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POVZETEK 

Medmrežje s svetovnim spletom prevzema vodilno vlogo med viri informacij. S tem 

vpliva na razmišljanje in delovanje svojih uporabnikov, predvsem mlajših, ki ob njem 

odraščajo. To zahteva dopolnitev obstoječega izobraževanja z vključevanjem sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Doktorska disertacija predstavlja 

pedagoško inovacijo v obliki spletnega dnevnika za potrebe vzgojno-izobraževalnega 

dela v prvem obdobju osnovne šole. Zasnovana je na konceptu konstrukcije klasičnega 

predstavitvenega portfolija in elektronskega portfolija, spletne zbirke multimedijskih 

izdelkov, ki prikazujejo, kaj sta se posameznik ali skupina naučila v nekem obdobju. 

Vsebina ni predstavljena v obliki tradicionalne papirne mape izdelkov, temveč jo 

udeleženci učnega procesa oblikujejo, hranijo in delijo v digitalni obliki z uporabo IKT. 

Kvalitativna akcijska raziskava opisuje izkušnje in obravnava možnosti za uporabo 

spletnega dnevnika kot klasične spletne strani ter bloga. Ob konkretni inovaciji ugotavlja 

njegovo didaktično vrednost pri razvoju digitalne pismenosti in refleksije pri učencih v 

prvem obdobju osnovne šole. Predstavljene so tudi izkazane prednosti in slabosti uporabe 

pri pouku ter povratne informacije sodelujočih učencev, staršev in učiteljev. Namen 

novega pedagoškega pristopa je spodbujanje učencev, da postanejo aktivni udeleženci in 

soustvarjalci spletnega učnega okolja, v katerem z različnimi avtentičnimi nalogami 

predstavljajo svoje znanje, ga reflektirajo in delijo z drugimi. Rezultati akcijske raziskave 

potrdijo, da uporaba sodobne učne tehnologije nadgradi tradicionalno izobraževanje in 

omogoči sodobnejši izobraževalni proces, ki učencem ponudi nove izkušnje in spoznanja. 

Spletni dnevnik se ob ustrezni didaktični uporabi izkaže kot učinkovito učno sredstvo za 

doseganje izbranih ciljev pouka, razvijanje digitalne pismenosti in pridobivanje spretnosti 

za razvoj refleksije. Ugotovitve raziskave kažejo na možnost uspešne integracije vsebin 

digitalne pismenosti v proces začetnega opismenjevanja in odpirajo možnosti za nadaljnje 

raziskovanje ter razvijanje modela osebnega spletnega dnevnika v izobraževanju. 

Strokovna uporaba sodobnih učnih tehnologij pri pouku spodbuja nove načine 

razmišljanja in razvoj digitalne spretnosti, medtem ko pridobljena znanja poleg doseganja 

formalnih ciljev izobraževanja služijo tudi pripravi za aktivno vključevanje v 

informacijsko družbo. 

KLJUČNE BESEDE: informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), prvo obdobje 

osnovne šole, akcijska raziskava, predstavitveni portfolijo, spletni dnevnik, spletna stran, 

blog, digitalna pismenost, refleksija. 

  



 

 



 

ABSTRACT 

The Internet, with the World Wide Web, has taken the lead role among the sources of 

information. As such, it affects the thinking and acting of its users, especially younger 

ones, who grow up with it. This requires supplementing the existing education process 

with the use of contemporary information and communication technologies (ICT). This 

doctoral dissertation introduces a pedagogical innovation in the form of an electronic 

portfolio (ePortfolio) used to support the educational work in the first triad of primary 

school. It is based on associating the conventional presentation portfolio with emerging 

educational technologies and web services to form an online collection of multimedia 

artefacts that represent what an individual or a group has learned and experienced over 

time. In contrast to a classic presentation portfolio, where the content is represented by a 

folder of paper records, an ePortfolio allows the participants of the educational process to 

create, store, and share the artefacts by means of ICT. The qualitative action research 

presents experiences and explores opportunities for the application of the ePortfolio in 

the form of a classical website or blog. In addition to innovating and assessing its didactic 

value, special attention was paid to the development of digital literacy and reflection 

skills. The outcomes are reported in the form of advantages and disadvantages for the use 

of an ePortfolio in the classroom, and as careful examination of the received feedback 

from participating pupils, parents, and teachers. The purpose of this new pedagogical 

approach is to encourage pupils to become active participants and creators of a web-based 

learning environment in which their knowledge is represented and shared in the form of 

various authentic materials and reflections. The results of the action research reveal that 

proper use of modern educational technology efficiently complements and improves 

traditional teaching practice, as well as enables pupils to obtain richer and broader 

knowledge. It turned out that the ePortfolio can be applied as an effective teaching tool 

to help pupils achieve curriculum objectives, contributes to the development of digital 

literacy, and supports the acquisition of reflection skills. The research findings suggest 

possibilities for the successful integration of digital literacy goals in the process of 

traditional literacy training and represent solid grounds for further research and 

development. Competent use of web technologies in the classroom therefore stimulates 

new ways of thinking and development of digital literacy skills, while the acquired 

knowledge not only helps achieve the educational objectives, but also breaks new ground 

for active participation in the information society. 

KEYWORDS: information and communications technologies (ICT), first triad of 

primary school, action research, presentation portfolio, electronic portfolio (ePortfolio), 

website, blog, digital literacy, reflection.  
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UVOD 

»[…] in sreča je, da je pred mano pot, in to, da vem, da slast je v 

tem, da grem.« 

J. Menart 

V postmoderni, globalno in tehnološko razviti družbi se življenjski stili spreminjajo pod 

vplivom tehnološkega razvoja. Hitre družbene spremembe in izsledki kognitivnih 

znanosti narekujejo posodobitev šolskega sistema, pri čemer ne gre samo za izboljšanje 

kakovosti izobraževalnega procesa s pomočjo najrazličnejših informacijsko-

komunikacijskih tehnologij, pač pa tudi za pestrejše učne in organizacijske oblike ter več 

prilagodljivosti glede časa, prostora in vsebine izobraževanja. Nove izobraževalne 

tehnologije omogočajo učiteljem kakovostnejše delo, hkrati pa od njih zahtevajo nenehen 

profesionalni razvoj in pridobivanje strokovnih kompetenc za uspešno delovanje. Ko 

govorimo o vpeljevanju sprememb, ne moremo mimo akcijskega raziskovanja v šolah. 

Ustvarjalen pristop sledi sodobnim usmeritvam in poudarja aktivno vlogo učitelja kot 

subjekta v raziskovanju, preko katerega se uvajajo in evalvirajo želene spremembe, ki 

vodijo k izboljšanju ter razumevanju lastne prakse za dvig kakovosti pouka. Pri razvoju 

izobraževanja imajo pomembno vlogo tudi dosežki sodobnih učnih tehnologij. 

Vsebina doktorske disertacije sodi na področje e-izobraževanja, natančneje 

kombiniranega izobraževanja, in predstavlja možnosti za učinkovito uporabo 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri poučevanju ter učenju v prvem obdobju 

osnovne šole, tako s teoretičnega kakor tudi s praktičnega vidika. 

V teoretičnih izhodiščih doktorske disertacije je sprva obravnavana problematika uporabe 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij v širšem kontekstu. Predstavljeni so programi 

in pobude Evropske unije ter strateške usmeritve slovenskega šolstva s področja uporabe 

sodobnih učnih tehnologij. Navedeni so izbrani primeri nacionalnih projektov, ki 

prikažejo prizadevanja različnih strokovnjakov in učiteljev praktikov za kakovostno 

informatizacijo slovenskega šolstva. 

Nekaj izhodišč v drugem poglavju je namenjenih spreminjanju šolske prakse, predvsem 

procesu uvajanja sprememb, spreminjanju učiteljevih stališč in značilnostim uspešne 

šole. Opisani so spremljajoči dejavniki pri izvedbi inovativne pedagoške prakse in pogoji 

za ohranjanje ter prenos inovacij. 

V tretjem poglavju je predstavljen pomen učitelja kot nosilca razvoja izobraževalnih 

sistemov in izvajanja reform. Prikazana je njegova pedagoška vloga, opisane so 

kompetence, potrebne za učinkovito poučevaje s pomočjo sodobnih tehnologij. 
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Predstavljeni so tudi standardi znanja ISTE (International Society for Technology in 

Education), ki opredeljujejo temeljna znanja, spretnosti in učiteljevo pripravljenost za 

integracijo izobraževalnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v učni proces. Kot 

dopolnitev sta predstavljena tudi slovenski naziv e-kompetenten učitelj in t. i. TPACK 

zmožnost, ki predvideva hkratno prepletanje ter razumevanje računalniških reprezentacij 

in konceptov, aplikacijo didaktike izobraževalne tehnologije ter poznavanje učne vsebine 

in ciljev poučevanja. 

Ker se raziskovalni problem doktorske disertacije povezuje z metodo akcijskega 

raziskovanja, so v četrtem poglavju opisani začetki, razvoj in temeljne značilnosti tega 

raziskovanja. Izpostavljena je primerjava akcijskega raziskovanja s tradicionalnim 

pedagoškim raziskovanjem, njegove prednosti in pomanjkljivosti. Orisan je tudi lik 

učitelja kot subjekta v pedagoškem raziskovanju. 

Po razlagi osnovnih pojmov s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij je v 

petem poglavju prikazan razvoj spleta in spletnih tehnologij. Predstavljena so orodja in 

storitve spleta 2.0, ki se na različnih ravneh povezujejo z raziskovalnim delom doktorske 

disertacije. 

V šestem poglavju je opredeljeno in analizirano e-izobraževanje. Izpostavljen je pomen 

izobraževalnih tehnologij znotraj razširjenega pedagoškega trikotnika in vloge 

sodelujočih v učnem procesu, ki se pri izobraževanju v informacijski dobi dopolnjujejo 

in spreminjajo. Predstavitev projekta Safe.si je namenjena opozarjanju na varnost in 

spletno etiko. 

Zadnje poglavje teoretičnega dela je namenjeno predstavitvi novega učnega sredstva v 

obliki spletnega dnevnika. Pedagoška inovacija je zasnovana na temelju dveh sorodnih 

oblik: predstavitvenega portfolija in elektronskega portfolija v obliki spletne strani ter 

bloga. Model njegove izdelave in uporabe je predstavljen v kontekstu konstruktivistične 

teorije učenja. Z dvema primeroma iz prakse je prikazana tudi njegova uporaba v učnem 

procesu. 

Ker je za razvoj učiteljevega profesionalizma pomembno, da je aktivni raziskovalec 

svoje prakse in razvijalec novih pedagoških pristopov, je v raziskovalnem delu 

doktorske disertacije z metodo akcijskega raziskovanja oblikovan, preizkušen ter 

evalviran model uporabe spletnega dnevnika v obliki statične spletne strani in bloga.  

Pedagoška inovacija je zasnovana na temelju že uveljavljenih pojavnih oblik portfolija 

s poudarkom na vključevanju sodobnih večpredstavnih tehnologij v učni proces. 

Kvalitativna raziskava ugotavlja, ali je spletni dnevnik lahko učno sredstvo za dosego 

ciljev pouka, ki ob uporabi sodobnih tehnologij omogoča razvoj digitalne pismenosti in 

spretnosti za razvoj refleksije pri učencih v prvem obdobju osnovne šole. Analizirane 
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prednosti in pomanjkljivosti uporabe ter povratne informacije sodelujočih v projektu 

pokažejo njegovo didaktično vrednost. Ob raziskovalnih ciljih pa velja poudariti tudi dva 

praktična cilja. Prvi je nadgrajevanje obstoječe pedagoške prakse s sodobnim učnim 

pristopom, drugi cilj pa se nanaša na predstavljanje pedagoške inovacije v strokovni 

javnosti. 

Doktorska disertacija ponuja odgovor vsem razmišljujočim učiteljem, ki se sprašujejo, s 

čim naj dopolnijo svoj način poučevanja, da bodo gradili most med digitalnimi priseljenci 

in digitalnimi domačini ter s tem zmanjševali tudi generacijski prepad med učitelji 20. 

stoletja in učenci 21. stoletja. 

 



 

 

I. TEORETIČNI DEL  
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1 IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DOBI 

»Ko stare kulture umirajo, ustvarjajo novo kulturo tisti ljudje, ki 

jih ni strah negotovosti.« 

R. Bahro 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) spreminjajo svet. Hitre 

tehnološke spremembe, svetovna omrežja z obilico podatkov in povečanje pomena znanja 

nedvomno vplivajo na naše vsakdanje življenjsko okolje ter ga spreminjajo v življenje v 

informacijski družbi, družbi; kjer je informacija »pomembno in dragocene blago, ki ga je 

moč kupiti, prodati, zamenjati, shraniti« (Rajkovič idr., 2005, 1). Ker sama informacija 

še ne pomeni znanja, je proces izobraževanja pomemben vezni člen, ko želimo 

informacijsko družbo preobraziti v družbo znanja. To so prepoznale tudi mednarodne 

organizacije in priporočile, da je za ekonomski razvoj držav potrebno vlagati tudi v 

izobraževalni sistem, ki mora učence pripraviti na kontinuirano učenje v informacijski 

družbi 21. stoletja. 

