uporaba logičnih operatorjev. 

•   Izdelava diagramov poteka. 

Tehnološka dimenzija 

•   Povzemanje, reprezentacija, analiza besedila.  

•   Interpretacija grafov in diagramov. 

•   Organizacija podatkov (sortiranje, klasifikacija …). 

•   Evalvacija ustreznih informacij. 

•   Evalvacija verodostojnosti informacij. 

Kognitivna dimenzija 

•   Varnost na spletu. 

•   Obnašanje na spletu. 

•   Razumevanje socialne in tehnološke neenakosti. 

Etična dimenzija 
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Slika 8 Primer naloge iDCA s točkovanjem (Calvani idr., 2010) 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo za preverjanje digitalne kompetence 
uporabili preizkus, zgrajen na podlagi modela iDCA. Omogoča objektivno preverjanje 
in določanje dosežene stopnje digitalne kompetence in njenih dimenzij, hkrati pa je 
primeren za testiranje večje skupine. 
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4 Empirični del 

 

Zaradi hitrega razvoja računalništva ter dostopnosti računalnikov in mobilnih naprav 
širši množici uporabnikov se zadnja desetletja v šolah vedno pogosteje pojavlja 
projektno učno delo v računalniško podprtem okolju. 

Učitelj mora pri vpeljavi projektnega dela v pouk upoštevati lastnosti okolja, v katerem 
projektno delo poteka. Pri načrtovanju projektnih nalog mora med drugim učitelj 
ustrezno zastaviti cilje projektnega dela ter opredeliti metode ocenjevanja in postaviti 
kriterije za vrednotenje. Pri tem se mora učitelj zavedati, da na končen izdelek, ki ga 
učenci predstavijo ob zaključku izvajanja projekta, vpliva vrsta dejavnikov. Nekateri 
dejavniki so odvisni od načina izvajanja projektnega dela, drugi so pogojeni s cilji 
projekta, tretji so pogojeni z lastnostmi okolja, v katerem delo poteka.   

Velik delež dejavnikov se navezuje na lastnosti učenca oz. njegove osebnostne 
lastnosti in medosebne kompetence. Učenec k uspešnemu delovanju skupine 
prispeva s spodbujanjem ostalih članov, upoštevanjem časovnih rokov, deljenjem 
idej, upoštevanjem mnenj sočlanov in podobno. Pri medosebnih kompetencah v 
ospredje pridejo socialne veščine in zavedanje odgovornosti, kar vpliva na dinamiko 
dela, interakcijo in odnose v skupini. 

Na končen izdelek vpliva tudi predznanje oz. znanje učencev, udeleženih v skupini. 
Pri izvajanju projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju ni pomembno 
le znanje učenca o obravnavani temi, ampak tudi poznavanje okolja, v katerem bo 
projektno učno delo potekalo, in fleksibilnost pri spoznavanju novih tehnologij. 
Spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za delo v digitalnih okoljih, so tesno povezane 
z digitalno kompetenco. Digitalno kompetentnejši posamezniki se bodo pri delu v 
novem računalniško podprtem okolju zagotovo znašli hitreje, morda tudi učinkoviteje. 
Lažje in hitreje bodo našli informacije, ki so pomembne za njihov prispevek k 
projektnemu delu, hkrati pa bodo te informacije znali ustrezno kritično vrednotiti. 
Hitreje bodo usvojili veščine za rabo okolja ter lažje raziskovali funkcionalnosti le-
tega. Digitalna kompetenca ne zajema le veščin uporabe različnih tehnologij in 
digitalnih okolij, ampak tudi kognitivne spretnosti pri delu s podatki in učinkovito 
uporabo IKT za interakcijo. Po Calvani, Fini in Ranieri (2010) digitalno kompetenco 
tvorijo tri dimenzije, tehnološka, kognitivna in etična. Presek teh treh dimenzij je 
pomemben za uspešno sodelovanje v računalniško podprtem okolju.  

Učitelj mora biti pri načrtovanju dela v računalniško podprtem okolju pozoren tudi na 
dosežene stopnje digitalne kompetence učencev. Učitelj, ki poučuje v srednji šoli ali 
na fakulteti, ima v skupini učence z različnim stopnjami digitalne kompetence, saj 
učenci prihajajo iz različnih okolij in so imeli v preteklosti različne izkušnje z uporabo 
tehnologije tako doma kot v šoli. Razlike med doseženimi stopnjami digitalnih 
kompetenc pri učencih v Sloveniji so predvsem posledica pomanjkanja aktivnosti za 
razvijanje digitalne kompetence v kurikularnih vsebinah. Zaradi položaja 
računalništva v osnovni šoli se nekateri učenci s takšnimi aktivnostmi srečajo šele v 
srednji šoli. Poleg pomanjkanja kurikularnih vsebin na razlike v doseganju digitalne 
kompetence posameznikov vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. zanimanje posameznika 
za tehnologijo, dostopnost tehnologije ipd. Ob tem se zastavi vprašanje, kako naj 
učitelj doseženo raven (stopnjo) digitalne kompetence preveri pri učencih. Težavo pri 
ocenjevanju digitalne kompetence predstavljajo ravno vprašalniki, saj večina teh 
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temelji na samoevalvaciji posameznika, ali pa temeljijo na opazovanju 
posameznikovih aktivnosti v digitalnih okoljih, kar je za ocenjevanje digitalne 
kompetence večjega števila učencev subjektivno ali težavno. 

V tekočem poglavju obravnavamo izdelavo digitalnih zgodb v okviru projektnih del 
študentov 1. letnika Razrednega pouka pri predmetu IKT v izobraževanju. 
Karakteristike posameznika, ki jih preučujemo v raziskavi, so stopnja digitalne 
kompetence študenta in odnos študenta do skupinskega dela oz. njegov prispevek. 
Stopnjo digitalne kompetence ocenjujemo s preizkusom, osredotočenim na dimenzije 
digitalne kompetence, medosebne kompetence študenta pa preučujemo glede na 
kriterije vrstniškega ocenjevanja znotraj skupine.  

Z uporabo metod strojnega učenja raziskujemo, kako stopnja digitalne kompetence 
študenta in njene dimenzije vplivajo na rezultate projektnega dela v računalniško 
podprtem okolju. Za potrebe raziskave smo sestavili preizkus za preverjanje digitalne 
kompetence, ki je objektiven in primeren tudi za uporabo v razredu. Raziskujemo 
vpliv odnosa do skupinskega dela, vpliv sodelovalnih lastnosti študenta in vpliv učnih 
stilov na rezultate projektnega dela. Z modeliranjem želimo poiskati interakcije 
lastnosti posameznika, ki pri projektnem učnem delu študente uvrščajo v ustrezne 
skupine uspešnosti. 

 

4.1  Raziskovalna vprašanja  
 

 

RV1 Kako dosežena stopnja posamezne dimenzije digitalne kompetence 

študenta 1. letnika Pedagoške fakultete, ki se izobražuje za bodočega učitelja, 

vpliva na doseženo stopnjo digitalne kompetence študenta? 

 

RV2 Ali dosežena stopnja digitalne kompetence študenta 1. letnika 

Razrednega pouka vpliva na oceno projektnega dela, v okviru katerega so 

nastale digitalne zgodbe pri predmetu IKT v izobraževanju? 

 

RV3 Kako dosežene stopnje posameznih dimenzij digitalne kompetence 

študenta 1. letnika Razrednega pouka vplivajo na končno oceno projektnega 

dela, v okviru katerega so nastale digitalne zgodbe pri predmetu IKT v 

izobraževanju? 

 

RV4 Katere lastnosti delovanja študenta v skupini, določene glede na 

kriterije za vrstniško ocenjevanje znotraj skupine, vplivajo na oceno  

projektnega dela, v okviru katerega so nastale digitalne zgodbe pri predmetu 

IKT v izobraževanju? 
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4.2  Metoda in raziskovalni pristop 
 

Raziskovalni pristop empiričnega dela je kvantitativen. Uporabili smo deskriptivno in 

kavzalno neeksperimentalno metodo. 

 

4.2.1  Vzorec 

 

Pri vzorčenju smo zajeli priložnostne, namenske vzorce.  

V raziskavi so sodelovali študenti 1. letnika Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti 
UL, ki so v študijskem letu 2014/2015 obiskovali predmet IKT v izobraževanju. 
Ocenjevalni formular za vrstniško ocenjevanje znotraj skupine je izpolnilo 68 študentk 
in študentov, ki so sodelovali pri projektnih učnih delih v okviru predmeta IKT v 
izobraževanju. Izmed teh 68 študentov je preizkus preverjanja digitalne kompetence 
rešilo 44 študentov. Od izvajalcev predmeta IKT v izobraževanju smo pridobili ocene 
vseh študentov, ki so sodelovali pri digitalnem pripovedovanju zgodbe v okviru 
projektnega dela.  

V raziskavi so sodelovali tudi študenti in študentke smeri Likovna pedagogika ter 
dvopredmetnega študija Računalništvo (z vezavo Matematike, Fizike ali Tehnike), ki 
v študijskem letu 2015/2016 obiskujejo 1. letnik na Pedagoški fakulteti UL. Preizkus 
preverjanja digitalne kompetence je rešilo 11 študentov Likovne pedagogike ter 12 
študentov Računalništva (z vezavo Matematike, Fizike ali Tehnike). 

Pri modeliranju smo uporabili tudi podatke, pridobljene za potrebe raziskave 

diplomskega dela Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate 

skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju (Juvan, 2014). V raziskavi za 
diplomsko delo je takrat sodelovalo 48 študentk in študentov 1. letnika Razrednega 
pouka na PeF, ki so obiskovali predmet Informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
izobraževanju v študijskem letu 2012/2013. Podroben opis poteka raziskave, 
vprašalnik za zbiranje podatkov in analiza rezultatov so predstavljeni v diplomskem 
delu (Juvan, 2014). 

 

4.2.2  Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili dva instrumenta, in sicer preizkus digitalnih 
kompetenc (Priloga 1) in ocenjevalni formular za vrstniško ocenjevanje dela 
posameznika znotraj skupine (Priloga 2). Postopek zbiranja podatkov je potekal v 
okviru predmeta IKT v izobraževanju. Preizkus digitalnih kompetenc so študenti 
reševali v spletni učilnici predmeta v obliki kviza. Ocenjevalni formular za vrstniško 
ocenjevanje so študenti reševali na zadnjih vajah, ko so potekale predstavitve 
projektov. 