1.1 Programi in pobude Evropske unije 

Prvi začetki evropskih politik na področju informacijske družbe segajo v leto 1994, ko 

poročilo Evropa in globalna informacijska družba (Bangemann, 1994) postavi temelje za 

uvajanje informacijske tehnologije v širšo družbo. V naslednjih letih sledi sprejetje 

različnih dokumentov, med katerimi sta najpomembnejša Lizbonska strategija (2000) in 

program Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje – i2010 (2005), ki je 

predstavljal strateški okvir za uresničitev ciljev omenjene strategije. Le-ta je 

predvidevala, da Evropa do leta 2010 postane najbolj konkurenčno, dinamično ter na 

znanju temelječe gospodarstvo na svetu, predvsem preko tehnološkega razvoja, inovacij 

in investicij v raziskave z namenom trajne gospodarske rasti ter zagotovitve dobrih 

delovnih mest (Lizbonska strategija, 2000). Zastavljeni načrti se v večini niso uresničili, 

predvidene reforme so se po državah članicah izvajale počasi in neenakomerno; po 

mnenju Evropske komisije sta finančna in gospodarska kriza izničili nedavni napredek. 

V letu 2010 se je tako začela izvajati desetletna strategija za gospodarsko rast in delovna 

mesta Evropa 2020 (2010). Z njo Evropska komisija nadaljuje svoja prizadevanja za 

»pametno, trajnostno in vključujočo rast« Evropske unije (prav tam, 7). Ena izmed 

glavnih pobud strategije je program Evropska digitalna agenda (2010), katerega namen 

je določiti pot, po kateri bomo najbolje izkoristili potencial IKT, zlasti medmrežja. Na 

področju izobraževanja govori o izboljšanju digitalne pismenosti, znanja in vključenosti 

ter predlaga, da se bomo v prihodnje s pametno uporabo tehnologije in informacij lažje 

spopadli z izzivi družbe.  
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V zadnjih letih so smernice Evropske unije sprožile več uradnih pobud, ki so dokazovale 

nujnost prilagajanja izobraževalne politike in ponudbe novim tehnološkim okoliščinam. 

Oblikovali so se različni strateški programi, ki so bili namenjeni spodbujanju uporabe 

IKT pri izobraževanju na različnih nivojih. 

Tako je bil v sklopu dokumenta eEurope 2005 (2002) sprejet akcijski načrt The eLearning 

Action Plan, Designing tomorrow's education (2001), katerega poglavitni cilj je bil 

mobilizirati vse, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu z namenom nadgraditve 

spretnosti v povezavi z novimi tehnologijami. Načrt je spodbujal razširitev uporabe novih 

multimedijskih tehnologij in medmrežja. Eden izmed bistvenih ciljev pa je bil razširjanje 

digitalne kulture za vse, še posebej za učitelje, za katere je najpomembnejše poznavanje 

didaktike tehnologije in hitro prilagajanje spremembam.  

Tudi večletni program eLearning Programme (2003) za učinkovito integracijo IKT v 

sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi med leti 2004 ter 2006 je vseboval vizijo 

o učenju s pomočjo IKT kot integralne komponente sistema izobraževanja in 

usposabljanja. Vse bolj se je poudarjala pomembnost digitalne pismenosti.  

S sklepom Evropskega parlamenta in Sveta je bil v letu 2006 sprejet Program 

vseživljenjsko učenje (2006), ki je predstavljal glavni program EU na področju 

izobraževanja in usposabljanja med leti 2007 ter 2013. Program si je prizadeval prispevati 

k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, s trajnostnim gospodarskim 

razvojem, z več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo ob 

zagotavljanju varstva okolja za prihodnje generacije. Vseživljenjsko učenje je opredelil 

kot dejavnost in proces, ki vključuje vse oblike učenja od rojstva do konca življenja s 

ciljem izboljšati posameznikovo znanje in spretnosti. Poseben del vsebinskih področij je 

še danes spletni portal eTwinning1, ki je namenjen podpori in spodbujanju uporabe 

sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol po Evropi. 

Ključna poudarka sta na partnerskih projektih in strokovni rasti sodelujočih.  

Na osnovi Memoranduma o vseživljenjskem učenju (2000) in pod vplivom lizbonskih 

sklepov ter kasnejših usmeritev je nastal program Izobraževanje in usposabljanje 2010 

(2004). Za temelj svojega delovanja si je zastavil izboljšati sistem izobraževanja in 

olajšati njegovo dostopnost. Nadaljevanje programa in njegov okvir za evropsko 

sodelovanje predstavlja dokument Izobraževanje in usposabljanje 2020 (2009). Države 

Evropske unije so z njim določile skupne naloge, ki predvidevajo (prav tam, 3): 

- uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti; 

- izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja ter usposabljanja; 

                                                 

1 eTwinning, https://www.etwinning.net/ 
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- uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva; 

- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh 

ravneh izobraževanja ter usposabljanja. 

1.2 Strateške usmeritve slovenskega šolstva 

V sklopu uresničevanja programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 (2004) se je v letu 

2007 oblikovala Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007), s katero se je 

vseživljenjskost učenja zasidrala kot vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja ter kot 

temeljna družbenorazvojno strategija v obdobju 2007–2013. Načrti strategije so obsegali 

tudi cilje, ki so se navezovali na uporabo in dosežke IKT za razvoj učeče se družbe. Poleg 

zagotavljanja ustrezne opremljenosti šol in učiteljev z didaktičnim gradivom, s 

pripomočki in tehničnimi sredstvi so njene dejavnosti obsegale: 

- spodbujanje razširjenosti in učinkovite uporabe IKT; 

- usposabljanje različnih ciljnih skupin v računalniški pismenosti; 

- razvijanje ustreznih e-vsebin in elektronskih storitev; 

- raziskovanje IKT in njene uporabe pri učenju ter izobraževanju;  

- usposabljanje učiteljev za tehnično in didaktično uporabo IKT pri izobraževanju 

in učenju.  

Istega leta je bila sprejeta tudi Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki 

Sloveniji – si2010 (2007), ki je pomenila krovno politično usmeritev slovenske vlade na 

tem področju. Glavni cilj strategije je bil pospešiti razvoj informacijske družbe za 

inovativnost in konkurenčnost Slovenije. Strategija je na področju e-izobraževanja 

predvidevala vzpostaviti učinkovit in v celoti informacijsko podprt nacionalni sistem 

izobraževanja. Le-ta naj bi omogočal sodobne načine podajanja in pridobivanja znanja s 

pomočjo sodobne IKT.  

Skladno z Nacionalno strategijo e-izobraževanja 2006–2010 (Kokalj idr., 2006) je 

Programski svet za informatizacijo šolstva pripravil predlog Akcijskega načrta za 

nadaljnjo informatizacijo šolstva (2006), ki je na podlagi obstoječega stanja v Sloveniji 

in svetu določal štiri strateške usmeritve, in sicer (prav tam, 4): 

- dvigniti raven in kakovost znanja s področja IKT učencem, učiteljem ter 

vodstvenim delavcem, da postanejo aktivni dejavniki informatizacije 

izobraževanja s poudarkom na aktivni uporabi sodobne IKT za izboljšanje 

kakovosti svojega znanja; 

- razširiti in medsebojno povezati razvoj ter raziskovanje in dvigniti raven ter 

ponudbo izobraževanja in usposabljanja na področju uporabe IKT pri 
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poučevanju, učenju in administraciji ter nadgraditi vsebinsko podporo 

uporabnikom; 

- razširiti ponudbo e-gradiv in dvigniti raven sodobnih, kakovostnih ter (javno) 

dostopnih e-vsebin, ki izkoriščajo možnosti medija (interaktivnost, 

multimedija). V izdelavo e-gradiv vključiti vse vrste strokovnjakov in ustanov. 

Vzpostaviti sistem za produkcijo različnih nivojev profesionalnosti e-gradiv v 

didaktičnem in tehnološkem smislu; 

- dvigniti raven opremljenosti vsakega posameznika in vzgojno-izobraževalnih 

zavodov, njihovo povezavo v medmrežju ter nadgraditi tehnično pomoč oziroma 

svetovanje, da IKT omogoči in zagotovi učinkovito ter kakovostno 

izobraževanje in njegovo administriranje ter upravljanje. 

V kontekstu izpolnjevanja ciljev strategije Evropa 2020, Slovenija že nekaj let oblikuje 

Nacionalni reformni program s svojimi prioritetnimi ukrepi. Program iz leta 2011–2012 

(2011) je imel med glavnimi cilji posodobitev javne uprave in javnega sektorja s 

storitvami, ki jih omogočajo različne IKT. Projekti s področja izobraževanja so bili 

namenjeni izobraževanju učiteljev za sodoben in kakovosten izobraževalni sistem. V letih 

2012–2013 so se na področju šolstva nadaljevala izvajanja ukrepov za spodbujanje 

razvoja e-storitev in e-vsebin. Vzpostavljen je bil sistem za uvajanje in uporabo e-

učbenikov, vpeljana je bila elektronska šolska tabla in uvedeni so bili tablični računalniki 

(Nacionalni reformni program, 2012). Tudi programa za leti 2013–2014 (2013) in 2014–

2015 (2014) sta med svoje naloge uvrstila izboljšanje dostopa do IKT ter povečanje 

njihove uporabe in kakovosti. 

1.3 Nacionalni projekti 

Snovalci predstavljenih usmeritev so zapisali številne cilje, s katerimi želijo »vzpostaviti 

enega najučinkovitejših in v celoti informacijsko podprtih nacionalnih sistemov 

izobraževanja« (Kokalj idr., 2006, 1). Kljub varčevalnim ukrepom, ki sta jih v preteklih 

letih povzročili finančna in gospodarska kriza v Evropi, si številni strokovnjaki v različnih 

nacionalnih projektih prizadevajo za javno dostopna e-izobraževanja in dostop do 

najnovejših dosežkov sodobnih tehnologij za »pot v družbo najuspešnejših« (prav tam, 

3).  

E-šolstvo  

Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2008 na javnem razpisu izbralo sodelavce, ki so 

med leti 2009 in 2013 izvajali izobraževanja, svetovanja, didaktično in tehnično podporo 

šolam ter strokovnim delavcem na področju uporabe IKT pri izobraževanju. Dejavnosti 

usposabljanja drugih strokovnih delavcev (projekt e-Kompetentni učitelj) in dejavnosti 
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svetovanja (projekt e-Podpora) so se izvajala koordinirano ter vzporedno in pod skupnim 

imenom E-šolstvo. Glavni cilj projekta je bila informatizacija vzgojno-izobraževalnih 

zavodov, ki je potekala preko načrtnega usposabljanja in svetovanja na treh nivojih. Prvi 

nivo je obsegal svetovanje vodstvu šole in preko sistematičnega pregleda stanja izdelal 

operativni načrt za neposreden stik med svetovalcem ter šolskim timom za učinkovito 

komunikacijo in hitrejši dostop do različnih dejavnosti. Drugi nivo je obsegal didaktično 

svetovanje, ki je strokovnim delavcem omogočalo, da na podlagi podpore in novih znanj 

spreminjajo ter nadgrajujejo svoje pristope poučevanja z uporabo IKT. Zadnji nivo pa se 

je dotikal tehnične podpore in je omogočal reševanje tehničnih težav. Projekt je pokazal, 

da so temelji e-kompetentne šole postavitev e-učnega okolja, razvoj ustreznih e-vsebin in 

najpomembnejše – izobrazba učitelja, ki bo znal e-vsebine uporabiti v ustreznem e-okolju 

(Bilten E-šolstvo, 2012). Naslednji podatki pričajo o dosežkih projekta, in sicer (Kreuh 

in Sambolić Beganović, 2015): 

- izvedenih je bilo 52 seminarjev za 20 predmetnih področij; 

- izvedenih je bilo 38 seminarjev za samostojno vrednotenje zmožnosti; 

- nastalo je 63 programov didaktičnih delavnic za različna predmetna področja; 

- seminarjev se je udeležilo 36.574 udeležencev; 

- izvedenih je bilo 14.920 delavnic za 39.073 udeležencev; 

- več kot 70 % ravnateljev je opravilo seminarje za ravnatelje; 

- sodelovalo je 285 članov razvojnih skupin in 760 sodelavcev; 

- 99 % šol je bilo vključenih v projekt; 

- oblikovanih je več kot 2000 spletnih skupnosti. 