Za preverjanje digitalne kompetence smo uporabili naloge s preizkusa iDCA (Prova 
di Valutazione Instant DCA (iDCA) per la Scuola Secondaria Superiore, 2013) in 
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naloge za preizkus DCA (DCA English version, 2013). Zgradba preizkusa in naloge 
so povzeti po preizkusu izoblikovanem v projektu DCA (angl. Digital Competence 
Assessment). DCA so razvili italijanski strokovnjaki na področju preverjanja in 
ocenjevanja digitalnih kompetenc Calvani, Fini in Ranieri, namenjen je uporabi v 
izobraževanju. Ustreznost in merske karakteristike preizkusa iDCA so bile potrjene z 
raziskavami, izpeljanimi v tujini (Calvani, Fini, Ranieri, 2010). 

Preizkus je razdeljen na tri vsebinske sklope oz. dimenzije digitalne kompetence, 
kognitivno, tehnološko in etično. Ohranili smo strukturo preizkusa, naloge in način 
točkovanja odgovorov preizkusa iDCA. Izbor nalog smo naredili glede na vsebino 
nalog, in sicer smo si želeli preverjati področja, za katera menimo, da so pomembna 
za bodoče učitelje razrednega pouka in za doseganje dobrih rezultatov pri 
projektnem delu v računalniško podprtem okolju. Pri sestavi smo upoštevali tudi čas, 
ki ga bodo študenti potrebovali za reševanje preizkusa. Želeli smo vključiti širok izbor 
nalog, vendar smo se zavedali, da lahko predolg čas reševanja študente odvrne od 
sodelovanja v raziskavi ali preizkusa ne bi rešili v celoti. Čas reševanja ni bil omejen, 
predvidevali smo, da bodo študenti za reševanje v povprečju porabili približno 25 
minut. 

Preizkus, ki smo ga sestavili za potrebe raziskave, je v Prilogi 1. Naloge 6, 8, 19, 20, 
23 in 24 so povzete in prilagojene po Prova di Valutazione Instant DCA (iDCA) per la 
Scuola Secondaria Superiore (2013). Po DCA English version (2013) so povzete in 
prilagojene naloge 2, 7, 14, 15, 21, 22 in 26. Naloge 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18 in 25 so prilagojene glede na oba vira. Iz omenjenih virov smo črpali tudi slike. 
Nekatere smo zaradi italijanskega jezika priredili oz. izdelali na novo. Za sliko 
programske opreme za elektronska sporočila v nalogi 7 smo uporabili zajem zaslona 
programa MS Outlook 2010. V nalogi 8 smo za orodno vrstico urejevalnika besedila 
naredili zajem zaslona programa MS Word 2010, za orodno vrstico elektronske pošte 
pa zajem zaslona programske opreme za elektronsko pošto zavoda Arnes. Za 
nalogo 19 smo zadetke iskanja pridobili z iskalnikom Google. 

Veljavnost preizkusa zagotavlja strokovna usposobljenost avtorjev iDCA na področju 
ocenjevanja digitalnih kompetenc. Občutljivost smo dosegli z nalogami različnih 
težavnosti. Objektivnost smo zagotovili z natančnimi navodili, vsi študenti so preizkus 
reševali v istih okoliščinah, objektivnost ocenjevalca je zagotovljena z vprašanji 
izbirnega tipa in kratkimi odgovori. Zanesljivost preizkusa zagotavljajo vsebinsko 
sorodna vprašanja, ki preverjajo isto dimenzijo digitalne kompetence.  

Ocenjevalni formular za vrstniško ocenjevanje posameznika (Priloga 2) smo pridobili 
od izvajalcev predmeta IKT v izobraževanju. Za ugotavljanje posameznikovega 
prispevka pri skupinskem delu se je uporabljal že v preteklih študijskih letih.  

Posameznik z izpolnjevanjem ocenjevalnega formularja ovrednoti prispevek 
posameznega člana (tudi sebe) k učinkovitemu delovanju skupine glede na šest 
kriterijev, ki se nanašajo na odnos posameznika do obravnavanega projektnega dela 
oz. na njegove medosebne kompetence. Vsakega člana, tudi sebe, pri posameznem 
kriteriju ocenijo z -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ali 4 točke. Negativne točke pomenijo 
prispevek pod pričakovanji, 0 po pričakovanjih, pozitivne točke pa pomenijo, da je 
posameznik nadpovprečno prispeval glede na kriterij. Končna vsota ocen vseh 
članov skupine pri posameznem kriteriju mora biti nujno 0. Ocenjevalni formularji za 
vrstniško ocenjevanje so bili študentom razdeljeni v tiskani obliki, ustno so jim bila 
podana podrobna navodila za izpolnjevanje.  
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Kriterije za ocenjevanje projektnih del in ocene študentov smo pridobili od izvajalcev 
predmeta IKT v izobraževanju. 

 

4.2.3  Postopki obdelave podatkov 

 

Obdelava in interpretacija rezultatov preizkusa in podatkov, pridobljenih z 
ocenjevalnim formularjem, ter rezultatov projektnega dela temeljita na kvantitativni 
analizi. Zbrane podatke smo obdelali s programom MS Excel in predstavili z uporabo 
metod deskriptivne statistike. Podatke smo modelirali s prosto dostopno programsko 
opremo za strojno učenje Weka (verzija 3.6.13). S programom Weka smo zgradili 
klasifikacijska odločitvena drevesa. Za gradnjo smo uporabili algoritem J48, ki je 
implementacija algoritma C4.5 (Witten in Frank, 2005). 

 

4.3  Opis poteka projektnega dela v okviru projektnega dela pri 

predmetu IKT v izobraževanju 
 

Študenti 1. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, program Razredni pouk, 
imajo na predmetniku obvezen splošen predmet Informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v izobraževanju. Osnovni cilj predmeta je usposobiti študenta za uporabo 
IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu (Učni načrt predmeta IKT v izobraževanju, 
2014). 

Pri predmetu študenti izdelujejo digitalne zgodbe v okviru projektnega učnega dela. 
Skupine formirajo študenti sami, v skupini so trije ali štirje člani. Študenti si sami 
izberejo temo, glede na katero izdelajo digitalno zgodbo. Pri izbiri teme izhajajo iz 
učnih načrtov za razredno stopnjo, teme se torej navezujejo na snov od 1. do 5. 
razreda osnovne šole.  

V okviru projekta skupina (Žerovnik, 2015): 

 izdela digitalno zgodbo z lastnim grafičnim materialom, 

 pripravi spremni material (učni list, križanke, izpolnjevanke …),  

 objavi digitalno zgodbo in spremni material.   

Vsaka skupina rezultate projektnega dela na koncu semestra predstavi ostalim 
študentom. 

Digitalne zgodbe se po predstavitvi ocenijo glede na kriterije v poglavju 2.3.3. Vsi 
člani skupine so ocenjeni z enako oceno. 
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4.4  Rezultati z interpretacijo 
 

Naloge na preizkusu digitalne kompetence smo točkovali po postopku za 
ocenjevanje nalog preizkusa iDCA, opisanega v poglavju 3.3.  

Končno oceno digitalne kompetence smo dobili tako, da smo sešteli dosežene točke 
vseh nalog na preizkusu in jih pretvorili v odstotke. 

Doseženi odstotki točk pri posamezni dimenziji so normirani glede na dimenzijo, da 
lahko primerjamo dosežke med dimenzijami. 

Študenti 1. letnika Razrednega pouka so na preizkusu dosegli povprečno 78,1 % 
vseh možnih točk, standardni odklon 9,7. 

 

Graf 1 Uspešnost študentov razrednega pouka na preizkusu digitalnih kompetenc 

Graf 1 ponazarja, da so dosežki študentov normalno porazdeljeni.  

V nadaljevanju se analizirane naloge nanašajo na preizkus, predstavljen v Prilogi 1, 
ki so ga reševali študenti 1. letnika Razrednega pouka.  

Tehnološka dimenzija digitalne kompetence 

Prvi sklop preizkusa preverja doseganje tehnološke dimenzije digitalne kompetence. 
Preverja, kako fleksibilen je posameznik pri spoznavanju tehnoloških okvirjev. V tem 
sklopu so študenti Razrednega pouka dosegli v povprečju 82,1 % vseh možnih točk 
(standardni odklon 8,5). 

Študenti so najbolje reševali nalogo 6, vsi študenti so jo rešili pravilno. Naloga 
preverja prepoznavanje pogostega problema in iskanje rešitev za le-tega. Študenti so 
zelo dobro reševali tudi nalogo 8, pri kateri so povprečno dosegli 98,7 % točk, in 
nalogo 7, pri kateri so povprečno dosegli 92,6 % točk. Nalogi preverjata poznavanje 
programske opreme za pošiljanje elektronske pošte in prepoznavanje orodnih vrstic 
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pogosto uporabljenih programskih okolij. Iz tega je razvidno, da študentom uporaba 
programske opreme za vsakodnevna opravila ne povzroča težav. 

V sklopu tehnološke dimenzije so študenti zelo slabo reševali nalogo 4, katere cilj je 
prepoznavanje tehničnih problemov in iskanje rešitev za le-te. V tem primeru se 
uporabnik sreča s težavami pri pošiljanju elektronskega sporočila in mora prepoznati 
možne vzroke za zamudo dostave sporočila do prejemnika. Pri teh so študenti v 
povprečju dosegli le 60,6 % točk, kar lahko pomeni slabše razumevanje konceptov 
tehnologije oz. poznavanje ozadja računalniških komunikacijskih sistemov. Slabo so 
reševali tudi nalogo 11, ki od študenta zahteva zapisati pravilno zaporedje operacij 
za premik kazalca v tabeli.  

Kognitivna dimenzija digitalne kompetence 

Drugi sklop preizkusa preverja stopnjo kognitivne dimenzije digitalne kompetence 
posameznika, preverja predvsem znanje in veščine iskanja ter evalvacije podatkov. V 
tem sklopu so študenti Razrednega pouka dosegli 69,5 % možnih točk (standardni 
odklon 15,7), ki jih lahko dosežejo pri nalogah za preverjanje kognitivne dimenzije. 

Študenti Razrednega pouka so najbolje reševali nalogo 19, ki jo je pravilno rešilo kar 
97,7 % študentov, povprečno so dosegli 95,5 % točk. Naloga zahteva, da študent 
med zadetki brskalnika glede na iskano geslo izbere najustreznejši zadetek in s tem 
ovrednoti najdene zadetke oz. informacije glede na svoje potrebe. Glede na 
rezultate, dosežene pri tej nalogi, študenti očitno nimajo težav z iskanjem ustreznih 
informacij, saj današnja generacija študentov to počne vsakodnevno. Tudi pri nalogi 
21 so študenti v povprečju dobili 95,5 % točk, naloga preverja znanje o organizaciji 
podatkov.  