Slovensko izobraževalno omrežje 

Zasnova in nastanek portala Slovensko izobraževalno omrežje2 (SIO) sega v leto 1995 s 

temeljnim ciljem povezati izobraževalne vire. Jeseni leta 1998 je začel nastajati Trubar – 

sistem programov za podporo omrežnih katalogov. Omogočal je iskanje in vpisovanje 

dogodkov, gradiv ter predstavitev šol in učencev. Ob tem so se razvijale tudi naslednje 

storitve: oglasna deska, novice, priročniki in navodila, natečaji, izbrana poskusna 

programska oprema ter drugo. Od leta 2000 je portal sodeloval v Evropskem šolskem 

omrežju in tako slovenskim učiteljem in učencem omogočil povezovanje z drugimi 

državami na področju uporabe IKT v izobraževanju. V letih delovanja so se pokazale 

težave s strežniško opremo, financiranjem in nepovezovanjem s pristojnimi državnimi 

institucijami ter izobraževalnimi dejavnostmi (Batagelj in Zaveršnik, 2004). Da bi se 

storitve portala lahko nadaljevale, je Programski svet za informatizacijo šolstva leta 2007 

                                                 

2 Slovensko izobraževalno omrežje, http;//www.sio.si/ 
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predstavil novo Idejno zasnovo programa projektov izdelave Slovenskega 

izobraževalnega omrežja (SIO) z naslednjimi nameni in cilji (Idejna zasnova, 2007, 4): 

- ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali 

nova znanja, razvijali in uporabljali nove didaktične pristope v izobraževalnem 

procesu; 

- zagotoviti dostop do kakovostnih izobraževalnih gradiv, informacij in dejavnosti 

za vse uporabnike ter za širšo javnost v slovenskem, italijanskem in madžarskem 

jeziku; 

- postati osrednje mesto za pomembne podatke s področja izobraževanja za vse 

ciljne skupine; 

- sodelovati z mednarodnimi institucijami, s pobudami, z združenji; 

- skrbeti za nenehen razvoj in izboljšanje ponudbe ter delovanja SIO; 

- izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in SIO, motivacijske delavnice, 

izbrana usposabljanja ipd.; 

- skrbeti za odličnost uporabe IKT v slovenskem izobraževalnem prostoru; 

- nuditi tehnično podporo. 

Namen prenovljenega spletnega mesta je povezati in integrirati projekte, dejavnosti ter 

storitve slovenskega izobraževalnega sistema. Kot povezovalna informacijska točka 

različnih e-skupnosti zagotavlja: 

- dostop do kataloga seminarjev in svetovanj; 

- enoten informacijski servis na področju razpisov in konferenc; 

- enotno mesto izvajanja seminarjev in svetovanj; 

- razvoj in dostop do repozitorija različnih virov. 

Vsebine na portalu SIO so razvrščene v šest tematskih skupin. Sklop Novice so sistem 

obveščanja o vsem, kar se dogaja v slovenskem izobraževalnem sistemu in tudi širše po 

svetu. Sklop Izobraževanje ponuja informacije o strokovni in osebnostni rasti učiteljev, 

povezave do izobraževalnih vsebin, katalogov izobraževanj Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo, Arnesovih delavnic, konferenc in aktualnih novic s področja izobraževanja ter 

koledar izobraževalnih aktivnosti. V Podpori so predstavljeni opisi računalniških 

programov, ki jih lahko izbiramo glede na jezik, operacijski sistem in namen, informacije 

o antivirusnih programih ter Microsoftovi licenčni opremi, sprehodimo pa se lahko tudi 

skozi arhiv e-gradiv. Stičišče spletnih učilnic različnih študijskih skupin, izobraževalnih 

zavodov in drugih izobraževalnih institucij združuje sklop Skupnost. Med Projekti so 

opisani preteki in aktualni projekti, dodane so tudi novice o uspehih in dogajanjih v 

projektih. V sklopu Zakonodaja pa Eurydice Slovenija skrbi za zbirko predpisov s 

http://projekt.sio.si/
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področja izobraževanja in tistega dela zakonodaje, ki je lahko izobraževalnim ustanovam 

ter posameznikom v korist.  

E-šolska torba 

V preteklih dveh letih so se v sklopu projekta e-Šolska torba razvijali prostodostopni 

interaktivni e-učbeniki in orodja za izdelavo ter objavo interaktivnih učnih gradiv. Projekt 

je temeljil na treh stebrih šole 21. stoletja, ki predpostavljajo vzpostavitev e-učnega 

okolja, razvoj ustreznih e-vsebin in izobraževanje e-kompetentnega učitelja. Za temeljne 

cilje svojega delovanja si je zastavil: 

- razvoj sodobnih e-storitev in e-vsebin v slovenskem jeziku;  

- vzpostavitev ustrezne infrastrukture;  

- zagotavljanje didaktične in tehnične podpore. 

V pilotnih projektih Uvajanje in uporaba e-vsebin ter e-storitev in Preizkušanje e-vsebin 

ter e-storitev krovnega projekta e-Šolska torba je sodelovalo 58 osnovnih in srednjih šol 

ter 250 učiteljev s približno 1500 učenci, ki so se učili s pomočjo novonastalih e-vsebin 

in e-storitev preko zagotovljenih tablic oziroma prenosnih računalnikov (Kreuh in 

Sambolić Beganović, 2015). Nabor obstoječih interaktivnih e-učbenikov za različna 

predmetna področja predstavlja Spletno mesto interaktivnih učbenikov3. S pojmom i-

učbenik (interaktivni učbenik) so avtorji želeli opozoriti na pomembnost vključitve 

interaktivnosti v e-učbenike, ki je zgolj elektronske kopije klasičnih tiskanih učbenikov 

(digitalizirani učbeniki, tudi d-učbeniki) ne izkoriščajo. 

                                                 

3 Spletno mesto interaktivnih učbenikov, https://eucbeniki.sio.si/ 
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2 SPREMINJANJE ŠOLSKE PRAKSE 

»Mnogo dejavnikov oblikuje učitelje in njihove osebnosti, 

najpomembneje pa je, kako z njimi ravnajo ravnatelji in šola.«  

M. Fullan in A. Hargreaves 

Stališča oziroma »odnos do drugih ljudi, predmetov in pojavov, ki ga označujejo čustva, 

spoznanja ter težnja k ustreznemu obnašanju« (Musek, 1995, 278), imajo poglavitno 

vlogo pri razlagi in napovedovanju človeškega obnašanja. Usmerjajo naše delovanje v 

svetu, vsaka sprememba sveta pa se prav tako odrazi v naših stališčih, ki vplivajo na 

spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik. Ker so stališča v tesni povezavi z našim 

vedenjem, imajo ključno vlogo pri izoblikovanju predstav o nas samih in drugih ter o 

raznih sestavinah družbene stvarnosti.  

2.1 Oblikovanje in spreminjanje učiteljevih stališč 

Pri oblikovanju in spreminjanju stališč se moramo zavedati dejstva, da so stališča socialen 

konstrukt. Za njihovo oblikovanje so pomembni naslednji faktorji (Ule, 1994, 106): 

- skupinska pripadnost – učitelji pripadajo isti skupini glede na poklicno 

pripadnost in tvorijo skupino, v kateri se stališča oblikujejo; 

- znanje in informacije – zadostna mera znanja, komunikacijski mediji ter drugi 

načini informiranja pripomorejo k oblikovanju stališč; 

- osebne lastnosti in značilnosti – izkušnje posameznih učiteljev, njihova 

motivacija, osebni pogledi.  

V slovenskem šolskem okolju lahko izpostavimo močan faktor skupinske pripadnosti 

oziroma pomembno vlogo primarnih in referenčnih skupin, ki jim posameznik pripada 

oziroma katerim želi pripadati. Svoj vpliv izražajo s poudarjanjem skupnega 

vrednostnega sistema skupine, z dajanjem socialne podpore le tistim članom, ki delujejo 

v skladu z njim ter z izborom in s cenzuro informacij, ki naj bi jih imeli člani skupine. 

Tako lahko učitelje razdelimo v dve skupini, in sicer:  

- tisti, ki imajo osebne izkušnje in iz teh oblikovana stališča;  

- večjo skupino učiteljev, ki so pod vplivom skupinske pripadnosti in 

medsebojnega vpliva oblikovale t. i. »second hand attitudes« (Lesko, v Ule 

1994, 90); pozitivna in negativna stališča z druge roke. 

V procesu spreminjanja stališč je »bistvena predpostavka, da imajo udeleženci v tem 

procesu svoja, subjektivno utemeljena stališča, ki usmerjajo njihovo vedenje« (Razdevšek 

Pučko, 1993, 237). B. Marentič Požarnik (2000a, 8) definira subjektivne teorije kot »naše 
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osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvane, 

ne povsem zavestne, jasne in logične. Pomagajo nam razložiti svet ter se v njem znajti«. 

Pekšić (v Batistič Zorec, 2005) pojasnjuje, da »obsegajo vrednote, znanja in prepričanja 

o naravi ter razvoju otroka in iz tega izvedene cilje ter stališča o mogočih in ustreznih 

načinih doseganja teh ciljev«. Miljak (1993, prav tam) pravi, da učiteljeva pričakovanja 

in predvidevanja o možnostih učenja in razvoja otrok izrazito vplivajo na njihovo vzgojo 

ter izobraževanje. Pojavijo se predvsem v nestrukturiranih dnevnih dejavnostih učiteljev, 

ki so pod vplivom njihovih vrednot, pričakovanj in 'tihega znanja', ki ga imajo v zvezi s 

svojimi predstavami o 'pridnem otroku' in 'primernem učenju'. V pričakovanjih se skriva 

osebna ideologija, vezana na svetovni nazor, religiozno in politično prepričanje, ter 

stereotipi, ki so kulturno pogojeni in povezani z družbenimi pričakovanji glede njihove 

poklicne vloge (Kroflič, 2005). 

Strategija spreminjanja učiteljevih stališč ne sme biti usmerjena samo v spreobrnitev in 

postavitev novih pravil. Posameznik mora čutiti kontrolo nad lastnim spreminjanjem, 

zavestno naj se vključi v proces, v njem naj vidi smisel. Potrebno se je posvetiti tudi 

subjektivnim teorijam, ki zavestno ali podzavestno vodijo posameznikovo vedenje 

(Razdevšek Pučko, 1993, 237). 

2.2 Uvajanje sprememb in značilnosti uspešne šole 

Stališča učiteljev imajo pomemben vpliv na njihovo pedagoško delo, torej je spreminjanje 

stališč pogoj za spremembo njihovega ravnanja. Keiny in Dreyfus (v Razdevšek Pučko, 

1997a) razčlenita spremembe na spremembe prvega, drugega ter tretjega reda. Prva raven 

vpliva na 'kozmetične', največkrat samo navidezne organizacijske spremembe. 

Spremembe drugega reda so vsebinske narave in se dotikajo sprememb v vsebinah učnega 

načrta. Tretji red pa se dotika sprememb na osebnostno-poklicni ravni. Le-te najtežje 

spreminjamo in nanje direktno vplivamo. Proces spreminjanja je dolgotrajen proces, ki 

predstavlja napor, pomeni pa tudi osebno in profesionalno tveganje. Bojazni učiteljev v 

povezavi s spreminjanjem šolske prakse ne bi smele bili preslišane, saj je to »idealen 

recept za neuspeh« (Anderson, prav tam, 207).  

Temeljno pedagoško spoznanje, ki bi mu redko kdo nasprotoval, je, da lahko pride do 

učinkovitih in kakovostnih sprememb v delu vodstva šol in učiteljev le, če le-ti 

konceptualne novosti poznajo, jih razumejo in kritično vrednotijo v vseh razsežnostih ter 

jih ozavestijo pri neposrednem pedagoškem delu. Kljub temu se je že večkrat izkazalo, 

da je poglavitni problem uvajanja novosti v pedagoško prakso v neujemanju med 

teorijami konceptualistov in implicitnimi teorijami učiteljev, s katerimi je prežeta njihova 

vsakodnevna pedagoška praksa, ter v hierarhiji odnosov in kontrole (Kemmis in 

McTaggart, 1991). Zato je modro, da vodstvo šole zagotovi demokratični dialog, 

diskusijo, materialne pogoje in podporo, predvsem pa naj spremembo tudi uvaja. Ker je 
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potrebno upoštevati vidik, da ljudje delajo bolje, če sami definirajo svoje probleme v svoji 

praksi in na svojem področju (Cencič, 1991), spremembe ne smemo čutiti kot vsiljene 

»od zgoraj navzdol« (Fullan in Hargreaves, 2000, 30). V takem primeru se namreč 

velikokrat zgodi, da učitelji razvijejo obrambne strategije, s katerimi se navzven 

prilagodijo, v resnici pa do uvajanja spremembe ne čutijo nobene profesionalne 

odgovornosti, njihova stališča do obravnavane problematike običajno ostajajo 

nespremenjena. Vnašanje sprememb v pouk se pri nemotiviranem učitelju izkazuje kot 

nepotrebno dodatno delo, ki prekine njegovo ustaljeno rutinsko delovanje; v timskem 

posvetovanju pa je nenehno v opoziciji, ali pa je le pasivni opazovalec dogajanja. V tem 

primeru prihaja do »inovacij brez sprememb« (Hoyle, v Askew in Carnell, 1998, 127), ko 

obstajajo spremembe v učni praksi le navidezno, učni proces v učilnici pa se nadaljuje po 

stari, ustaljeni navadi. »Kadar učitelji presodijo zadane naloge kot trivialne, nepovezane 

z njihovim razumevanjem smiselnega dela, bodo reagirali z odporom. Kadar pa vidijo 

nove naloge kot prispevek njihovemu razumevanju kvalitetnega poučevanja, jih bodo z 

veseljem opravljali« (prav tam, 59). Wilheimer (v Marentič Požarnik, 1991a) navaja še 

en pomemben pogoj za uspešno uvajanje sprememb, in sicer pravi, da morajo biti v 

zahteven ter običajno dolgotrajen proces vključeni učitelji na prostovoljni bazi; torej le 

tisti, ki jih to zanima in veseli.  

»Novosti in želene spremembe stojijo ter padejo z učiteljem« (Razdevšek Pučko, 1993, 

234). Zato je potrebno doseči spremembe na ravni posameznika. Spremembe na 

osebnostno-profesionalni ravni je najtežje dosegati. Streti začetne strahove in ogroziti 

potrebo po varnosti ter stalnosti na račun sprememb, izkazati zanje ali pa se ponovno 

vrniti v učne klopi in znanje nagraditi, so običajno zadrški, ki preplavljajo učitelje.  

Kako spodbujati nenehne izboljšave, ne da bi pri tem preveč posegali v kulturo 

posamezne šole, je središčno vprašanje, ko govorimo o spreminjanju obstoječe prakse. 

Značilnosti učinkovite in uspešne šole podajajo spodnji zapisi, in sicer (Erčulj, 1999, 

2002; MacGilchrist idr., 2004): 

- ustrezno vodenje v obliki partnerskega sodelovanja in medsebojne podpore; 

- skupna vizija in jasna usmeritev v notranjosti šole;  

- spodbudno in privlačno učno okolje; 

- izkoriščenost učnega časa, jasni učni cilji; 

- visoka pričakovanja in intelektualni izzivi; 

- jasna pravila; 

- ocenjevanje napredka, tako pri učencih kot tudi pri učiteljih in vodstvu; 

- spodbujanje samopodobe in kontrole nad lastnim delom ter uspehom; 

- sodelovanje s starši; 

- stalno strokovno izobraževanje zaposlenih; 

http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=2342375996545100&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Hargreaves,%20Andy%22
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- partnerstvo med šolami; 

- medsebojne hospitacije učiteljev. 

Kljub zgoraj opisani 'idealni' šolski kulturi je potrebno zagotoviti, da se spremembe 

uvajajo sistematično in postopno. Lewin (v Polak, 2005, 262) navaja naslednje korake: 

- razvijanje potrebe po spremembi obstoječe pedagoške prakse med samimi 

izvajalci oziroma učitelji na neki šoli; 

- diagnosticiranje spremembe – uvajanje spremembe mora spremljati širša 

predstavitev okoliščin, pogojev in značilnosti te spremembe;  

- oblikovanje predlogov in idej za spreminjanje prakse – oblikovanje sproščenega 

in pozitivnega vzdušja je pogoj za varnost ter ustvarjalnost učiteljev; 

- načrtovanje in uvajanje spremenjene prakse – načrt kdaj, kako, kaj se bo 

spremenilo. Pomembni so tudi svetovanje in podpora vodstva šole, usklajevanje 

in vzdrževanje novosti;  

- posploševanje in širjenje spremenjene prakse – prenos izkušenj med učitelje, 

šole;  

- evalvacija procesa – učitelji, vodstvo in zunanji sodelavci ocenijo proces 

uvajanja sprememb.  

Zadnji dve stopnji imata odločilni pomen v procesu »kontinualizacije«, »rutinizacije« 

oziroma »institucionalizacije« (Fullan, 2007, 65). Na teh stopnjah postane inovacija del 

vsakodnevne pedagoške prakse in ne izstopa več kot novost ali posebnost. Kljub 

receptualnim stopnjam, preko katerih je sprememba opisana, proces nikoli ne poteka 

linearno; velikokrat se namreč zgodi, da dogodki na določeni stopnji povzročijo vrnitev 

na prejšnjo stopnjo ali pa zamudo v procesu spreminjanja. 

2.3 Dejavniki pri izvedbi inovativne prakse 

Pedagoška inovacija je ne glede na to, ali vključuje tehnologijo ali ne, oblikovana s 

pomočjo kompleksne povezave inovacije s spremljajočimi dejavniki, kot so: šolska 

politika, kultura šole in šolske okoliščine, norme ter vrednote širše družbe, odnos učiteljev 

do sprememb, njihove spretnosti in znanja ter karakteristike učencev. Izvedba inovativne 

pedagoške prakse predstavlja izziv za tvorce izobraževalne politike in tudi za učitelje, ki 

uspešno inovacijo želijo uvesti širše, jo integrirati v priporočila za poučevanje, ali jo 

neposredno uporabiti v razredu. Pri spreminjanju šolske prakse je potrebno pomisliti na 

tri skupine spremljajočih dejavnikov (Fullan, 2007, 87), ki vplivajo na načrt in kasnejšo 

izvedbo izobraževalne inovacije. 

Prva skupina dejavnikov se nanaša na naravo spremembe in je sestavljena iz štirih 

karakteristik, in sicer:  



 

30 

- potrebe, ki opredeljujejo pomembnost premišljene umestitve inovacije v 

institucijo;  

- jasnost ciljev in sredstev za dosego zastavljenega cilja;  

- kompleksnost, ki zadeva obseg in težavnost spremembe za izvajalce;  

- kakovost in uporabnost, ki se ukvarjata z vprašanjem, ali je inovacija dobra in 

kako jo je moč ohraniti. 

Druga skupina dejavnikov je sestavljena iz štirih faktorjev, povezanih s šolskim okoljem, 

kjer se inovacija odvija: skupnost, šolski okoliš, ravnatelj in učitelji. Podpora skupnosti, 

ki vključuje starše in šolske odbore, lahko na ravni šole močno vpliva na reformo. 

Vpletenost staršev je potreba za zagotovitev uspeha; prav tako je odločilna podpora 

ravnatelja, ki je v najboljšem položaju, da oblikuje organizacijske cilje in strukturo dela 

tako, da pokaže naklonjenost ter podporo inovativni praksi z organiziranjem potrebne 

infrastrukture in sredstev ter z demonstracijo aktivnega sodelovanja. Učitelji ne morejo 

ohranjati inovacije, če jih celotna šolska kultura ne podpira. Prav tako se šole ne morejo 

spreminjati, če so del šolskega okoliša, ki začrtanih sprememb ne podpira. Enako velja za 

širša šolska okolja, če nimajo podpore države, ki bi jim stala ob strani pri ohranjanju 

reforme. Inovativne prakse, ki jih je moč ohraniti, so običajno le tiste, ki niso odvisne od 

enega samega posameznika, na primer učitelja ali ravnatelja, čigar odhod s šole bi 

pomenil propad inovacije. Le-ta mora biti torej dobro in konkretno predstavljena, da 

lahko tudi drugi posamezniki prevzamejo njeno izvedbo, seveda z ustreznim 

usposabljanjem.  

Zadnjo skupino dejavnikov pri izvedbi inovativne šolske prakse pa tvorijo zunanji 

dejavniki, med katere spadajo vpliv vlade, fundacij in zasebnih podjetij ter raziskovalnih 

organizacij, ki so lahko povezani z izpeljavo in ohranjanjem inovacije. Le-ti imajo vpliv 

predvsem na področju sprememb v politiki in na ohlapnost proračuna za razvoj ter 

ohranjanje inovacij. Podporo lahko nudijo tudi raziskovalne organizacije, ki se lahko v 

inovativni proces tudi neposredno vključijo. Povezava inovacije z zunanjimi dejavniki je 

pogosto kompleksen pojav, vendar ga moramo za globlje razumevanje vplivov na šolsko 

inovacijo poznati in pri delu upoštevati. 

2.4 Pogoji za ohranjanje in prenos inovacij  

V sklopu mednarodne raziskave o uporabi IKT v izobraževanju Second Information 

Technology in Education Study Module2 (SITES-M2) so v letu 2001 raziskovali 

inovativne pedagoške prakse, ki uporabljajo informacijsko tehnologijo. Analiza 174 

primerov praks po svetu je pokazala, da so samo pri 59 (34 %) primerih navedli trdne 

dokaze o tem, da se je njihova inovativna praksa ohranila vsaj eno leto, oziroma so jo 

prenesli v druga okolja, na primer v drugi razred ali v drugo šolo. Prenosljive prakse so 
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bile v nadaljevanju raziskave izbrane v vzorec, kjer je natančna primerjalna analiza 

raziskovalcem omogočila gradnjo poskusnega teoretičnega modela za ohranjanje 

inovacij. Spodaj opisani model izpostavlja dve skupini pogojev, nujne in prispevajoče, ki 

podpirajo ohranjanje in prenos inovativne pedagoške prakse, ki temelji na IKT (Štraus 

idr., 2004).  

Nujne pogoje za ohranjanje inovacije predstavlja podpora treh glavnih akterjev v vsaki 

šolski inovaciji: učiteljev, učencev, ravnatelja. Najosnovnejša je podpora učiteljev, brez 

katere izvedbe in ohranjanja inovacije sploh ne bi bilo. Na to opozarjata tudi Fullan in 

Hargreaves (2000, 13), ko zapišeta: »Ne glede na to, kako plemenit, sofisticiran in izdelan 

je predlog za spremembo in izboljšanje, ne bo privedel do sprememb, če ga učitelji ne 

posvojijo in prevedejo v učinkovito razredno prakso.« Učitelji morajo inovacijo razumeti 

kot vrednost, inovacija mora biti nekaj, kar se učiteljem zdi smiselno; nekaj, kar je 

konsistentno z njihovim prepričanjem o tem, kako se učenci učijo, predstavljati mora 

nekaj, kar se splača narediti. Predvidena vrednost neposredno vpliva na učiteljevo željo, 

da izvede inovacijo. Ko se učitelji zavedajo, da so vpleteni v neko pomembno aktivnost, 

pristopajo k uvajanju inovacije z večjo motivacijo in odločnostjo, da jo kakovostno 

izpeljejo ter ohranijo kljub morebitnim težavam, na katere naletijo pri izvedbi. Pri 

inovaciji prakse z uporabo IKT je v povezavi z učitelji pomemben tudi njihov strokovni 

razvoj. Namreč, pridobiti morajo namreč nove spretnosti, istočasno pa se morajo nekateri 

odpovedati določenim pedagoškim prepričanjem, ki so si jih zgradili v svoji pedagoški 

karieri. Nenehno morajo slediti tudi razvoju in uporabi učne tehnologije ter pridobivati in 

nadgrajevati različne kontinuirane učne izkušnje z namenom kasnejšega prenosa v 

prakso.  

Podpora učencev je povezana s podporo učiteljev. Ko učitelji vidijo, da inovacija 

pozitivno vpliva na učence, postanejo motivirani za nadaljevanje inovacije. Iz 

analiziranih praks je moč razbrati, da so učenci podpirali inovacije, ki so potekale na 

njihovih šolah, in da je ta podpora igrala pomembno vlogo pri motiviranju učiteljev za 

nadaljevanje njihovega dela.  

Nenazadnje je pomembna tudi podpora ravnateljev. Le-ti imajo lahko zelo pasivno vlogo 

ali pa inovacijo aktivno podpirajo. Nasprotno od zgoraj omenjene teorije, ki ravnatelje 

opredeljuje kot aktivne udeležence v inovaciji, analiza praks SITES Modula 2 kaže, da 

ima lahko ravnatelj tudi samo minimalno vlogo pri realizaciji in ohranjanju inovacije. Na 

obstanek inovacije lahko vpliva že s tem, da odobri njen obstoj in ji ne nasprotuje. 

Bolj nerazločni pa so pogoji, ki prispevajo k ohranjanju inovacije. Le-ti se pojavljajo v 

obliki notranje in zunanje podpore. Notranja podpora lahko prihaja s strani drugih 

učiteljev, ki niso neposredno vpleteni v inovacijo, zunanja podpora pa lahko prihaja od 

vrstnikov, staršev, šolskih funkcionarjev, županov in zaposlenih na ministrstvih za 
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izobraževanje. Številne šolske inovacije imajo tudi mecene, posameznike, ki zastopajo, 

utemeljujejo in razvijajo inovacijo znotraj šole ter preko njenih meja. Le-ti lahko 

prispevajo k ohranjanju inovacije, niso pa nujen pojav. Predvsem zaradi stalnih stroškov, 

povezanih z vzdrževanjem in nakupom računalniške opreme, bi pričakovali, da bo 

prispevajoči pogoj pri ohranjanju inovacije tudi financiranje. V resnici pa so analize praks 

pokazale, da šole kljub finančnim težavam nadaljujejo z inovacijo in si pomagajo s 

posebnimi donacijami, subvencijami, prostovoljnimi prispevki ter z nacionalnimi in 

mednarodnimi sredstvi. Ključ dolgotrajne finančne varnosti je v načrtovanju lokalnih 

prioritet porabe sredstev. Zadnji prispevajoči pogoj je prisotnost šolske, lokalne in 

nacionalne izobraževalne politike ter programov, ki inovacije podpirajo. Medtem ko 

številne inovacije uspevajo tudi v odsotnosti te politike in programov, se bodo tiste, ki 

imajo to podporo, ohranile dlje časa. 

Vsi zgoraj navedeni dejavniki in pogoji za izvedbo ter ohranjanje učne prakse z uporabo 

IKT poudarjajo pomembnost učitelja kot nosilca oziroma gonilno silo zastavljenega cilja. 

Neizpodbitna je misel, ki pravi: »Šole se spreminjajo od znotraj.« (Erčulj, 2002, 4) Prav 

zato morajo učitelji izboljšati pripravljenost in sposobnost za uvajanje sprememb, da bi 

se razvijali v novodobnega učitelja, ki si v procesu vseživljenjskega učenja in 

profesionalnega razvoja pridobiva ključne kompetence za učinkovito opravljanje poklica. 
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3 KOMPETENCE UČITELJEV 

»Učitelj je ključ do boljše šole.« 

UNESCO, 1996 

Pri razvoju ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje imajo pomembno vlogo učitelji, 

ki so eden izmed dejavnikov razvoja izobraževalnih sistemov in izvajanja reform. Prav 

zato bi morali težiti k temu, da bi se bili učitelji sposobni »odzivati na nastajajoče izzive 

družbe znanja, v njej dejavno sodelovati in pripraviti učence na to, da bodo samostojni 

vseživljenjski učenci« (Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, 

2004, 1). Ker se mora družba neprestano soočati z novimi izzivi, bo vsak posameznik 

potreboval vrsto ključnih kompetenc, da se bo lahko prožno prilagajal hitro 

spreminjajočemu in medsebojno zelo povezanemu svetu. 