Študenti so v sklopu kognitivne dimenzije najslabše reševali nalogo 16, pri kateri so v 
povprečju dosegali le 44,1 % točk. Naloga preverja iskanje, branje in uporabo 
podatkov iz preglednice. Študenti so slabo reševali tudi nalogo 17, pri kateri so v 
povprečju dosegli 53,9 % točk. Naloga je zahtevala branje podatkov iz stolpčnega 
diagrama in izbiro trditev, ki so pravilno opisala podatke, prikazane s stolpčnim 
diagramom. Tudi na prvi pogled preproste naloge so očitno za nekatere študente 
lahko izziv. Slabši rezultati pri teh dveh nalogah so nepričakovani, glede na to, da se 
z branjem podatkov iz grafov in tabel med študijem zelo pogosto srečujemo. 

Etična dimenzija digitalne kompetence 

Zadnji sklop vsebuje naloge, ki preverjajo etično dimenzijo digitalne kompetence. Pri 
tem sklopu so bodoči učitelji razrednega pouka pričakovano dosegli odlične rezultate, 
v povprečju so dosegli 90,0 % možnih točk (standardni odklon 11,2). 

 

Vzorca študentov Likovne pedagogike in Računalništva sta zelo majhna, zato je 
nemogoče delati zaključke o stopnji digitalne kompetence teh študentov in dosežke 
primerjati med seboj.  
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4.4.1  Vpliv dosežene stopnje posameznih dimenzij digitalne kompetence na 

stopnjo digitalne kompetence študenta 

 

Za raziskavo vpliva posameznih dimenzij na digitalno kompetenco posameznika smo 
uporabili rezultate preizkusov za preverjanje digitalne kompetence 67 študentov 
Razrednega pouka, Likovne pedagogike ter Računalništva z vezavami. 

Znanje in veščine, ki se nanašajo na digitalno kompetenco in njene dimenzije, so 
zelo široke in težko merljive s pisnim preizkusom, zato je težko zagotoviti občutljivost 
preizkusa, poleg tega pa smo preizkus v praksi uporabili prvič. Da zanemarimo 
morebitno slabšo občutljivost preizkusa, uporabimo postopek predprocesiranja 
podatkov, imenovan binning oz. diskretizacija numeričnih podatkov. S tem 
postopkom s pomočjo definiranja intervalov dobimo diskretne vrednosti. Prvotnim 
vrednostim podatkov dodelimo enega od intervalov oz. eno od diskretnih vrednosti 
(Data Binning, 2015; Discretization of continous features, 2015). V analizi nas 
namreč ne zanimajo doseženi odstotki, ampak želimo predvsem primerjati dosežene 
stopnje digitalne kompetence znotraj skupine, udeležene v raziskavi, zato je pred 
modeliranjem podatke smiselno diskretizirati. Zastavili smo meje za slabše, dobro ter 
odlično dosežene dimenzije in digitalne kompetence. Študenti, ki so pri posamezni 
dimenziji ali digitalni kompetenci dosegli manj kot 65,0 % točk, so slabše dosegli 
dimenzijo oz. digitalno kompetenco tisti, ki so dosegli od 65,0 % do vključno 85,0 % 
točk, so jo dosegli dobro, študenti, ki so dosegli več kot 85,0 % točk, pa so odlično 
dosegli dimenzijo oz. digitalno kompetenco.  

Meja med slabše in dobro doseženo dimenzijo je postavljena relativno visoko (65 % 
doseženih točk), saj so študenti na splošno dosegli dobre rezultate. Tudi za študente, 
ki so opredeljeni, da so slabše dosegli dimenzijo ali digitalno kompetenco, ne 
moremo reči, da niso kompetentni, lahko pa rečemo, da so se slabše izkazali na 
preizkusu v primerjavi z ostalimi. 

Za gradnjo odločitvenega drevesa smo uporabili algoritem J48. Pri preverjanju 
klasifikacijske točnosti modela z 10-kratnim prečnim preverjanjem smo dobili 
klasifikacijsko točnost 86,6 %, pri preverjanju modela na učni množici pa 89,6 %.  
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Slika 9 Vpliv dimenzij digitalne kompetence na doseženo stopnjo digitalne 
kompetence 

 

Digitalno kompetenco sestavljajo tri dimenzije, tehnološka, kognitivna dimenzija in 
etična. Zgrajeni model (Slika 9) kaže, da sta za določanje dosežene stopnje digitalne 
kompetence posameznika pomembni predvsem kognitivna in tehnološka dimenzija 
digitalne kompetence.  

Študenti, ki so odlično dosegli kognitivno dimenzijo, so odlično dosegli tudi digitalno 
kompetenco. Podobno je pri študentih, ki so dobro dosegli kognitivno dimenzijo. Pri 
študentih, ki so slabše dosegli kognitivno dimenzijo, pa je pomembna dosežena 
stopnja tehnološke dimenzije, za določanje njihove digitalne kompetence.  

Etična dimenzija glede na ta model ne vpliva na doseženo stopnjo digitalne 
kompetence. Vsi študenti so namreč na področju etične dimenzije dosegli zelo dobre 
rezultate. Razloga za takšen rezultat sta lahko dva. Prvi je, da so preizkus reševali 
bodoči učitelji, za katere pričakujemo in predpostavljamo, da imajo visoka etična 
načela. Drugi razlog so lahko naloge, ki preverjajo etično dimenzijo, saj je ravno to 
dimenzijo najtežje ustrezno ocenjevati s pisnim preizkusom. Sklop etične dimenzije v 
preizkusu obsega najmanj nalog. Tudi Cartelli (2010) izpostavlja, da je zelo težko, če 
ne celo nemogoče, preverjati in ocenjevati etično dimenzijo digitalne kompetence 
posameznika s takšnimi nalogami, kot jih vsebuje preizkus iDCA. Predlagane so tudi 
nove dimenzije digitalne kompetence, vendar se ponovno pojavi vprašanje, kako 
preverjati in ocenjevati odgovorno uporabo IKT pri interakciji s preizkusom v pisni 
obliki. 

Popolnoma enako odločitveno drevo dobimo tudi, če modeliramo samo podatke 
študentov Razrednega pouka, le da ima drevo glede na podatke slabšo 
klasifikacijsko točnost v primerjavi s predstavljenim modelom. Pri preverjanju 
klasifikacijske točnosti modela z 10-kratnim prečnim preverjanjem smo dobili 
klasifikacijsko točnost 79,5 %, pri preverjanju modela na učni množici pa 84,1 %.  
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4.4.2   Vpliv digitalne kompetence posameznika na rezultate projektnega dela v 

računalniško podprtem okolju 

 

Na dosežek projektnega dela v računalniško podprtem okolju vplivajo tudi 
sposobnosti in znanje posameznika. Sposobnosti in znanje posameznika za delo v 
računalniško podprtem okolju opredeljujemo z doseženo stopnjo njegove digitalne 
kompetence, saj je ravno presek vseh treh dimenzij digitalne kompetence pomemben 
za uspešno sodelovanje v računalniško podprtem okolju. 

Dosežene odstotke pri projektnem delu, ki smo jih pridobili od izvajalcev predmeta, 
smo povezali z rezultati, dobljenimi prek vrstniškega ocenjevanja znotraj skupine. 
Tako pridobljene ocene uporabljamo tudi v nadaljevanju raziskave, kjer uporabljamo 
ocene projektnih del. Sešteli smo točke posameznika, ki so mu jih dodelili ostali, in   
le-te prišteli (oz. odšteli) k njegovim odstotkom, doseženim pri projektnem delu. Tako 
pri končni oceni upoštevamo tudi vrstniško ocenjevanje znotraj skupine in 
individualiziramo oceno, saj so bili pred tem vsi člani iste skupine ocenjeni enako. 
Izvedba postopka je bila opazna le na ravni odstotkov, namreč po pretvorbi odstotkov 
v ocene, se le-te niso bistvene spremenile, kar pomeni, da je večina posameznikov 
delovala po pričakovanjih skupine. 

Uporabo različnih načinov ocenjevanja za vrednotenje posameznikovega prispevka k 
skupinskemu delu priporočajo tudi strokovnjaki s področja skupinskega učnega dela. 
Različne metode ocenjevanja povečajo posameznikovo odgovornost, hkrati pa 
njihova uporaba motivira in spodbuja aktivno učenje in samostojnost ter razvija 
socialne veščine (Nančovska Šerbec, Strnad in Rugelj, 2010; Peklaj, 2001; Roberts 
in McInnerney, 2007). 

Pearsonov korelacijski koeficient, ki meri povezanost med uspešnostjo posameznika 
(v odstotkih) na preizkusu za preverjanje digitalne kompetence in med uspešnostjo 
posameznikov (v odstotkih) pri projektnem delu v računalniško podprtem okolju, kaže 
zanemarljivo pozitivno povezanost med spremenljivkama (r = 0,121). 

Dosežena stopnja digitalne kompetence posameznika morda res bistveno ne vpliva 
na posameznikovo končno oceno pri projektnem delu v računalniško podprem okolju, 
glede na teorijo pa zagotovo pripomore k lažjemu in hitrejšemu delu v tem okolju. 
Večina študentov Razrednega pouka, če ne kar vsi, se je z okoljem za 
pripovedovanje digitalnih zgodb srečala prvič, morda so se nekateri prvič srečali tudi 
z nekaterimi programskimi okolji za ustvarjanje multimedijskih vsebin. Glede na 
teorijo so vsi posamezniki, tudi digitalno manj kompetentni, sposobni izdelati lastno 
digitalno zgodbo, vprašanje pa je, kako kakovostno, torej v kakšni meri in kako 
izdelajo in vključijo multimedijske elemente. Na neodvisnost dejavnikov lahko vpliva 
tudi delitev dela. Študenti, ki so bolj digitalno kompetentni, so morda prevzeli delo v 
razvojnem okolju, s katerim so se srečali prvič, ostali pa so morda ustvarjali 
multimedijske vsebine z že poznano programsko opremo ali na drugačen način 
pripomogli k delovanju skupine.  

Menimo, da imajo ostali dejavniki, ki vplivajo na rezultate skupinskega dela v 
računalniško podprtem okolju in jih bomo raziskovali v nadaljevanju, večji vpliv na 
končne rezultate projektnega dela v primerjavi z doseženo stopnjo digitalne 
kompetence.  
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Radi bi poiskali interakcije dejavnikov, kombinacije doseženih stopenj dimenzij, ki v 
največji meri vplivajo na rezultate projektnega učnega dela. 

 

4.4.3   Vpliv doseženih stopenj posameznih dimenzij digitalne kompetence 

študenta na končno oceno projektnega dela v računalniško podprtem 

okolju 

 

Pri analizi uporabimo podatke 44 študentov, ki so izpolnili tako preizkus dimenzij 
digitalne kompetence posameznika kot ocenjevalni formular za vrstniško ocenjevanje 
znotraj skupine. 

Pred modeliranjem atribute ponovno diskretiziramo, iz istega razloga in na enak 
način, kot smo to opisali in storili zgoraj. Postavili smo meje za slabše (do 65 %), 
dobro (med 65 % in 85 %) in odlično (več kot 85 % doseženih točk) doseženo 
dimenzijo.  

 

 Tehnološka 
dimenzija 

Kognitivna 
dimenzija 

Etična 
dimenzija 

Slabše dosežena dim. 
Število 3 

15,5 % 
16 

36,4 % 
5 

11,4 % Odstotek 

Dobro dosežena dim. 
Število 24 

54,4 % 
20 

45,4 % 
29 

65,9 % Odstotek 

Odlično dosežena dim. 
Število 17 

38,6 % 
8 

18,2 % 
10 

22,7 % Odstotek 

Skupaj 
Število 44 

100 % 
44 

100 % 
44 

100 % Odstotek 

Tabela 2 Dosežene stopnje posameznih dimenzij digitalne kompetence študentov 

razrednega pouka 

Tabela 2 prikazuje število študentov Razrednega pouka glede na doseženo stopnjo 
posamezne dimenzije digitalne kompetence. Študentov, ki so slabše dosegli 
tehnološko ali etično dimenzijo, je izjemno malo. Odstotek je opazno manjši v 
primerjavi z dobro in odlično doseženo dimenzijo. Meja med slabše in dobro 
doseženo dimenzijo je postavljena relativno visoko (65 % doseženih točk), študenti 
so namreč dosegali dobre rezultate. Za študente, ki so slabše dosegli dimenzijo ali 
kompetenco, ne moremo reči, da so digitalno nekompetentni, lahko pa rečemo, da 
manj kompetentni v primerjavi z ostalimi. 

Ocene projektnega dela so iz odstotkov, doseženih pri projektnem delu, določene 
glede na ocenjevalni kriterij, ki se uporablja za študijske programe v visokem šolstvu. 
Pri konkretnem projektnem delu je 11 (25 %) študentov dobilo oceno 10, 23 (52,2 %) 
študentov oceno 9, 8 (18,2 %) študentov oceno 8 in le 2 (4,5 %) študenta oceno 7, 
nižjih ocen ni bilo. 

Z algoritmom J48 smo zgradili nerezano odločitveno drevo (Slika 10).  
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Slika 10 Vpliv dimenzij digitalne kompetence na oceno projektnega dela 

 

V zgrajenem modelu ni razreda z oceno 7, saj sta bila tako ocenjena le 2 študenta. V 
konkretnem primeru je torej 8 najslabša ocena, ki jo študent lahko dobi glede na 
odločitveno drevo.  

Kot atributi v drevesu nastopajo vse tri dimenzije digitalne kompetence. V korenu 
drevesa je kognitivna dimenzija, kar pomeni, da ta dimenzija pomembno vpliva na 
rezultate vseh študentov. Poleg te dimenzije pa je za določanje uspeha pomembna 
še ena od ostalih dimenzij, ali tehnološka ali etična. Študenti, ki so slabše dosegli 
kognitivno dimenzijo, ne morejo dobiti ocene 10, velika verjetnost je, da dobijo 
najnižjo oceno, to je 8.   

Zanimivo je, da študenti, ki so dobro dosegli kognitivno dimenzijo, lahko dobijo oceno 
10 le v primeru, da so se slabše izkazali pri preverjanju etične dimenzije. Študenti, ki 
so dobro ali odlično dosegli etično dimenzijo pa imajo nižjo oceno. Poudariti je treba, 
da študenti, ki so slabše dosegli etično dimenzijo, niso neetični, ampak so se pri 
nalogah, ki preverjajo etično dimenzijo le slabše izkazali v primerjavi z ostalimi. V 
našem primeru se izkaže, da slabše dosežena stopnja etične dimenzije pozitivno 
vpliva na dosežek posameznika pri projektnem delu. Dobrih rezultatov pri etični 
dimenziji oz. upoštevanje etičnih norm pri uporabi IKT za interakcijo torej ne moremo 
povezovati z dobrimi rezultati pri projektnem delu v računalniško podprtem okolju. 
Menimo, da to lahko delno storimo le pri kognitivni in tehnološki dimenziji. Tudi na 
splošno upoštevanje etičnih norm ne sovpada nujno z boljšim uspehom pri delu. 
Neupoštevanje etičnih norm lahko celo pripelje do boljše ocene posameznika, npr. 
kadar posameznik deluje le v svojo korist, zagotovo pa ne vpliva dobro na odnose 
med udeleženimi. Stopnjo dosežene etične dimenzije digitalne kompetence je težko 
preveriti in določiti s takšnim preizkusom, saj odgovorna uporaba IKT temelji na 
upoštevanju nenapisanih pravil, ki so pogojena z družbenim okoljem in se razlikujejo 
glede na okoliščine.  

Pri preverjanju klasifikacijske točnosti modela z 10-kratnim prečnim preverjanjem 
smo izračunali klasifikacijsko točnost 40,9 %, pri preverjanju modela na učni množici 
pa 61,3 %.  

Slaba klasifikacijska točnost je lahko posledica diskretizacije podatkov. Za izboljšanje 
klasifikacijske točnosti lahko dodamo atribute, ki opisujejo isto vsebino, le da so 
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drugačnega tipa, v tem primeru numeričnega. Pri gradnji naslednjega modela bomo 
za vsako dimenzijo uporabili dva atributa za opis iste dimenzije, atribut diskretnega 
tipa (dosežena stopnja glede na skupino) in atribut numeričnega tipa (dosežena 
stopnja dimenzije glede na dosežene odstotke). 

Z algoritmom J48 zgradimo odločitveno drevo. Klasifikacijska točnost, izračunana z 
10-kratnim prečnim preverjanjem, znaša 45,5 %, pri preverjanju modela na učni 
množici pa je točnost 70,5 %. Možno je, da je podani model preveč prilagojen učni 
množici (angl. overfitting). 

 

Slika 11 Izboljšanje klasifikacijske točnosti modela z dodajanjem atributov 

Zgrajeno drevo je bistveno večje kot prej, velikost drevesa je 15. Pri odločanju, 
kakšne tipe atributov uporabiti za modeliranje, je treba upoštevati vrsto podatkov, 
točnost podatkov in cilj konkretnega modeliranja. Za našo raziskavo je primernejši 
prvi model, ki omogoča lažjo analizo, kljub temu pa vsebuje dovolj podatkov za 
korektno interpretacijo. Upoštevati moramo, da težko ocenimo občutljivost testa, s 
katerim so podatki o dimenzijah pridobljeni, zato je neprimerno razlikovati med 
študenti na nivoju odstotkov. Gradnja drugega modela bi bila primernejša za tiste 
učitelje, ki bolj občutljivo razlikujejo med doseženo stopnjo posameznih dimenzij, 
torej na nivoju doseženih odstotkov. Model ne omogoča le razlikovanja med 
skupinami glede na doseženo stopnjo, ampak omogoča tudi razlikovanje med 
študenti znotraj iste skupine glede na dosežene odstotke. 
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4.4.4  Vpliv lastnosti delovanja študenta v skupini na oceno projektnega dela v 

računalniško podprtem okolju 

 

Za zbiranje podatkov o delovanju posameznika v skupini smo uporabili ocenjevalni 
formular (Priloga 2), s pomočjo katerega so študenti ocenjevali prispevek članov k 
učinkovitemu delovanju skupine.  

Vsakega člana, tudi sebe, je vsak študent ocenil glede na šest kriterijev, tako je 
vsakemu dodelil -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ali 4 točke. V tem primeru -4 točke pomeni, da 
je član skupine popolnoma zatajil glede na kriterij, 0 točk pomeni, da je član skupine 
opravil delo v skladu s pričakovanim in dogovorjenim znotraj skupine, 4 točke pa 
kažejo na izjemno nadpovprečen prispevek, ki pa prav tako lahko kvari delovanje 
skupine. Končna vsota ocen vseh članov skupine pri posameznem kriteriju mora biti 
nujno 0. 

Več kot polovica (66,2 %) študentov je imela skupni seštevek točk pri vseh šestih 
kriterijih 0. Večina študentov je torej prispevala k učinkovitemu delovanju skupine po 
pričakovanjih sočlanov in upoštevala dogovore znotraj skupine.  

Pri ocenjevanju projektnih del so bili vsi člani skupine ocenjeni z istim številom točk in 
oceno, zato smo za potrebe raziskave posameznikom prišteli ali odšteli določeno 
število točk, glede na to, kako so njihov prispevek ocenili ostali člani skupine. Tako 
dobljeno število točk smo potem pretvorili v ocene. Število točk se je od 68 študentov 
spremenilo le 23 študentom. Končna ocena se je spremenila le 7 študentom, od tega 
so 3 študenti dobili slabšo oceno, 4 študenti pa boljšo. Pri ostalih študentih se 
rezultat ni spremenil, torej so sodelovali in prispevali po pričakovanjih.  

Takšna praksa je bila uporabljena tudi pri ocenjevanju projektnih del pri predmetu IKT 
v izobraževanju v preteklih študijskih letih, kjer so poleg vrstniškega ocenjevanja 
znotraj skupine upoštevali tudi vrstniško skupinsko ocenjevanje. Različne strategije 
za ocenjevanje posameznika so opisane v diplomskem delu Vpliv spoznavnih stilov 
in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem 
okolju (Juvan, 2014).  

Določili smo meje za podpovprečen, pričakovan ali nadpovprečen prispevek k skupini 
glede na kriterije. Študenti, ki so od ostalih članov skupine skupno dobili manj kot -1 
točk pri posameznem kriteriju, so podpovprečno prispevali, študenti, ki so dobili -1, 0 
ali 1 točko, so k delovanju skupine prispevali po pričakovanjih, tisti, ki so dobili več 
kot 1 točko, pa so prispevali nadpovprečno glede na kriterij. 

Za iskanje kombinacije kriterijev, ki najbolj vplivajo na končno oceno posameznika pri 
projektnem delu, smo uporabili odločitveno drevo, zgrajeno z algoritmom J48. 
Klasifikacijska točnost zgrajenega drevesa, izračunana z 10-kratnim prečnim 
preverjanjem, je 54,4 %, točnost preverjena na učni množici pa 64,7 %. 