3.1 Digitalna pismenost 

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir (2006, 4) 

opredeljujejo kompetence kot »kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih 

okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev 

in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev«. Referenčni okvir 

določa osem ključnih kompetenc, in sicer: sporazumevanje v maternem jeziku, 

sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v 

znanosti in tehnologiji, učenje učenja, socialne ter državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest ter izražanje in digitalna pismenost. 

Opredelitev digitalne pismenosti znotraj dokumenta vključuje »varno in kritično uporabo 

tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju« (prav 

tam, 15). Omenjena pismenost obsega razumevanje in poznavanje narave, vloge ter 

priložnosti, ki jih nudi tehnologija. To vključuje glavne računalniške aplikacije, kot so 

obdelava besedila in razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje 

podatkov, razumevanje možnosti in potencialnih nevarnosti medmrežja ter 

sporazumevanje s pomočjo elektronskih medijev. Dokument opredeljuje tudi potrebna 

znanja, ki vključujejo sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave podatkov ter njihovo 

uporabo na kritičen in sistematičen način, z oceno pomembnosti ter z razlikovanjem med 

resničnim in virtualnim. Posameznik mora biti sposoben uporabljati orodje za 

proizvodnjo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij ter imeti sposobnost 

dostopa, iskanja in uporabe storitev po medmrežju. Sposoben mora biti uporabljati 

tehnologijo informacijske družbe za podporo kritičnemu razmišljanju, ustvarjalnosti in 

inovativnosti. Takšna uporaba zahteva kritičen in premišljen odnos do dosegljivih 

informacij ter odgovorno uporabo interaktivnih medijev. Digitalna pismenost vključuje 
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tudi zanimanje za delovanje v skupnostih in omrežjih zaradi kulturnih, socialnih ter 

poklicnih namenov. 

3.2 Skupna evropska načela  

Ker ima učiteljski poklic veliko vlogo pri razvoju in napredovanju človeškega potenciala 

ter pri oblikovanju prihodnjih generacij, sta vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj 

učitelja eni izmed prednostnih nalog Evropske komisije, ki je že pred nekaj leti podala 

pobudo za Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2004). Le-

ta predvidevajo tri ključne kompetence, in sicer: 

- delati z drugimi; 

- delati z družbo in v družbi; 

- delati z znanjem, s tehnologijo in z informacijami. 

Učiteljski poklic bi moral temeljiti na socialnem vključevanju in razvijanju potencialov 

vsakega učenca. Učitelji bi morali biti sposobni delati z učenci kot s posamezniki in jih 

pri njihovem razvoju podpirati v sodelujoče člane družbe. Sodelovali naj bi s kolegi 

učitelji in s tem poudariti svoje lastno učenje ter poučevanje. Sposobni naj bi bili 

pospeševati mobilnost in sodelovanje v Evropi ter spodbujati spoštovanje kultur in 

razumevanje med njimi. Poznati bi morali ravnotežje med spoštovanjem in zavedanjem 

raznolikosti kultur učencev in ugotavljanjem skupnih vrednot. Delali naj bi tudi z lokalno 

skupnostjo. Njihove izkušnje in strokovno znanje bi jim moralo pomagati, da prispevajo 

k sistemom za zagotavljanje kakovosti. Njihova izobrazba in poklicni razvoj bi jim 

morala omogočati tudi dostop, analiziranje, vrednotenje in prenašanje znanja; če je to 

primerno, tudi z učinkovito uporabo tehnologije. Poznavanje didaktične uporabe IKT bi 

jih moralo spodbuditi k njihovemu učinkovitemu vključevanju v učenje in poučevanje. 

Učitelji bi morali biti sposobni usmerjati učence in jim pomagati pri uporabi omrežij, kjer 

so informacije na voljo ali pa se lahko (so)oblikujejo ter delijo. Učitelji naj bi spodbujali 

vseživljenjsko učenje in delali na načine, ki podpirajo sodelovalno kulturo pri učenju v 

različnih učnih oblikah in okoljih.  

3.3 Standardi znanja ISTE 

Ko predstavljamo kompetence in kvalifikacije učitelja 21. stoletja, ne moremo mimo 

standardov za uporabo izobraževalne tehnologije v vzgoji in izobraževanju, ki jih 

opredeljuje ter promovira neprofitna organizacija International Society for Technology in 

Education, ISTE. Standardi za učitelje National Educational Technology Standards for 

Teachers (ISTE, 2008) predstavljajo temeljna znanja, spretnosti in učiteljevo 

pripravljenost za integracijo izobraževalnih IKT v učni proces. Učitelji naj bi pri svojem 
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delu z učenci izpolnjevali določila petih standardov, ki jih podrobneje predstavljam v 

nadaljevanju. 

Olajšati proces učenja  

- Spodbujati inovativno mišljenje in ustvarjalnost. 

- Učence pritegniti k izvirnemu reševanju življenjskih problemov in situacij. 

- Razvijati refleksijo in razumevanje miselnih procesov pri učenju (metaučenje). 

- Prisostvovati pri sodelovalnem učenju z učenci in s kolegi v neposredni 

komunikaciji ter virtualnih okoljih. 

Nuditi učno izkušnjo, obogateno z IKT 

- Izdelati ali privzeti ustrezna digitalna gradiva, ki pripomorejo pri učenju. 

- Izdelati tehnološko podprta učna okolja, ki bi učencem omogočala prikazovanje 

in sledenje učnega napredka, postavljanje ciljev ter samoocenjevanje. 

- Oblikovati individualizirane učne situacije, upoštevajoč učne stile, strategije 

učenja in nivo digitalne pismenosti učencev. 

- Učencem omogoči raznovrstno, sprotno in končno preverjanje ter ocenjevanje 

po ciljih iz učnih načrtov ter standardov za uporabo IKT. 

Predstavljati model digitalno kompetentnega učitelja  

- Izkazovati digitalno pismenost in sposobnost nenehnega prilagajanja novim 

tehnologijam ter njihovi uporabi pri pouku. 

- Inovativno sodelovati s starši, z učenci, ravnateljem in s širšo skupnostjo ter 

uporabljati IKT za dosego učnih ciljev. 

- Posredovati učne informacije s pomočjo najrazličnejših dosežkov tehnologije. 

- Pospeševati učinkovito uporabo IKT pri raziskovanju in učenju. 

Podpirati odgovorno digitalno državljanstvo  

- Upoštevati varno, legalno in etično uporabo digitalnih informacij, upoštevajoč 

avtorske pravice in intelektualno lastnino. 

- Prilagoditi dostop do tehnologije glede na potrebe in znanje vsakega 

posameznika. 

- Podpirati in upoštevati digitalno etiko ter odgovorno socialno interakcijo preko 

medmrežja. 

- Spodbujati medkulturni dialog in globalno osveščenost med učenci ter kolegi s 

pomočjo orodij za sodelovanje in skupinsko delo. 
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Zagotavljati profesionalni razvoj 

- Sooblikovati virtualna učna okolja in raziskovati uporabo IKT v učnem procesu. 

- Pokazati vizijo uporabe tehnologij pri pouku.  

- Reflektirati trenutni profesionalni razvoj in zagotavljati nenehen razvoj 

kompetenc s področja IKT. 

- Prispevati k razvoju skupnosti in spodbujati pedagoški eros na šoli. 

3.4 E-kompetentni učitelj 

Slovenski učitelji si lahko pridobijo naziv e-kompetentni učitelj preko seminarjev, ki so 

bili razviti v projektu E-šolstvo. Ponudba seminarjev je dostopna preko spletišča SIO – v 

katalogu programov Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pod imenom Pot do e-

kompetentnosti. Znanja je mogoče pridobiti na dva načina, in sicer s seminarji ter s 

samostojnim preverjanjem zmožnosti. Izvajanje seminarjev poteka v živo in na daljavo v 

spletnih učilnicah. Izvajanje samostojnega preverjanja znanja pa poteka v različnih 

terminskih obdobjih samo na daljavo v spletnih učilnicah, kjer udeleženci samostojno 

opravijo vse naloge. Posameznik zaključi usposabljanje, ko ima potrjenih vseh šest 

temeljnih e-kompetenc (Bilten E-šolstvo, 2012, 11): 

- K 1: poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT; 

- K 2: zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo; 

- K 3: zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja podatkov, informacij 

in konceptov; 

- K 4: varna raba in upoštevanje pravnih ter etičnih načel uporabe in objave 

informacij; 

- K 5: izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv; 

- K 6: zmožnost načrtovanja, izvedbe in evalvacije pouka z uporabo IKT. 

O paleti in prepletanju specifičnih znanj učitelja govori tudi članek What is technological 

pedagogical content knowledge? (Koehler in Mishra, 2009), ki nadgradi Shulmanovo 

(1986) opredelitev znanja učitelja, t. i. znanje za poučevanje (angl. Pedagogical Content 

Knowledge, PCK). To znanje, ki ga učitelji potrebujejo za opravljanje dela, je skupek 

vsebinskega znanja (angl. Content Knowledge, CK) in pedagoško-didaktičnih spretnosti 

(angl. Pedagogical Knowledge, PK). Natančneje gre za splet učiteljevega strokovnega 

poznavanja vsebine predmeta po učnih načrtih, ki se prepleta z obvladovanjem didaktike 

poučevanja za podajanje učne snovi na razumljiv, nazoren in starostni stopnji primeren 

način. Avtorja v članku dopolnita opredelitev in ji dodata še tretjo, tehnološko 

komponento (angl. Technology Knowledge, TK), ki obsega znanja in spretnosti s 

področja izobraževalnih IKT. S tem v opredelitev znanja učitelja dodata še tehnološko-

vsebinska znanja (angl. Technological Content Knowledge, TCK) in znanja s področja 
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didaktične uporabe IKT (angl. Technological Pedagogical Knowledge, TPK). Le-ta 

učitelju omogočajo, da oceni kdaj, kako in s katerimi sodobnimi učnimi sredstvi izboljšati 

razlago učne vsebine, jo poenostaviti, prikazati bolj nazorno, jo nadgraditi ali utrditi. 

Sinteza učiteljevih znanj in povezava med vsebino predmeta, pedagogiko ter 

izobraževalno tehnologijo omogoča oblikovanje t. i. TPACK zmožnosti (angl. 

Technology, Pedagogy, Content Knowledge), ki predstavlja temelj za učinkovito 

poučevaje s pomočjo izobraževalne tehnologije. Pomembno je, da skupek medsebojno 

povezanih znanj presega ločeno poznavanje posameznih področij, saj zahteva hkratno 

prepletanje in razumevanje računalniških reprezentacij in konceptov, aplikacijo didaktike 

izobraževalne tehnologije ter poznavanje učne vsebine in ciljev poučevanja. 

Poleg strokovno-vsebinskih kompetenc in e-kompetenc učitelja prihajajo v ospredje tudi 

znanja pedagoške psihologije in didaktike, poudarja pa se tudi učiteljeva socializacijska 

in moderatorska vloga. Učitelj namreč (Puppis, 2005, 60−61): 

- ni več le posredovalec znanja, ampak je mentor, vodnik, inštruktor, tutor 

oziroma spodbujevalec učenja in hkrati odličen poznavalec svojega predmetnega 

področja; 

- neprestano spremlja potek izobraževanja in razmišlja o njem; 

- profesionalno uporablja IKT in se zaveda tako njihovih uporabnih strani kot tudi 

omejitev; 

- poučuje neodvisno od neposredne interakcije, povratne informacije pa daje tudi 

preko sodobnih komunikacijskih poti, odgovarja na pogosto zastavljena 

vprašanja in spodbuja interakcije med udeleženci učnega procesa preko novih 

sredstev; 

- je fleksibilen pri kombiniranju klasičnega in e-izobraževanja; 

- spretno upravlja spletno učilnico in v to učno okolje vpeljuje tudi učence.  

Kljub potrebi po e-kompetentnih učiteljih je realna slika lahko tudi drugačna. Mnogi 

namreč še niso pripravljeni na soočanje z novostmi, ki jih prinašata informacijska družba 

in njen vpliv na področje izobraževanja. Njihova stališča pričajo o strahu in odporu do 

sprememb na področju izobraževanja s pomočjo IKT. Njihova mnenja razkrivajo 

(Dillemans idr., 1998; Gray, 1999): 

- ogromne psihološke ovire;  

- odpor prilagajanju; 

- globoko ukoreninjeno idejo o pravi 'umetnosti' poučevanja; 

- strah pred izgubo avtoritete; 

- tehnično paralizo; 

- probleme in pasti na državnem ter institucionalnem nivoju; 
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- podcenjevanje napora, ki ga učitelji potrebujejo za spoznavanje novih 

tehnologij. 

Sodobna družba postavlja učiteljem nove izzive. Zaradi tega je potrebno spodbujati razvoj 

nove paradigme razmišljanja o zanju, učenju in poučevanju. S stalnim strokovnim 

izobraževanjem naj bi učitelji spoznali in osvojili digitalno kulturo, ki bi jim služila v 

lastne izobraževalne namene, poleg tega pa naj bi se usposobili za uporabo digitalnih 

tehnologij v lastni didaktični aktivnosti. Gray (1999, 428) verjame, da bodo »učitelji 

sprejeli računalnike in druge tehnologije kot učinkovita sredstva pri pouku šele takrat, 

ko bodo njim samim postale domače in se bodo zavedali, kaj se da z njimi doseči«. 

Poleg skrbi za nadgradnjo in posodabljanje strokovnega znanja, ki nedvomno predstavlja 

način, kako uspešno presekati mite in ideologije, ki še živijo v naših šolah, je ključnega 

pomena tudi učiteljevo nenehno raziskovanje lastne prakse, ki predstavlja novejši koncept 

profesionalnega razvoja učiteljev in razvoja prakse po vsem svetu. 
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4 AKCIJSKO RAZISKOVANJE 

»Kadar ne uspe nobena pot k odličnosti, so možne mnoge poti. 

Do rešitve vodi več cest.« 

M. Fullan in A. Hargreaves 

Za akcijsko raziskovanje v šolah je značilno, da ga izvajajo učitelji raziskovalci, ki jih 

zanima, kako inovativni izobraževalni pristopi delujejo v praksi. Metoda sledi sodobnim 

usmeritvam in poudarja aktivno vlogo učitelja kot subjekta v raziskovanju, preko katerega 

se uvajajo in evalvirajo določene spremembe, ki vodijo k izboljšanju ter razumevanju 

lastne prakse za dvig kakovosti pouka. Ker omogoča način dela, pri katerem se teorija in 

praksa povezujeta v celoto, se vse bolj uveljavlja kot metoda pri vpeljevanju sprememb. 

4.1 Začetki in razvoj v Sloveniji 

Zamisel o akcijskem raziskovanju je v svojem članku z naslovom Akcijsko raziskovanje 

in problemi manjšin (angl. Action research and minority problems, 1946) razvil socialni 

psiholog Kurt Lewin. V njem je, izhajajoč iz ideje o skupinskem odločanju in o volji do 

izboljšav, prenesel odgovornost za odločitve o ukrepih za izboljšave in tudi oceno 

rezultatov posameznih strategij na tiste, ki so v raziskavi predmet načrtovanih sprememb. 

Ni se namreč strinjal s tedanjim načinom psihološkega raziskovanja, v katerem so imeli 

preizkušanci le status poskusne osebe, posamezni primeri pa so bili le gradivo za 

kvantifikacijo, klasificirajo in abstrahiranje. Bistveno po Lewinovem razumevanju 

koncepta akcijskega raziskovanja je, da se dogaja v družbeni praksi, kjer ima v procesu 

spreminjanja pomembno vlogo skupina in ne posameznik, saj skupinska odločitev za 

spremembo stanja zagotavlja trajnejši učinek kot samo individualna odločitev 

posameznika. Čeprav bi danes njegove raziskave opredelili kot klasične eksperimentalne, 

ne gre spregledati dejstva, da je podal osnovo za opredelitev akcijskega raziskovanja kot 

metode, kjer se prepletajo akcija, raziskovanje in učenje v vsej kompleksnosti celotnega 

raziskovalnega polja (Mažgon, 2008).  

Kljub zgodnjim začetkom pa se akcijsko raziskovanje kot posebna metoda raziskovanja 

na pedagoškem področju pojavi šele po letu 1970. V pedagoškem prostoru je namreč 

dolgo časa prevladoval tradicionalni model inoviranja, ki temelji na predpostavkah, da je 

učitelje potrebno 'prisiliti', da se bodo poklicno razvijali, ter da sta izobraževanje in 

inoviranje namenjena zapolnjevanju učiteljevih primanjkljajev v znanju in spretnostih. 

Učitelji so bili obravnavani kot poklicno nekompetentni, dodeljena jim je bila vloga 

uporabnika in izvrševalca znanstveno preverjenih novosti s strani raziskovalcev 

inovatorjev. Opisani model se pri spreminjanju šolske prakse ni izkazal za učinkovitega, 

saj so skupne ugotovitve mnogih raziskav pokazale, da inovacije niso potekale tako, kot 
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so si načrtovalci zamislili, zaključki pa so bili daleč od pričakovanj, ki naj bi jih inovacija 

prinesla. Da bi premagali težave neučinkovitost modela, v katerem so pozabili na ključni 

element – učitelje, se je izoblikovala ideja, da so spremembe v izobraževanju v izhodišču 

stvar šole in učiteljev, ki jih izvajajo (Elliott, 1978; Schön, 1983; Stenhouse, 1975), ne pa 

samo odgovornost ustvarjalcev šolske politike. Akcijsko raziskovanje učiteljev praktikov 

tako postane metoda za prenovo šolstva, ki omogoča, da bi zgradili most med 

znanstvenim raziskovanjem in dnevno pedagoško prakso (Marentič Požarnik, 1984).  

V Sloveniji se je obdobje intenzivnejšega strokovnega zanimanja za akcijsko 

raziskovanje znotraj pedagoške prakse začelo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V 

tem času so se vrstila srečanja, razprave in delavnice, kar je obrodilo številne strokovne 

članke (na primer Marentič Požarnik, 1984, 1991a, 1993a, 2001; Sagadin 1989a, 1989b, 

1990; Mesec, 1994), zbornik Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju (Cerar in 

Marentič Požarnik, ur., 1990) in prevod Načrtovalnika akcijskega raziskovanja (Kemmis 

in McTaggart, 1991). Izrazito akcijska je bila tudi mednarodna raziskava iz prakse za 

prakso Okolje in šolske iniciative (Marentič Požarnik idr., 1993b), ki jo je metodološko 

vodil pionir akcijskega raziskovanja v šolah John Elliott. V zadnjih letih pa velja omeniti 

projekt Učitelj raziskovalec in medpredmetne povezave, ki so ga izvajali v sklopu 

projektov Partnerstvo fakultet in šol. Praktiki so se v njem teoretično izobraževali za 

akcijsko raziskovanje in v posameznih praktičnih raziskavah obravnavali konkretne 

vsebine ter vprašanja iz lastne pedagoške prakse. Sklepni del projekta predstavlja 

monografija Učitelj v vlogi raziskovalca: akcijsko raziskovanje na področjih 

medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli (Krek idr., ur., 2007), v 

kateri so objavljeni znanstveni in strokovni prispevki učiteljev raziskovalcev ter njihovih 

mentorjev. Le-ti poleg teoretičnega okvirja razkrivajo tudi empirična spoznanja in opise 

primerov dobrih praks, ki nedvomno podajajo osnovo za nadaljnji razvoj tovrstnega 

raziskovanja v naših šolah. Obsežno delo predstavlja tudi monografija Akcijsko 

raziskovanje za dvig kvalitete pouka naravoslovnih predmetov (Vrtačnik in Devetak, ur., 

2007), ki prikazuje različne možnosti uporabe akcijskega raziskovanja za bolj učinkovit 

pouk in tako predstavlja pomemben prispevek k popularizaciji raziskovanja v 

naravoslovnem izobraževanju. Izpostaviti še velja teoretični deli, in sicer Razvoj 

akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije (Mažgon, 

2008) ter Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju (Vogrinc, 2008), ki obširno 

obravnavata kvalitativen raziskovalen pristop s poudarkom na akcijskem raziskovanju. 

Zgoraj navedeni znanstveni prispevki dokazujejo, da se akcijsko raziskovanje vse bolj 

oživlja in uveljavlja kot metoda posodabljanja pedagoške prakse ter si s tem utira pot v 

slovenskem empiričnem pedagoškem raziskovanju na različnih predmetnih področjih. 
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4.2 Namen in značilnosti  

Različni avtorji akcijsko raziskovane opredeljujejo kot sredstvo za pomoč učiteljem pri 

izboljšavi prakse. John Elliott (1991) ga je opisal kot proučevanje pedagoške situacije z 

namenom, da bi izboljšal kakovost akcije v njej. Carr in Kemmis (1986) ga opredeljujeta 

kot obliko refleksivnega proučevanja, ki se ga učitelji lotevajo zaradi tega, da bi izboljšali 

svoje razumevanje prakse in svoje praktično ravnanje. Gre za metodo, kako obvladovati, 

sprejeti in reševati kompleksne situacije kritično ter praktično, hkrati pa si prizadevati za 

konkretne izboljšave. Raziskovanje poteka kot proces refleksije, proučevanja in akcije, ki 

jih izvajajo posamezniki v njihovih vsakodnevnih profesionalnih aktivnostih (Frost, 

2002). Z omenjeno raziskovalno-metodološko strategijo se raziskovalec v sodelovanju s 

posamezniki ali s skupinami na raziskovalni podlagi loteva socialnih sprememb in 

inovacij (Adam, 1989). Akcijsko raziskovanje je torej oblika raziskovanja, kjer učitelj z 

namerno intervencijo vpliva na dvig kakovosti učenja in poučevanja. Pri akcijskem 

raziskovanju ni pomemben samo končen rezultat, ampak tudi sam postopek raziskovanja, 

ki je sistematično, načrtno in procesno delo, katerega cilj je pridobivanje novega znanja 

za profesionalni razvoj. Preučevani problem izhaja iz prakse in predstavlja osnovo za 

graditev končne teorije. Tako je cilj raziskovalca vpeljevanje inovacij za izboljšanje 

prakse, premagovanje odporov do sprememb, prenašanje znanja v prakso, učenje za nove 

načine dela in tudi za izboljšanje institucionalne klime. Primarni smoter je reševanje 

socialnih in razvojnih problemov skupnosti, sekundarni pa znanstveno spoznanje. 

Raziskovanje za praktično uporabo učitelju omogoča, da je akter svojega razvoja, da 

preizkuša zamisli v praksi in da ob dejavnostih oblikuje nove teorije ter tako povezuje 

teorijo in prakso v celoto (Mesec, 1994).  

Akcijsko raziskovanje opisujejo naslednje značilnosti (Vogrinc, 2008):  

- izvajajo ga tisti, ki jih določena situacija neposredno zadeva, ki v njej delujejo 

in so osebno zainteresirani, da bi situacijo proučili ter izboljšali. Pri raziskovanju 

si lahko pomagajo z zunanjimi sodelavci in mentorji za vsebinska ter 

metodološka vprašanja;  

- poteka v skladu s cilji in z okoliščinami institucije, v kateri se izvaja, okoliščine 

pa poskuša izboljšati; 

- odvija se na manjših vzorcih, saj je cilj raziskave izboljšati konkretno situacijo; 

- namen raziskovanja ni statistična posplošljivost ugotovitev, ampak prenosljivost 

ugotovitev po analogiji; 

- je participativna oblika raziskovanja, spodbuja timsko delo in medsebojno 

povezovanje ljudi;  

- je dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja; 
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- merilo uspešnosti predstavlja prispevek k izboljšanju dela v konkretni situaciji, 

kjer raziskovalec dela. 

Elliott (1991) navaja dva pogoja uspešne izpeljave. Opozarja, da akcijsko raziskovane ni 

primerna metoda za učitelje, ki težijo k brezhibnosti, temveč za učitelje, ki so pripravljeni 

na zdravorazumsko soočanje z negotovostjo vsakodnevne realnosti, ki je polna protislovij 

in kompromisov. Kot drugi pogoj pa navaja, da morajo učitelji pridobiti sposobnost 

empatije – vživljanja v učence. Akcijskega raziskovanja naj se torej loti predvsem tisti 

učitelj, ki je pripravljen preseči samoumevnost vsakodnevne rutine. 

4.3 Primerjava s tradicionalnim raziskovanjem 

V nadaljevanju navajam najpomembnejše razlike med tradicionalnim empirično-

analitičnim in akcijskim raziskovanjem po številnih avtorjih (Askew in Carnell, 1998; 

Marentič Požarnik, 1991b, 2001; Sagadin, 1989a; Vogrinc, 2007). 

Odnos med teorijo in prakso  

V tradicionalnem raziskovanju teorijo oblikujejo raziskovalci za praktike. Od učiteljev, 

ki delajo v praksi, se pričakuje, da bodo izsledke raziskovalnih del uporabili pri svojem 

vsakdanjem pedagoškem delu. V akcijskem raziskovanju je zveza med teorijo in prakso 

mnogo tesnejša. Gre za to, da se tudi praktikom priznava, da imajo svoje izoblikovane 

teorije, ki jih vodijo pri vsakodnevnih odločitvah v razredu. Proces akcijskega 

raziskovanja jim pomaga, da to teorijo preverijo, izpopolnijo, ubesedijo in sporočijo 

drugim. Praksa tako oblikuje teorijo, teorija pa prakso v cikličnem procesu.  

Predmet raziskovanja 

Predmet raziskovanja je lastna praksa in ne praksa nekoga drugega. Pozornost je 

usmerjena k spreminjanju prakse in ne v iskanje odgovora na raziskovalno vprašanje.  

Odnos med statičnim in dinamičnim 

Tradicionalno raziskovanje pogosto pojmujemo kot statično, saj ugotavlja zakonitosti v 

polju, ki se ne spreminja, ali pa eksperimentalne spremembe vnaša kontrolirano. Akcijsko 

raziskovane pa je dinamično, saj se raziskovalno polje spreminja že med raziskavo. 