Glede na odločitveno drevo (Slika 12) na oceno projektnega dela vplivata predvsem 
dva dejavnika, upoštevanje mnenj članov v skupini in ali so vsi člani skupine pripravili 
enakovreden del projekta. Doseganje obeh kriterijev je glede na teorijo o projektnem 
delu izjemno pomembna za uspešno delovanje skupine in kakovosten končni 
izdelek. 
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Slika 12 Vpliv prispevka študenta k oceni projektnega dela 

 

Prvi dejavnik je upoštevanje mnenj drugih članov v skupini. Izkaže se, da pri tem 
dejavniku odstopanje od pričakovanega ne da najboljših rezultatov. Člani, ki ne 
upoštevajo mnenj drugih, so ocenjeni najslabše. Pri končnih ocenah projektnih del je 
bila namreč najnižja ocena 7, najvišja pa 10. Člani, ki nadpovprečno upoštevajo 
mnenja drugih, so ocenjeni bolje, z oceno 8. Tudi nadpovprečno upoštevanje mnenj 
drugih očitno ne pripomore k dobrim rezultatom, to lahko namreč pomeni, da 
posameznik prehitro sprejme mnenja drugih in svojega mnenja nima ali ga ne 
poskuša uveljaviti.  

Za določanje uspeha študentov, ki mnenja drugih upoštevajo po pričakovanjih, je 
pomembno tudi, kakšen delež seminarske naloge je član pripravil. Pri projektnem 
delu naj bi si člani delo v skupini enakovredno razdelili in tudi enakovredno prispevali 
h končnemu izdelku. Če je član pri tem kriteriju dobil 1 točko ali več, pomeni, da so 
njegovi sočlani ocenili, da je naredil več, kot je bilo od njega pričakovano, ali več, kot 
mu je bilo dodeljeno pri delitvi dela. Zagotovo sta aktivnost in zavzetost za 
sodelovanje in delo v večini primerov pozitivni, vendar lahko pretiravanje pri 
skupinskem delu kvari delovanje skupine. Kadar eden od članov vloži več dela od 
ostalih in je njegov prispevek večji, prispevki ostalih članov pa so v skladu s 
pričakovanji oz. dogovori, lahko pomeni, da član ni upošteval dogovorov o delitvi dela 
ali mnenj o obliki končnega izdelka.  

V konkretnem primeru se izkaže, da član, ki naredi večji delež seminarske naloge kot 
ostali in pri tem v ravno pravi meri upošteva mnenja drugih (prvi dejavnik), dobi 
najboljši možen rezultat pri projektnem delu, oceno 10. 

Ko seštejemo točke, ki jih je član dobil pri določenem kriteriju, se izkaže, da je bilo 
največ razlik v številu točk pri kriteriju »Član je pripravil enakovreden delež 
seminarske naloge«. Tu je neničelno število točk dobilo največ študentov. Doseženo 
je bilo tudi najnižje število točk -6 in najvišje 5. Možno, da so študenti enako 
objektivno ocenjevali vse kriterije, lahko pa, da so najbolj kritični ravno pri tem 
kriteriju, torej da najbolj opazijo količino vloženega dela posameznika h končnemu 
izdelku. 

Član je upošteval 

mnenja drugih članov 

v skupini.

Član je pripravil 

enakovreden delež 

seminarske naloge.

po pričakovanjih
podpovprečen

prispevek
nadpovprečen

prispevek

ocena 7 ocena 8

podpovprečen 

prispevek

ocena 9 ocena 9

po pričakovanjih

ocena 10

 nadpovprečen

prispevek
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4.4.5  Vpliv kombinacij učnih stilov in stilov spoznavanja študenta na rezultate 

skupinskega dela v računalniško podprtem okolju 

 

Iščemo kombinacije učnih stilov, ki najbolj vplivajo na rezultate skupinskega dela v 
računalniško podprtem okolju. Za modeliranje uporabljamo podatke, ki smo jih 
pridobili z raziskavo v okviru diplomskega dela Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih 
odnosov na rezultate skupinskega dela v računalniško podprtem okolju (Juvan, 
2014). Vprašalnik, uporabljen za pridobivanje podatkov, je vseboval vprašanja glede 
odnosa študenta do skupinskega dela in vnesli so podatke o svojih učnih stilih. 
Študenti so takrat svoje učne stil določili prek izpolnjevanja vprašalnikov na spletišču 
avtorja Uroša Ocepka, ki je ustvaril spletišče, namenjeno identifikaciji učnih stilov. 

V raziskavi so takrat sodelovali študenti 1. letnikov Razrednega pouka, ki so pri 
predmetu IKT v izobraževanju v okviru projektnega dela izdelovali wiki. Cilj raziskave 
diplomskega dela je bil raziskati, kateri dejavniki in kako vplivajo na končno oceno pri 
projektnem delu. Obravnavali smo vpliv odnosa študenta do skupinskega dela in 
spoznavne stile na končne ocene projektnega dela. Na končno oceno študenta so 
vplivali ocena učitelja, vrstniško ocenjevanje znotraj skupine in medskupinsko 
ocenjevanje. Kriteriji so zajemali tako končni izdelek kot predstavitev tega. 

Najprej si oglejmo vpliv učnih stilov in stilov zaznavanja na oceno skupinskega dela v 
računalniško podprem okolju. Zanima nas, katera kombinacija stilov študenta da 
najboljše rezultate skupinskega dela v računalniško podprtem okolju. 

Atributi so v tem primeru učni stil po Kolbu, stil spoznavanja po Rancourtu, stil 
zaznavanja po modelu VAK ter stil učenja in razmišljanja glede na hemisferičnost. 
Razred je dosežena ocena pri projektnem delu. Za 90 % doseženih točk ali več je 
študent dobil oceno 10, od 80 do 89,9 % točk oceno 9 in od 70 % točk do 79,9 % 
oceno 8. Nižjih ocen ni bilo. 

Odločitveno drevo smo zgradili z algoritmom J48 (z rezanjem drevesa). 
Klasifikacijska točnost zgrajenega modela dobljena z 10-kratnim prečnim 
preverjanjem  je 50,0 %, klasifikacijska točnost modela preverjena na učni množici pa 
66,7 %. 

 

Slika 13 Vpliv učnih stilov in stilov spoznavanja študenta na rezultate projektnega 
učnega dela 
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V odločitvenem drevesu ni ocene 8, ki je bila pri ocenjevanju projektnih del najnižja, 
dobilo jo je namreč le 7 (14 %) študentov. 

Iz odločitvenega drevesa (Slika 13) ugotovimo, da sta za določanje uspeha oz. 
ocene pri skupinskem delu pomembna stil glede na hemisferičnost in učni stil po 
Kolbu.  

Za študente s prevladujočim desnohemisferičnim stilom učenja in razmišljanja, to so 
študenti, ki dajejo prednost celostnemu, izkustvenemu načinu učenja, je zelo 
verjetno, da dobijo najvišjo oceno 10. Osebe z desnohemisferičim stilom učenja 
informacije predelujejo celostno, proizvajajo nove misli, ideje, pri reševanju 
problemov uporabljajo intuicijo, so bolj kreativni kot razumski. Sposobni so 
interpretirati tudi neverbalno komunikacijo in čustva (Marentič-Požarnik, Magajna in 
Peklaj, 1995), kar je pomembno pri sodelovalnem delu, čeprav emocionalna plat in 
neverbalna komunikacija nista tako izraziti pri sodelovanju v računalniško podprtem 
okolju.  

Najvišjo oceno 10 glede na model dobijo tudi študenti, pri katerih noben stil ne 
prevlada izrazito in so opredeljeni z integrativnim stilom. 

V diplomskem delu (Juvan, 2014) smo glede na dosežke pri skupinskem delu 
študente razdelili na manj in bolj uspešne. Ugotovili smo, da je bil med študenti s 
prevladujočim desnohemisferičnim stilom večji delež bolj uspešnih študentov, 
medtem ko je bil med študenti z levohemisferičnim stilom večji delež manj uspešnih 
študentov. Med študenti, pri katerih prevladuje integrativni stil, sta bila deleža 
približno enaka. 

Pri študentih s prevladujočim levohemisferičnim stilom je glede na zgrajeno 
odločitveno drevo za uspešnost pri projektnem učnem delu pomemben tudi njihov 
učni stil po Kolbu. Najuspešnejši so tisti levohemisferični študenti, ki imajo po Kolbu 
divergentni učni stil.  

Ljudje, pri katerih je dominantna leva hemisfera, razmišljajo analitično, logično 
producirajo ideje in so nagnjeni k iskanju dejstev in podatkov ter k izboljševanju 
obstoječih stvari. So sistematični in bolj razumski kot kreativni, pri reševanju 
problemov uporabljajo logiko.  

Osebe z divergentnim učnim stilom se dobro znajdejo v situacijah, v katerih gre za 
ustvarjanje novih in raznovrstnih idej, uspešne so pri viharjenju idej (angl. 
brainstorming) (Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995), zato se zagotovo dobro 
znajdejo tudi pri sodelovanju pri projektnem učnem delu.  

Tudi v diplomskem delu (Juvan, 2014) smo ugotovili, da je med študenti, pri katerih 
prevladuje divergentni stil, večji delež bolj uspešnih študentov pri skupinskem delu v 
računalniško podprtem okolju. Zanimivo je, da so divergentni študenti po 
Hanekampovi klasifikaciji stilov opredeljeni kot sanjači, ki želijo ostati samostojni, 
veliko se ukvarjajo sami s sabo, neuspešni so v konkretni situaciji, od mentorja pa 
pričakujejo, da spoštujejo njihovo avtonomijo (Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj, 
1995). Glede na opis sanjača bi pričakovali nasprotno, kot so pokazali rezultati, torej, 
da so takšni posamezniki pri sodelovalnem delu manj uspešni. Po drugi strani pa 
imajo posamezniki s prevladujočim divergentnim stilom tudi lastnosti, ki so zaželene 
pri sodelovalnem delu, kot so sposobnost ustvarjanja novih idej, miselna prožnost, 
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presoja z različnih vidikov, upoštevanje čustev in vrednost ter interes za ljudi 
(Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995). Očitno so te druge lastnosti prevladale 
pri sodelovanju v projektnem delu v računalniško podprtem okolju. 

Pomen učnih stilov, stilov zaznavanja in hemisferičnosti za delo v računalniško 
podprtem okolju so raziskovali tudi Ocepek, Bosnić, Nančovska Šerbec in Rugelj 
(2013). Iskali so povezavo med učnimi stili posameznika in uporabo različnih 
večpredstavnostnih gradiv v adaptivnih učnih sistemih. Modelirali so vpliv učnih stilov 
posameznika na posameznikov izbor različnih tipov večpredstavnostnih gradiv za 
učenje. Glede na njihov model je najpomembnejši kriterij za določanje tipa 
večpredstavnostnih gradiv ravno stil glede na hemisferičnost. Naslednja 
najpomembnejša kriterija sta učni stil po Kolbu in stil po modelu VAK, ki vplivata na 
aktivnost študenta v učnem procesu in izbor tipa večpredstavnostnega gradiva. 

 

4.4.6  Vpliv odnosa študenta do skupinskega dela na rezultate skupinskega 

dela v računalniško podprtem okolju 

 

Zanima nas, kako odnos študenta do skupinskega dela vpliva na rezultate pri 
skupinskem delu. Za modeliranje bomo uporabili podatke, pridobljene z raziskavo v 
okviru diplomskega dela Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate 
skupinskega dela v računalniško podprtem okolju (Juvan, 2014). Študenti so 
izdelovali projektne naloge v manjših skupinah in rezultate dela sproti objavljali v wiki. 

Pri obravnavi vpliva odnosa študenta do skupinskega dela na rezultate skupinskega 
dela smo se osredotočili na dva dejavnika: 

 Kako študent uveljavlja svoje mnenje med člani skupine (ali vedno vztraja pri 
mnenju, ali ga zagovarja le ob podpori ostalih, ali nima mnenja)? 

 Kako odgovornega se študent počuti pri izdelavi wikija (ali se počuti 
odgovornega le za svoj del, ali pregleduje delo drugih in ga spreminja, ali 
nima pripomb oz. se ne čuti odgovornega)? 

Dejavnika smo uporabili kot atributa za gradnjo odločitvenega drevesa. Odločitveno 
drevo smo zgradili z algoritmom J48, neobrezano drevo. Klasifikacijska točnost 
odločitvenega drevesa preverjena z 10-kratnim prečnim preverjanjem je 47,9 %, 
točnost preverjena na učni množici pa 62,5 %. 
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Slika 14 Vpliv odnosa do skupinskega dela na rezultate skupinskega dela v 
računalniško podprtem okolju 

 
 
Iz odločitvenega drevesa (Slika 14) ugotovimo, da so študenti, niso imeli svojega 
mnenja in jim je bilo vseeno, kako se mnenja uveljavijo v skupini, dobili oceno 8. 
Glede na model, so to tudi edini študenti, ki so dobili oceno 8, kar je bila tudi 
najslabša ocena pri tem projektnem delu. 
  
Dobro je, da ima vsak študent pri skupinskem delu lastno mnenje, katerega deli z 
drugimi. Z izmenjavo mnenj študenti razvijajo medosebne veščine in delijo ideje, npr. 
kako rešiti nek problem, kar pripomore h kakovosti dela in končnega izdelka. 
Vztrajanje pri svojem mnenju lahko vodi do neupoštevanja mnenja večine ali celo 
vsiljevanja lastnega mnenja drugim, kar lahko razvrednoti namen projektnega dela, 
ruši dinamiko dela v skupini in negativno vpliva na končni izdelek. 
 
Študenti, ki so pri obravnavanem projektnem delu vedno vztrajali pri svojem mnenju, 
so dobili oceno 10. Očitno so pri svojem mnenju vztrajali študenti, ki so uspešni pri 
projektnih delih in obravnavani tematiki. Ti študenti so imeli pri uveljavljanju mnenj in 
idej v skupini očitno tudi podporo ostalih.  Uveljavljanje dobrih idej ob podpori drugih, 
je lahko eden od razlogov za dober izdelek in posledično dobro oceno.  
 
Študenti, ki svoje mnenje zagovarjajo le, če imajo večinsko podporo drugih so dobili 
oceno 9 ali 10. Na oceno teh študentov vpliva tudi njihova odgovornost do izdelka.  
 
Tisti študenti, ki so pregledovali in spreminjali delo drugih, so dobili oceno 10. 
Spremljanje dela drugih je pri skupinskem delu pomembno, sploh če si študenti 
razdelijo naloge. Pregledovanje in spreminjanje ali komentiranje prispevkov drugih je 
pri skupinskem ustvarjanju wikijev še bolj poudarjeno in zaželeno. Pri izdelavi wikija 
je poudarjena posameznikova odgovornost ne le za lasten prispevek, temveč tudi za 
prispevke ostalih, saj lahko vsak sproti pregleduje in spreminja delo drugih. Wiki 
okolje učitelju omogoča vpogled v vse spremembe, ki jih je naredil določen član, kar 
mu pomaga tudi pri ocenjevanju prispevka posameznika. Ravno zaradi teh lastnosti 
je wiki zelo uporabno okolje za projektna dela.  
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Tudi študenti, ki so niso imeli pripomb na prispevke drugih, so dobili oceno 10. Iz 
tega lahko sklepamo, da so pregledovali prispevke drugih, ampak so bili prispevki 
dobri in jih ni bilo treba popravljati. Če bi bili prispevki ostalih pomanjkljivi, bi bila 
posledično tudi ocena tega posameznika nižja.  
 
Študenti, ki so se odgovorne počutili le za svoj del oz. prispevek, so dobili oceno 9. 
Zagotovo odgovornost le do svojega prispevka ni ena od zaželenih lastnosti 
posameznika pri skupinskem delu. Skupinsko delo namreč spodbuja posameznikovo 
odgovornost do dela celotne skupine in skupnega izdelka. V diplomskem delu 
(Juvan, 2014) smo ugotovili, da je med študenti, ki so se odgovorne počutili le za svoj 
del, velik delež tistih, ki so bili manj uspešni. Ocena 9 je sicer ena izmed višjih ocen 
pri konkretnem skupinskem delu. Študenti, ki so se počutili odgovornega le za svoj 
prispevek so verjetno svoje delo dobro opravili. Glede na to, da niso pregledovali 
prispevka drugih in so se počutili odgovornega le za svoj del, pa je vprašanje, kako 
so sprejeli in upoštevali komentarje drugih. 
 
 
 

4.4.7  Vpliv digitalne kompetence študenta in njegovih lastnosti delovanja v 

skupini na oceno projektnega dela   

 

Za konec zgradimo še odločitveno drevo, pri katerem uporabimo vse atribute, in s 
tem hkrati modeliramo vpliv odnosa študenta do skupinskega dela ter dimenzij 
digitalne kompetence na oceno projektnega dela. 

Za gradnjo modela smo uporabili podatke 44 študentov, ki so rešili tako preizkus za 
preverjanje digitalne kompetence (Priloga 1) kot ocenjevalni formular za ocenjevanje 
posameznikovega prispevka (Priloga 2). 

Model (Slika 15) smo zgradili z algoritmom za gradnjo odločitvenih dreves J48, 
odločitveno drevo smo pustili nerezano. 

Zgrajeno odločitveno drevo ima klasifikacijsko točnost na učni množici 76,7 %, 
klasifikacijska točnost preverjena z 10-kratnim prečnim preverjanjem pa je 44,1 %. 
Model dobro klasificira primere glede na celotno učno množico. 
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Slika 15 Vpliv digitalne kompetence študenta in njegovih lastnosti delovanja v skupini 
na oceno projektnega dela 

V odločitvenem drevesu ponovno ni ocene 7, ki je bila pri ocenjevanju projektnih del 
najnižja, saj jo je dobilo le nekaj študentov. 

V korenu odločitvenega drevesa je atribut, ki opisuje količino posameznikovega 
prispevka. Tudi pri modeliranju vpliva prispevka posameznika smo ugotovili, da je ta 
atribut najpomembnejši za določanje ocene posameznika izmed kriterijev za 
ocenjevanja posameznika. To je tudi edini izmed kriterijev vrstniškega ocenjevanja 
znotraj skupine, ki kot atribut nastopa v modelu. 

Za študente, ki so glede na kriterij prispevali pod pričakovanji posameznika, glede na 
model dobijo oceno 9. Pri študentih, ki so kriterij dosegali po pričakovanjih ostalih 
članov skupine, so pomembne tudi dosežene stopnje dimenzij digitalne kompetence.   
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5 Zaključek 

 

V raziskovalnem delu smo nadaljevali delo, začeto v diplomskem delu. V raziskavi 
diplomskega dela smo se osredotočili na odnos posameznika do skupinskega 
učnega dela v računalniško podprtem okolju in učne stile posameznika ter 
raziskovali, kateri izmed dejavnikov, ki smo jih izpostavili, vplivajo na rezultate 
skupinskega dela. Namen je bil poiskati kombinacije dejavnikov, ki dajo pri 
skupinskem učenju najboljše rezultate, kar smo uresničili v tem magistrskem delu. 
Raziskavo smo razširili ter poleg karakteristik in odnosa posameznika upoštevali tudi 
vpliv digitalne kompetence oz. njenih dimenzij.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na pomen digitalnega 
pripovedovanja zgodb v izobraževanju in izdelavo le-teh v okviru projektnih učnih del.    
Menimo, da s pomočjo metode digitalnega pripovedovanja zgodb študenti razvijajo 
digitalno kompetenco. Razvoj digitalne kompetence je ena ključnih smernic 
izobraževanja, njen razvoj pa predstavlja izziv za izobraževalne sisteme. Za 
načrtovanje in vključevanje aktivnosti za razvoj digitalne kompetence učencev 
potrebujemo digitalno kompetentne učitelje vseh predmetnih področij, ne le 
računalništva, ki te aktivnosti učinkovito vključujejo v pouk na vseh stopnjah 
izobraževanja. Učitelji se morajo stopnje digitalne kompetence učencev zavedati pri 
načrtovanju skupinskih aktivnosti v računalniško podprtem okolju, čeprav le-ta nujno 
ne vpliva na končni izdelek. 

V empiričnem delu smo obravnavali primer projektnega učnega dela študentov 1. 
letnika na Pedagoški fakulteti UL smeri Razredni pouk. Raziskovali smo vpliv 
digitalne kompetence študentov na rezultate projektnega učnega dela, v okviru 
katerega so izdelovali digitalne zgodbe v manjših skupinah. Za preverjanje dosežene 
stopnje digitalne kompetence študentov smo prevedli in prilagodili preizkus iDCA, ki 
stopnjo digitalne kompetence ocenjuje glede na tehnološko, kognitivno in etično 
dimenzijo. Preizkus, podoben predstavljenemu v magistrskem delu, lahko uporabimo 
tudi za merjenje stopnje digitalne kompetence pri učencih in dijakih. V tem primeru bi 
glede na starost skupine morali prilagoditi težavnost nalog, vsebino in čas, ki je na 
voljo (Calvani idr., 2010).  