Hipoteze, spremenljivke in instrumenti se ne določajo vnaprej, ampak se sproti 

spreminjajo in prilagajajo v skladu z vsakokratno analizo, ki je del spiralnega poteka 

oziroma faz akcijske raziskave.  
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Pojmovanje objektivnega in subjektivnega 

Namen tradicionalnega raziskovanja je ugotavljanje objektivnih zakonitosti, raziskovalca 

ne zanima subjektivno doživljanje udeležencev. Akcijsko raziskovanje pa poskuša 

združiti objektivno in subjektivno perspektivo, saj poleg objektivnih ciljev postanejo 

pomembni tudi cilji, pričakovanja, doživljanja in čustva vseh udeležencev.  

Odnosi med udeleženci 

V akcijskem raziskovanju se razvijejo pristni odnosi med udeleženci, to je med učitelji, 

učenci in raziskovalci. Gre za demokratične, enakopravne odnose, v katerih se učitelj in 

raziskovalec menjavata v vlogi subjekta ter objekta, dajalca in prejemnika informacij.  

Kvalitativni in kvantitativni merski instrumenti 

Tradicionalno raziskovanje se opira predvsem na merske instrumente, ki dajejo 

kvantitativne podatke in omogočajo statistično preverjanje vnaprej zastavljenih hipotez. 

Pri akcijskem raziskovanju prevladuje kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih 

raziskovalnih tehnik s pripadajočimi instrumenti. Njihova izbira je odvisna od 

konkretnega raziskovalnega problema, ki si ga zastavimo pri posameznem akcijskem 

koraku. Ob tem se uveljavlja »interpretativni pristop« (Marentič Požarnik, 1991a, 51), 

saj raziskovalec poskuša razumeti in pojasniti tudi dogajanje s perspektive udeležencev 

ter njihove interakcije. Interpretativno raziskovanje izhaja iz domene, da se pri tako 

kompleksnem medosebnem dogajanju, kot je poučevanje, neprestano vzajemno 

prepletajo dogodki, njihovo doživljanje in interpretiranje pri udeležencih.  

Širši kontekst  

V tradicionalnem raziskovanju je širši okvir (posebnosti razreda, socialne razmere, 

razredna klima) dokaj zanemarjen in umeščen le v interpretacijo, medtem ko se v 

akcijskem raziskovanju kontekst upošteva kot bistvena določnica dogajanja ter se po 

potrebi izboljšuje. 

Kriteriji uspešnosti 

Tradicionalni eksperiment je kakovosten, če rezultati ustrezajo kriterijem objektivnosti, 

zanesljivosti, notranje in zunanje veljavnosti, so neodvisni, v načelu ponovljivi in 

posplošljivi ter usmerjeni v oblikovanje korespondenčne teorije. Kriterij kakovostne 

akcijske raziskave pa je usmerjen v izboljšanje odnosov in dejavnosti ter v boljše 

razumevanje preučevane situacije. Resničnost rezultatov se preverja v razpravah med 

udeleženci, ki zbližujejo in izmenjujejo različne perspektive pogledov na izpostavljen 

problem ter oblikujejo konsenzualno teorijo resnice (Sagadin, 1989a). S strani izboljšanja 
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šolske prakse pa je zanimiv pojav, ki ga Elliott (1991, 65) imenuje »naturalistična 

generalizacija«. To pomeni, da so rezultati dobro opravljenih in predstavljenih akcijskih 

raziskav med praktiki 'nalezljivi' in omogočijo proces »transdukcije« (Marentič Požarnik, 

1984, 15), saj za sabo pogosto potegnejo učitelje drugih šol, da pri sebi, v skladu s svojimi 

okoliščinami, poskusijo kaj podobnega.  

Akcijsko raziskovanje naj bi torej odpravilo razlikovanje, značilno za empirično 

analitično raziskovanje; razlikovanje med teorijo in prakso, med mišljenjem ter 

ravnanjem, med ljudmi, ki ustvarjajo nova znanja, in med tistimi, ki naj bi ta znanja 

uporabili pri svojem delu (Marentič Požarnik, 1989, 71). V skrajnem pogledu lahko 

rečemo, da sta obravnavana primera nezdružljiva. Akademsko raziskovanje je le 

kontrolirano kvantificirano raziskovanje, aplikativno raziskovanje pa naj ne bi sodilo v 

uradno znanost. Druga skrajnost pa poudarja, da v praksi lahko le z akcijskim 

raziskovanjem dosežemo napredek, saj je tradicionalno raziskovanje brez aplikativne 

vrednosti. Kljub ekstremnim razhajanjem se lahko obe vrsti raziskovanja v praksi »po 

namenu dopolnjujeta in metodološko oplajata« (Sagadin, 1989a, 256), oziroma, kot 

nazorno zapiše Mužić (1994, 50): »Tu ne gre za dvom ali-ali, ampak bolj za potrebo k in-

in pristopu.«  

4.4 Prednosti in pomanjkljivosti  

Ko obravnavamo akcijsko raziskovanje, ne moremo mimo analize njegovih prednosti in 

pomanjkljivost (Marentič Požarnik, 1993a; Mesec, 1994; Sagadin, 1991; Vogrinc, 2007). 

Med prednosti akcijskega raziskovanja sodijo: 

- odkrivanje praktičnih problemov in potreb; 

- iskanje rešitev praktičnih problemov; 

- vpeljava inovacij, novih, ustreznejših načinov dela za izboljšanje prakse; 

- sadovi akcijskih raziskav prinašajo nove vidike in rešitve problemov pedagoške 

prakse; 

- učitelj ni samo prenašalec tujega znanja, temveč raziskovalec in inovator lastne 

prakse, ki snuje novosti, njihovo uresničevanje, preizkušanje, izboljševanje in 

vrednotenje; 

- gradnja samozaupanja oziroma kognitivnega prepričanja o lastni moči; 

- oblikuje se nova dokumentacija (didaktično gradivo, učiteljev in učenčev 

portfolijo); 

- nalezljivost uspešnih akcijskih raziskav in širjenje znanja med praktiki; 

- premagovanje odporov do sprememb in uvajanje novosti v šole; 

- prenašanje znanja v širšo prakso; 

- učenje in usposabljanje učitelja ter učencev za nove načina dela; 
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- akcijsko raziskovanje je most med kvantitativnim in kvalitativnim 

raziskovanjem; 

- akcijsko raziskovanje spodbuja učiteljevo razmišljanje in profesionalno rast. 

Akcijsko raziskovanje ima tudi pomanjkljivosti, ki se jih moramo zavedati, da bi jih čim 

bolje premostili. Med le-te sodijo: 

- prešibka zasnova izhodiščne ideje in prehitre posplošitve ugotovitev; 

- zanemarjanje nekaterih pogojev in ciljev raziskovanja; 

- nefleksibilnost pri posameznih stopnjah raziskovanja; 

- prevelika ali premajhna usmerjenost na postopke ter tehnike raziskovanja; 

- problem motiviranja širšega kroga sodelavcev za timsko raziskovalno delo 

(strah, odpor pred spremembami in beg pred obremenitvami); 

- prevelika osebna vpletenost in s tem ogrožena objektivnost; 

- težave oziroma nezmožnost posploševanja ugotovitev na celotno populacijo; 

- zaradi nestrukturiranosti, pomanjkanja standardiziranih postopkov in odločilne 

vloge raziskovalca je akcijsko raziskavo težko ponoviti; 

- pomanjkljiva preglednost, nejasna in nepopolna raziskovalna poročila; 

- nenatančno izpeljana analiza zbranega gradiva in posledično neutemeljeni sklepi 

raziskave. 

4.5 Učitelj raziskovalec 

Splošna šolska politika in gledanje na učiteljevo vlogo v socialnem okolju vplivata na 

opravljanje učiteljskega poklica. V preteklosti je prevladoval model »minimalne 

kompetentnosti«, v skladu s katerim je učitelj predvsem izvrševalec vnaprej določenih 

učnih načrtov in raznih predpisov (Marentič Požarnik, 1993a, 349). Pri tem klasičnem 

modelu raziskovalci ugotavljajo zakonitosti, aplikativni strokovnjaki jih prevajajo v 

pravila, svetovalci pa poskrbijo za to, da jih učitelji uporabijo v razredu. Zahvaljujoč ideji 

»učitelji kot raziskovalci« (Stenhouse, 1975) se med učitelji in načrtovalci kurikuluma v 

zahodni Evropi vse bolj širi gibanje, ki izhaja iz potrebe, da bi učitelji lahko sami prihajali 

do profesionalnih spoznanj in ne le uporabljali ugotovitve strokovnjakov. O spremenjeni 

vlogi učitelja kot raziskovalca govori tudi B. Marentič Požarnik (1984, 1989, 1991a, 

1993a), ki učitelja poimenuje kot razmišljujočega praktika, katerega prispevek je 

uveljavljanje novosti pri pouku, kar predstavlja zakladnico pedagoškega znanja. Učitelja 

ne vidi kot objekt znotraj raziskovanja in uvajanja sprememb ob njem, temveč kot subjekt, 

ki ob aktivnem reševanju svojih problemov razvija razmišljujoč odnos do lastne prakse 

in je zainteresiran za poglobljen študij o določenih vprašanjih, strokovno diskusijo s 

sodelavci in za izmenjavo izkušenj z njimi. Tak pristop predpostavlja aktivne učitelje, ki 

težijo k smiselnosti svojega delovanja, ki si pri svojem delu zastavljajo vprašanja ter jih 
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ob delu preizkušajo. V takem primeru je večja možnost, da učitelji reflektirajo lastne 

implicitne teorije, ki vodijo njihovo delovanje in postanejo bolj kritični do njih. Akcijsko 

raziskovanje učitelju omogoča, da konceptualne novosti osmisli neposredno v pedagoški 

praksi, s svojim raziskovalnim poročilom pa pridá pomemben prispevek k pedagoški 

teoriji. To je tudi način, s katerim se lahko zmanjšuje morebitni odpor učiteljev do 

sodelovanja v raziskavah oziroma preizkušanja konceptualnih novosti ter vsega 

dodatnega dela in napora, ki ga le-to prinaša. V akcijsko-raziskovalnem procesu postane 

učitelj učenec, ki se uči v intenzivnem in aktivnem raziskovanju. To mu omogoča 

profesionalni razvoj, saj: 

- sistematično razmišlja o sebi, o svojem poučevanju in učenju, o učenju učencev, 

o dogajanju na šoli ali v razredu; 

- se empatično vživlja in podoživlja probleme drugih; 

- se prilagajanja hitrim spremembam; 

- reflektira in vrednoti učinke svojega dela; 

- se uči veščin sodelovanja in reševanja problemov … 

Cilj akcijsko-raziskovalnega modela je, da bi dobil učitelj večjo kontrolo nad lastnim 

ravnanjem, ki mu pomaga, da gradi teorijo iz lastne prakse in veča samostojnost ter 

zanesljivost pri delu. Tako postaja subjekt raziskovanja in profesionalnega razvoja. 



 

47 

5 POJMI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH 

TEHNOLOGIJ 

»Pozabimo na postopno širjenje našega razumevanja, na 

postopno spreminjanje naših metod poučevanja, na naše počasno 

dohitevanje. Tak pristop bi deloval, če se ideje pismenosti, vzgoje 

in izobraževanja ne bi tako naglo spreminjale, a se. Učitelji 

moramo biti zmožni hitrega preskoka v našem razumevanju, v 

naših metodah in v izbiri naših orodij, da se premaknemo tja, kjer 

otroci že so.« 

C. Fisher 

Poglavitni namen tega poglavja je izpostaviti in razložiti nekatere pojme s področja 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki se na različnih ravneh povezujejo z 

osrednjo tematiko doktorske disertacije. 

5.1 Medmrežje 

Medmrežje (angl. Internet) je v komunikacijskem smislu največje svetovno računalniško 

»omrežje omrežij« (Hoffman, 1996, 10), ki z žičnimi, optičnimi in brezžičnimi 

povezavami ter z uporabo protokolov sklada TCP/IP povezuje najrazličnejša domača, 

akademska, komercialna in vladna omrežja. Njegov nastanek sega v obdobje konca 

šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo pod sponzorstvom Agencije za napredne 

obrambne raziskave (angl. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) pri 

ameriškem obrambnem ministrstvu razvito omrežje ARPANET (angl. Advanced 

Research Projects Agency Network). Načrtovano je bilo za zagotavljanje nemotenih 

komunikacij, tudi v primeru izpada delov omrežja, vzpostavljeno pa le med ameriškimi 

vladnimi ustanovami, univerzami ter obrambno industrijo zaradi povezovanja super 

računalniških centrov za potrebe raziskovalnega dela. Na začetku devetdesetih let 

prejšnjega stoletja pa so se v omrežje, tedaj že imenovano Internet, začela vključevati tudi 

komercialna omrežja, kar je povzročilo njegov razmah. V Sloveniji je za razvoj interneta 

ključno leto 1992, ko je takratno Ministrstvo za znanost in tehnologijo ustanovilo 

Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (angl. Academic and Research Network of 

Slovenia, ARNES). Njen namen je upravljanje nacionalne komunikacijske hrbtenice za 

potrebe akademskih in raziskovalnih ustanov, dodeljevanje naslovnega prostora (IP 

številk) v okviru javnih računalniških omrežij Slovenije in nudenje velikega nabora 

storitev za uporabnike iz javnih raziskovalnih organizacij ter javnih izobraževalnih, 

zdravstvenih in kulturnih ustanov.  
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Medmrežje je omogočilo vrsto najrazličnejših storitev, med katerimi so najbolj poznane 

in najpogosteje uporabljene svetovni splet (angl. World Wide Web, WWW), elektronska 

pošta (angl. e-mail) in takojšnje sporočanje (angl. instant messaging). Opozoriti velja, da 

se pojem splet v splošni rabi pogosto izmenjujoče uporablja s pojmom internet. V 

informacijsko-komunikacijskem smislu je namreč internet, skupaj s podatki in storitvami 

za uporabnike, javno razpoložljiv sistem povezanih računalnikov. Kot takega ga včasih 

imenujemo tudi »informacijska avtocesta« (Hoffman, 1996, 1), saj povezuje na sto tisoče 

krajevnih omrežij in strežnikov, na milijone osebnih računalnikov in delovnih postaj ter 

ogromne količine podatkov (Pahor, 2002). 