V raziskavi se je izkazalo, da sta za določanje dosežene stopnje digitalne 
kompetence posameznika pomembni predvsem doseženi stopnji tehnološke in 
kognitivne dimenzije. Ugotovili smo, da so študenti 1. letnika Razrednega pouka 
Pedagoške fakultete dosegli odlične rezultate ne etičnem področju, kar je 
pričakovano, glede na to, da gre za bodoče učitelje. Najslabši rezultat so povprečno 
dosegli pri nalogah kognitivne dimenzije. 

Glede na strokovno literaturo smo pričakovali, da se bo pokazal vpliv digitalne 
kompetence posameznika na rezultate skupinskega dela v računalniško podprtem 
okolju, vendar z raziskavo tega nismo mogli potrditi. V prihodnje bi bilo treba 
raziskavo ponoviti, izpopolniti preizkus digitalnih kompetenc in povečati vzorec. Iz 
rezultatov je razvidno, da so pri projektnem delu v ospredju drugi dejavniki oz. 
karakteristike posameznika, ki prek skupinskega delovanja vplivajo na končni 
rezultat.  
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S pomočjo metod strojnega učenja, gradnje odločitvenih dreves, smo iskali 
kombinacijo lastnosti delovanja posameznika v skupini, ki posameznika uvrsti v 
ustrezno skupino uspešnosti. Podatke o delovanju posameznika pri skupinskem delu 
smo pridobili z ocenjevalnim formularjem za ocenjevanje posameznikovega dela med 
člani skupine, kjer je bil vsak posameznik ocenjen glede na šest kriterijev. Izkazalo se 
je, da sta pomembna dva dejavnika, in sicer kako se mnenja uveljavijo v skupini in 
kako velik delež projektnega dela je posameznik pripravil. Pri iskanju učnih stilov 
študenta, ki vplivajo na rezultate skupinskega dela, sta se kot najpomembnejša 
izkazala stil glede na hemisferičnost in učni stil po Kolbu.  

Odločitvena drevesa so zgrajena na majhnih učnih množicah, zato izsledkov 
raziskave ne moremo posploševati na širšo populacijo. Kljub temu upamo, da smo z 
magistrskim delom opozorili na pomen razvoja digitalne kompetence učencev, hkrati 
pa opomnili učitelje, da v sodelovalnih aktivnostih v računalniško podprtem okolju na 
končne rezultate ne vpliva le znanje, ampak tudi fleksibilnost pri uporabi novih okolij 
ter posameznikov odnos do skupinskega dela. Izsledki raziskave potrjujejo, da je pri 
vrednotenju rezultatov projektnega dela v računalniško podprtem okolju smiselno 
upoštevati učenčeva znanja, spretnosti, osebnostne lastnosti in medosebne 
kompetence. Namreč vsak učenec je »edinstven«. 
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Priloga 1: PREIZKUS DIGITALNE KOMPETENCE 

 

Tehnološka dimenzija 
 

1. Zadnje čase tvoj računalnik ne deluje dobro, postaja vedno počasnejši. 
Kateri od spodnjih razlogov lahko vpliva na hitrost računalnika?  
 
Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 
 

a. Slab sistem za hlajenje  
b. Računalniški virus 
c. Slab zagonski sistem  
d. Hkrati je odprtih preveč programov 
e. Na računalniku je nameščenih preveč aplikacij 
f. Prekinjena oskrba z električno energijo 
g. Nenadna sprememba v napajanju  

 

 

2. Brskaš po spletnih straneh in izpiše se ti naslednje sporočilo:  
»The requested URL was not found on this server.« oz. »Ta spletna stran ni 
na voljo.«.  
 
Kateri so možni vzroki za takšno sporočilo? 

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

a. URL naslov je napačen 
b. Na računalniku ni naloženih ustreznih programov 
c. Problem je z gostiteljskim strežnikom spletne strani  
d. Premalo spomina (RAM)  
e. Ni internetne povezave 

 

 

3. Na svojem novem domačem računalniku bi rad poslal elektronsko pošto. 
Katere od spodaj naštetih storitev in opreme potrebuješ?  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

a. Nameščen program za dostop do spletne pošte 
b. Elektronski poštni naslov 
c. Širokopasovno internetno povezavo  
d. Tiskalnik 
e. Internetno povezavo  

 



 

 
 

4. Poslal si elektronsko sporočilo. Dve uri kasneje ti naslovnik po telefonu 
sporoči, da tvojega sporočila še ni prejel. Kateri so možni vzroki za zamudo?  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

 
a. Strežnik naslovnika ne deluje  
b. Pozabil si se podpisati  
c. Sporočilo je bilo poslano ponoči 
d. Računalnik je počasen in nima dovolj spomina  
e. V sporočilu je veliko priponk 
f. Programska oprema za upravljane z e-pošto je zastarela 
g. Internetno omrežje je preobremenjeno 

 
 
 

5. Antivirusni program te opozori, da je računalnik okužen z virusom. Kaj se 
lahko zgodi?  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

Virus lahko: 
a. Poškoduje tiskalnik 
b. Poškoduje programe, tako da delujejo nepravilno  
c. Izbriše podatke z računalnika 
d. Povzroči napako na električnem sistemu  računalnika 
e. Okuži uporabnika preko tipkovnice 
f. Uniči električno napeljavo v sobi 
g. Upočasni delovanje programov 

 
 
 

6. Z digitalnim fotoaparatom si posnel nekaj fotografij in jih prenesel na 
računalnik. Na nekaterih fotografijah opaziš napako, pojav »rdeče oči«. Do 
tega pride, ko fotografiraš z bliskavico. 
 
Katera izmed spodnjih izjav je pravilna? 
 

a. Napako lahko popraviš s programi, nameščenimi na računalniku oz. 
jih namestiš brezplačno 

b. Napake ni mogoče popraviti, ker je fotografija že posneta 
c. Za popravo napake potrebuješ drage namenske/profesionalne 

programe 
d. Fotografijo lahko popravi sam profesionalec v laboratoriju 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
7. Slika posnetka zaslona prikazuje programsko opremo, namenjeno pošiljanju 

elektronskih sporočil. 
Črke A, B, C, D, E, F označujejo posebna polja in območja. Poveži jih z 
ustreznim elementom oz. razlago. 
 
 

 
 
 

1 Besedilo sporočila 
2 Naslov skritega prejemnika  
3 Dodajanje priponke 
4 Osrednja tema sporočila 
5 Naslov prejemnika 
6 Naslov prejemnikov kopije sporočila 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Na sliki so orodne vrstice različnih programskih okolij. 

 

A 

 
 

B 
 
 

 

C 

 
 

D 

 
 

E 
 

 
 
 

1 Urejevalnik vektorske grafike 
2 Elektronska pošta 
3 Urejevalnik besedil  
4 Urejevalnik zvoka 
5 Spletni brskalnik 

 

 

 

9. Nekaterih dejavnosti računalnik ne opravi tako dobro kot človek. 
Izmed spodaj naštetih dejavnosti izberi tiste, ki jih računalnik opravi slabše kot 
človek.  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

 
a. Interpretirati besedilo (npr. povzemi in razloži) 
b. Predlagati kurikulum za študij  
c. Izračun dobička in izkupička v podjetju 
d. Izračunati temperaturo plina pri različnih temperaturah 
e. Izbrati najboljšo potezo pri igranju šaha  
f. Kvalitetno prevesti literarno besedilo v tuj jezik 
g. Izračunati čas potovanja z raketo od Zemlje do Lune 
h. Dati smešen komentar 
i. Preveriti črkovanje besed v besedilu 

 
 



 

 
 

10. Poiskati moraš gradivo, ki vsebuje vsaj eno od naslednjih besed: »koza«, 
»ovca«, »muflon«. 
 
Izmed spodaj naštetih zaporedij operacij izberi tisto, ki jo moraš uporabiti pri 
iskanju z iskalnim orodjem, da boš dobil ustrezne podatke. 
 

a. Koza ALI ovca ALI muflon 
b. Koza IN ovca IN muflon 
c. Koza ALI ovca IN muflon 
d. Koza NE ovca NE muflon 

 

 

11.  

 A B C D E F G 

1 X       

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 
V celici A1 se nahajata »X« in kurzor. Kurzor moraš z najmanj možnimi koraki 
prestaviti do celice F2, tako da upoštevaš naslednji omejitvi: 

i. Kurzor lahko premikaš z ukazi DESNO/LEVO/GOR/DOL  n (n je 
število celic). Npr. DOL 2 bo premaknil kurzor na A3. 

ii. Nemogoče je prečkati osenčene celice. 
 
 
Izberi pravilno zaporedje operacij. 

a. DESNO 2 – DOL 3 – DESNO 4 – GOR 2 
b. DESNO 2 – DOL 4 – DESNO 3 – GOR 3 
c. DESNO 2 – DOL 3 – DESNO 3 – GOR 2 
d. DESNO 5 – DOL 1 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12. Spodaj so v levem seznamu našteta opravila, ki jih želiš izvesti, v desnem pa 
programska oprema, ki jo imaš na razpolago. Poveži opravilo z ustreznim 
programom. 
 

1 Pisanje dokumenta 

2 Kreiranje hiperpovezav 

3 Računanje in izdelava tabel 

4 Pisanje dnevnika na spletu 

5 Pisanje dokumenta na spletu, ki ga 
boš pisal v sodelovanju z ostalimi 

 

6 Arhiviranje 

A Elektronske preglednice 

B Sistem za upravljanje 
podatkovnih baz 

 

C Urejevalnik spletnih strani  

D Blog 

E Urejevalnik besedil 

F Wiki 

 

 

 

Kognitivna dimenzija 
 

 

13. V dobi paleolitika, več kot 2500 let nazaj, so se pojavili prvi primerki figurativne 
umetnosti. Prvi izrazi umetnosti so bili naturalistični: pračlovek je ustvari 
podobe kot upodobitve videnega sveta. 

Na seznamu spodaj izberi ključne besede, ki najbolj povzamejo zgornje besedilo. 

a. Umetnost, paleolitik, naturalizem 
b. Figurativna umetnost, jamske slike, skulpture 
c. Umetnost, paleolitik, orodja 
d. Vzorci, paleolitik, pračlovek 
e. Slikanje, paleolitik, svet 

 

14. Gospodar prstanov je epski roman, ki ga je napisal angleški akademik in 
pisatelj J. R. R. Tolkien. Prvotno je bil objavljen v treh knjigah: »Bratovščina 
prstana«, »Stolpa« in »Kraljeva vrnitev«. 
 

 

Povzemi zgornje besedilo tako, da spodnje besedne zveze, ki se navezujejo na 
besedilo, umestiš na pravilna mesta v zgornji skici. 



 

 
 

Poleg naštetih besednih zvez spodaj zapiši ustrezne črke. 
 

1 je napisal 
2 je sestavljen 
3 Gospodar prstanov 
4 Bratovščina prstana 
5 Stolpa 
6 Kraljeva vrnitev 
7 J. R. R. Tolkien 

 
 
 

15.  

Datum prodaje Znesek  Kupec  

1. 8. 120 651 
2. 8. 100 254 
3. 8. 251 254 
3. 8. 125 876 
4. 8. 131 651 

 

Koda kupca Priimek in ime 

254 Rozina Marko 
651 Zupanc Luka 
876 Novak Gregor 

 
a. Kako se piše kupec, ki je kupil največ? 
b. Kako se piše kupec, ki je zapravil največ v enem samem nakupu? 
c. Kako se piše kupec, ki je kupil najmanj? 

 
 
 

16. Spodnja preglednica prikazuje bilanco podjetja. Stolpec B (Prihodek) prikazuje 
dobiček, stolpec C (Izdatek) strošek in stolpec D (Stanje) stanje na koncu 
meseca. 

A B C D 

   Stanje konec 
prejšnjega leta 

   800 

Mesec Prihodek Izdatek Stanje 

Januar 300 400 700 

Februar 1200 200 1700 

Marec 600 500 1800 

April 800 900 1700 

 

 
Koliko denarja je imelo podjetje na koncu meseca januarja, če ni imelo 
nobenih odhodkov?  
 



 

 
 

17. Spodnji diagram predstavlja najljubši šport študentov od leta 2002 do leta 
2007. 

 

Katere izjave so pravilne glede na zgornji diagram?  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

a. Najmanj zanimanja za odbojko je bilo leta 2006 
b. Med letoma 2004 in 2006 se zanimanje za odbojko zmanjšuje 
c. V preteklih letih se je zanimanje za odbojko povečevalo 
d. V letu 2005 je najbolj priljubljen šport košarka 
e. Največje zanimanje za košarko je bilo v letu 2003 
f. V letu 2007 je manj zanimanja za košarko kot v letu 2004 

 

 
18. V kadi so možni naslednji dogodki: 

 

 Pipa je odprta, nivo vode se počasi zvišuje 

 Čep je odstranjen, nivo vode se počasi znižuje 

 V kad pride ena oseba, nivo vode se nenadoma dvigne 

 Iz kadi odide ena oseba, nivo vode se nenadoma spusti 

 Ne zgodi se nič, nivo vode ostaja enak 

Spodnji graf prikazuje spremembe nivoja vode v 9 minutah. 

 



 

 
 

Izmed spodnji izjav izberi tiste, ki pravilno opisujejo nivo vode glede na graf.  

Možna sta dva ali več pravilnih odgovorov. 

a. V 3. minuti v kad pride ena oseba 
b. V 8. minuti je odprta pipa 
c. V 2. minuti se nivo vode počasi znižuje 
d. Čep je bil vsega skupaj odstranjen 4 minute 
e. Glede na graf ena oseba pride in zapusti kad v 9 minutah  
f. Pipa je bila vsega skupaj odprta 3 minute 
g. V 6. minuti je odstranjen čep 
h. V 8. minuti oseba gre iz kadi 

 

 

19. V vseh novicah omenjajo prisotnost gripe v jeseni. Rad bi se informiral in dobil 
nekaj nasvetov kako se izogniti gripi in kako ravnati, če zboliš, iščeš po spletu. 
Dobiš naslednji seznam spletnih strani:  

 
 

 

 



 

 
 

Katera spletna stran vsebuje podatke, ki jih iščeš? 

a. Odpravite simptome gripe (gsk.si) 
b. Gripa (pons.com) 
c. Gripa – simptomi in kaj najbolj pomaga (aktivni.si) 
d. Otroci in trebušna gripa (bambini.si) 
e. Pandemska gripa (H1N1) (mizs.gov.si) 
 
 

 
 

20. Na eni od spletnih strani najdeš naslednjo izjavo: Znanstveniki so ugotovili, da 
zaradi segrevanja magme v notranjosti Zemlje, čez nekaj desetletij življenje za 
Zemlji ne bo več mogoče. 

Če želiš preveriti, ali je trditev pravilna, preveriš: 

a. Datum posodobitve spletne strani 
b. Kdo je avtor spletne strani 
c. Ali je spletna stran lepo oblikovana 
d. Koliko ljudi je obiskalo spletno stran 

 

 

21. Ko pišeš dokument, lahko teme organiziraš z ustvarjanjem ustreznih poglavij 
in podpoglavij. 

Pišeš besedilo na temo »Šport in mladost« in že tako imaš organiziran 
dokument (naslovi poglavij so napisani z navadno pisavo, besedilo v poglavjih 
je napisano ležeče): 

1. Šport in mladost 
1.1 Najljubši športi 

Športi, ki jih imajo mladi najraje, so …  
1.1.1 Fizični športi 
1.1.2 Umetniški športi 
1.1.3 Vodni športi 

 
 

Kam bi vključil naslednji stavek? 

Atletika je šport, ki se izvaja večinoma na prostem. 

a. 1.1 
b. 1.1.2 
c. 1.1.1 
d. 1.1.3 

 

 



 

 
 

22. Ko iščeš preko spletnega iskalnika, ti ta vrne seznam povezav do spletnih 
strani za tvojo poizvedbo. Katero skupno značilnost imajo spletne strani na 
začetku seznama? 

a. Ustrezajo kriterijem relevantnosti, ki jih ima spletni iskalnik 
b. Vsebujejo največjo količino podatkov glede na iskano geslo 
c. Vsebujejo najbolj pravilne in točne podatke glede na iskano geslo 
d. To so zate najbolj uporabne strani 

 

 

 

Etična dimenzija 
 

23. Tvoja šola je izdelala spletno stran, na kateri se beležijo podatki o vpisanih. 
Prosijo, da vneseš svoje podatke (datum rojstva, razred, osebni interesi, 
osebna slika). Hkrati si se registriral na javno klepetalnico, kjer te prav tako 
prosijo, da vneseš osebne podatke. 

Kaj storiš? 

Svoje osebne podatke vneseš: 

a. V obeh primerih 
b. Samo v drugem primeru 
c. Samo v prvem primeru 

 

 

 
24. Preko spleta želiš rezervirati vstopnico za koncert. Ko brskaš po spletni strani 

koncerta, opaziš, da lahko poleg rezervacije vstopnico preko interneta tudi 
plačaš. Kaj meniš o tem? 
 

a. S kreditno kartico je možno plačevati varno preko spletnih strani, ki 
jih priporoča prodajalec 

b. Plačevanje preko spletna je možno, a je dobro, da osebno poznaš 
prodajalca 

c. Nemogoče je plačevati preko spleta 
d. Možno je plačevati preko spleta, vendar je bolje da ne, saj lahko 

izgubiš denar 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

25. Robert se na svojem blogu šali na Matejev račun, zaradi njegovega videza. 
Povabi še ostale prijatelje, ki ga poznajo, naj ga posnemajo. 
 

Po tvojem mnenju: 

a. Je to sprejemljivo, ker gre za mladino 
b. Se ne strinjaš, vendar tudi ti sodeluješ 
c. Je samo šala in ni s tem nič narobe 
d. Takšno obnašanje ni primerno 

 

 

26. Tvoja šola je povezana s šolo iz Dakarja v Senegalu. Izmenjava elektronskih 
sporočil s senegalskimi študenti spodbuja medsebojno spoznavanje. Naročili 
so ti, da se pri komuniciranju z njimi izogibaj zvočnih in video posnetkov v 
priponkah. 

Kaj meniš o tem opozorilu? 

a. Mislim, da ni pomembno in ga lahko ignoriram 
b. Je smiselno in popolnoma razumljivo 
c. Ne razumem, zakaj, vendar bom upošteval 
d. Ne strinjam se s tem. Ne vem, zakaj ne bi poslal dobrega videa, ki 

sem ga posnel 

  



 

 
 

REŠITVE 
 Naloge Rešitve 

T
E

H
N

O
L

O
Š

K
A

 D
IM

E
N

Z
IJ

A
 

1 b d e 

2 a c e 

3 b e 

4 a e g 

5 b c g 

6 a 

7 1-E 2-C 3-F 4-D 5-A 6-B 

8 1-A 2-D 3-C 4-B 5-E 

9 a b f h 

10 a 

11 c 

12 1-F 2-C 3-A 4-D 5-F 6-B 

K
O

G
N

IT
IV

N
A

 D
IM

E
N

Z
IJ

A
 

13 a 

14 1-B 2-D 3-A 4-E 5-F 6-G 7-C 

15 a: Rozina b: Rozina c: Novak 

16 1100 

17 a d 

18 a b c e f 

19 c 

20 b 

21 c 

22 a 

E
T

IČ
N

A
 

D
IM

E
N

Z
IJ

A
 23 c 

24 a 

25 d 

26 b 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Priloga 2: OCENJEVALNI FORMULAR ZA OCENJEVANJE DELA V 

SKUPINI  

NAVODILO: Za vsakega člana v skupini ocenite njegov prispevek k učinkovitemu delovanju 

skupine. Končna vsota ocen pri posameznem kriteriju mora biti nujno 0. Ocenjujete tudi 

sebe. Ocenjevanje je znotraj skupine anonimno, napišite samo, v kateri skupini ste 

sodelovali (naslov seminarske naloge). 

Naslov seminarske naloge:______________________________________________ 

Kriterij Ime člana -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Član je pripravil enakovreden 
delež seminarske naloge. 

          

          

          

          

          

Član je upošteval časovne roke 
za pripravo naloge (določeni 
znotraj skupine) ALI 

Član je pripravil svoj del naloge 
v dogovorjenem času. 

          

          

          

          

          

Član je svoj del naloge 
vsebinsko dobro pripravil. 

          

          

          

          

          

Član je imel ideje in predloge 
za pripravo seminarske naloge.  

          

          

          

          

          

Član je upošteval mnenja 
drugih članov v skupini. 

          

          

          

          

          

Član je spodbujal (prispeval) k 
učinkovitemu delovanju 
skupine. 

          

          

          

          

          



 

 
 

 