5.2 Svetovni splet 

Tako kot na samo medmrežje lahko tudi na splet gledamo z informacijske ali 

komunikacijske perspektive. Po informacijski plati svetovni splet z bazami podatkov 

omogoča kopičenje in dostop do človeškega znanja, zapisanega v različnih formatih, 

komunikacijska raven spleta pa se izkazuje skozi elemente, ki omogočajo medosebno ali 

skupinsko komuniciranje. Stalno se namreč razvijajo novi kompleksni vzorci 

komunikacij, ki preko uporabe različnih platform v splošnem omogočajo procese 

izmenjave sporočil in podatkov med dvema ali več komunikatorji (Oblak in Petrič, 2005).  

Splet predstavljajo spletišča oziroma spletna mesta (angl. web site), ki se nahajajo na 

spletnih strežnikih (angl. web server), do njih pa lahko dostopamo preko medmrežja. 

Spletišče sestavlja množica posameznih spletnih strani (angl. web page), slik, videov in 

drugih elektronskih dokumentov, ki povezani s hiperpovezavami (angl. hyperlink) 

predstavljajo porazdeljen informacijski sistem. Za ogled spletišč potrebujemo poseben 

računalniški program, imenovan spletni brskalnik oziroma pregledovalnik (angl. web 

browser), ki s spletnega strežnika prenese želeno vsebino in jo prikaže na zaslonu. Primeri 

spletnih brskalnikov za osebne računalnike so Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox in Google Chrome. Pregledovanju spletišč pravimo brskanje (angl. browsing) ali 

tudi deskanje (angl. surfing). Poleg brskalnika za dostop do spletišča potrebujemo še 

njegov enolični krajevnik vira (angl. Uniform Resource Locator, URL) oziroma naslov 

spletne strani na svetovnem spletu, ki se običajno začne s http://www. in brskalniku pove, 

kje naj dokument poišče in da naj za to uporabi protokol http. Alternativno zadostuje tudi 

poznavanje naslova spletnega iskalnika, kot je na primer Google4, ki za vpisane iskalne 

pojme na relevantne spletne strani vrne hiperpovezave. 

V relativno kratki zgodovini se je svetovni splet močno spreminjal, saj je razvoj 

tehnologij omogočal vedno nove aplikacije in storitve. Začetki spleta, kot ga poznamo 

                                                 

4 Google, http://www.google.com/ 

http://www/
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danes, segajo v leto 1990, ko so raziskovalci Evropske organizacije za jedrske raziskave 

(CERN) razvili prvi spletni brskalnik WorldWideWeb, ki je bil hkrati tudi prvi 

WYSIWYG (angl. What You See Is What You Get) urejevalnik spletnih strani, prvi 

spletni strežnik in prva spletna stran. Za sam začetek spleta kot medmrežne storitve pa 

štejemo 6. avgust 1991, ko je Tim Berns-Lee v novičarski skupini alt.hypertext objavil 

kratek povzetek projekta World Wide Web. Naslednji mejnik predstavlja leto 1994, v 

katerem je bil ustanovljen konzorcij svetovnega spleta (angl. World Wide Web 

Consortium, W3C) in razvit spletni brskalnik Netscape Navigator. V tem času je splet 

sestopil iz znanstveno-raziskovalnih krogov in se med širšo javnostjo bliskovito razširil. 

5.3 Razvoj spletnih tehnologij 

Pri opisu razvoja spleta in spletnih tehnologij se najpogosteje uporablja delitev na tri 

obdobja. S spletom 1.0 (angl. Web 1.0) označujemo zgodnejše obdobje, splet 2.0 (angl. 

Web 2.0) označuje trenutno evolucijo svetovnega spleta, s spletom 3.0 (angl. Web 3.0) 

pa opisujemo njegov prihodnji razvoj. Izraz splet 2.0 je bil skovan leta 2004 med 

skupinskim porajanjem idej, organiziranih s strani Tima O'Reillya in MediaLive 

International (O'Reilley, 2005). Od takrat se je termin močno uveljavil pri sklicevanju na 

trende in koncepte razvoja spletnih tehnologij ter njihove uporabe. Splet 2.0 ni set 

medmrežnih orodij ali določena spletna stran, do njega ni mogoče dostopati ali se nanj 

naročiti; splet 2.0 je zbirka tehnoloških, poslovnih in socialnih trendov (Murugesan, 

2007). Ker torej ni mogoče podati formalnih definicij spleta 1.0, 2.0 in 3.0, v nadaljevanju 

navajam nekaj splošno uveljavljenih resnic. 

S spletom 1.0 označujemo vse spletne tehnologije, značilne za obdobje med leti 1994 in 

2004. Spletišča so praviloma statična, na spletne strani pa so poleg besedilnih 

dokumentov z oblikovnimi informacijami in hiperpovezavami vključene tudi grafične ter 

večpredstavne datoteke. Zapis spletnih strani praviloma temelji na jeziku za označevanje 

nadbesedila (angl. Hyper Text Markup Language, HTML), ki poleg zapisa teksta 

opredeljuje tudi strukturiranost ter obliko dokumenta in omogoča povezave znotraj 

dokumenta ali med dokumenti ter vključevanje slik ali drugih večpredstavnostnih vsebin 

(Oblak in Petrič, 2005). Za splet 1.0 (angl. read-only web) je značilno, da je obiskovalec 

spletišč le pasivni uporabnik – bralec informacij, ki so jih ustvarili drugi.  

Ključnega pomena za splet 2.0 je osredotočenost na uporabnika. V primerjavi s spletom 

1.0 je slednji namreč mnogo bolj dinamičen in uporabniku poleg dostopa do vsebine 

spletišča omogoča tudi aktivno sodelovanje pri njegovi izgradnji oziroma urejanju 

njegove vsebine. S tem postane uporabnik avtor vsebin na spletu, vzajemno tvorjenje 

prispevkov pa spodbuja sodelovalno spletno učenje. Zaradi vseh interaktivnih komponent 

imenujemo splet 2.0 tudi živi splet (angl. read-write Web).  
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Za boljši vpogled v trenutno tehnološko evolucijo v nadaljevanju predstavljam le nekatere 

reprezentativne primere tehnologij, orodij in storitev spleta 2.0 (Bartolome, 2008; 

Murugesan, 2007; O'Reilley, 2005).  

Wiki 

Wiki je preprosta, vendar učinkovita tehnologija za skupinsko izgradnjo in urejevanje 

spletišč. Uporabnikom omogoča, da dodajo ali popravijo neki prispevek izključno preko 

uporabe brskalnika. Ključne lastnosti Wikijev so: hipertekstna struktura, enostavno 

urejanje vsebine z uporabo poenostavljenega označevalnega jezika Wikitext, beleženje 

sprememb, vgrajena podpora iskanja vsebine in skupinsko avtorstvo dokumentov. V 

izobraževanju so uporabni za podporo pri skupinskem delu, kot zamenjava klasičnemu 

urejevanju dokumentov in za distribuiranje informacij učečim z možnostjo osveževanja 

in posodabljanja vsebine. Najbolje poznano spletišče, temelječe na sistemu Wiki, je 

prosta enciklopedija Wikipedia5, katere vsebina presega 13 milijonov člankov v več kot 

250 jezikih. Najobsežnejša je angleška različica, ki obsega 5 milijonov člankov, 

slovenska različica pa jih je objavila okoli 149.000.  

Spletna družabna omrežja  

Med izstopajoče storitve spleta 2.0 sodijo tudi spletna družabna omrežja. Večinoma so to 

spletišča, ki jih uporabniki gradijo in urejajo z namenom druženja ter združevanja 

interesov. Spletišča pri tem uporabnikom ponujajo vrsto različnih storitev za medsebojno 

komunikacijo, kot so takojšnje sporočanje (angl. instant messaging), govorni klepet (angl. 

voice chat), elektronska pošta, deljenje datotek, bloganje in diskusije v forumih. Te oblike 

spletnega druženja imajo močan družbeni vidik, bistveno pa so vplivale tudi na način 

komunikacije ter deljenja informacij v današnji družbi, saj jih Vsakodnevno uporablja na 

milijone ljudi. Med najbolj znana spletna družabna omrežja spadata Facebook6 in 

Twitter7. 

Real Simple Syndication in Atom Syndication 

Real Simple Syndication (RSS), kar bi v slovenščino lahko prevedli kot »zares preprosto 

zlaganje«, in Atom Syndication sta družini XML (angl. eXtensible Markup Language, 

slo. razširljivi označevalni jezik) datotečnih zapisov za spletno zlaganje (angl. web 

syndication). Najpogosteje se uporabljata za objavljanje vsebin s spletnih strani z 

novicami in za distribucijo prispevkov iz blogov. XML datoteka navadno vsebuje naslov 

                                                 

5 Wikipedia, http://www.wikipedia.org/ 
6 Facebook, http://www.facebook.com/ 
7 Twitter, https://twitter.com/ 
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in kratek opis vsebine, povezavo na celotno različico ter razne metapodatke. Uporablja 

se kot vir, tok oziroma kanal (angl. feed, stream oziroma channel) odjemalnika virov 

(angl. feed reader), ki uporabniku preko samodejnega prenašanja vsebin in poenotenega 

vmesnika omogoča pregledovanje vseh virov, na katere se je naročil. Bralniki virov so na 

voljo kot samostojni računalniški programi, kot sestavni del večine spletnih brskalnikov 

in programov za pregledovanje elektronske pošte ali kot spletne aplikacije na primer 

Feedly8. 

Skupna uporaba slik in video datotek 

Z močnim upadanjem cen pomnilniškega prostora so se na spletu pojavili številni servisi 

za izmenjavo slik in video datotek. Med najbolj znanima spletiščema sta YouTube9 za 

pregledovanje, ocenjevanje in komentiranje videoposnetkov ter Flickr10, ki omogoča 

objavo in pregledovanje slik.  

Blogi 

Spleta 2.0 si ne moremo predstavljati brez blogov (spletnih dnevniških zapisov, 

spletnikov) oziroma »spletnih mest, na katerih avtorji s pomočjo preprostega vmesnika 

objavljajo besedila, slike, posnetke, bralci pa imajo navadno možnost komentiranja« 

(Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, 2014). Splošno velja, da prvo mesto v 

zgodovini bloganja pripada Justinu Hallu, ki je leta 1994 na svoji spletni strani začel pisati 

dnevnik Povezave iz podzemlja (angl. Links from the Underground). Decembra 1997 je 

John Barger v eni od objav na svoji spletni strani Robot Wisdom iz besed »web« in »log« 

skoval pojem »weblog«, s katerim je želel opisati svoje spletno mesto z dnevnikom in s 

številnimi zanimivimi povezavami do drugih spletnih strani. Najbolj razširjeno orodje za 

hitro objavljanje vsebin na spletu se je pojavilo leta 1999 v podjetju Pyra pod imenom 

Blogger11 in je še danes ena izmed najpopularnejših aplikacij. Istega leta je Peter Merholz 

v svojem blogu obstoječi pojem »weblog« razdelil na »we blog«, kar so kasneje 

interpretirali kot samostalnik »blog« in nov glagol »to blog« (blogati). Hitri razvoj in 

večanje blogosfere beležimo po letu 2000, ko se pojavijo brezplačna gostovanja, tehnična 

pomoč in številni nasveti za uporabnike. Eden najbolj uveljavljenih slovarjev, Oxford 

English Dictionary, je v marcu 2003 v svoj slovar vključil besede »weblog«, 

»weblogging« in »weblogger«. Medijska moč bloga se izkaže ob »milblogih«, blogih o 

vojni v Iraku, kjer se razkrijejo najrazličnejši pogledi in podatki o vojni, na dan pa pridejo 

                                                 

8 Feedly, https://feedly.com/ 
9 YouTube, http://www.youtube.com/ 
10 Flickr, http://www.flickr.com/ 
11 Blogger, https://www.blogger.com/ 

http://www.flickr.com/
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tudi marsikatere nepravilnosti in afere. Jason M. Ward (2004, 3) zapiše: »Če trdimo, da 

je bilo medmrežje spočeto v hladni vojni, bi lahko dejali, da je bil blog krščen v iraški.« 

V zadnjih letih ni dogodka ali katastrofe, ki ne bila povod za stotine objav blogarjev vsega 

sveta. To so vse bolj začeli izkoriščati tudi politični svetovalci, novičarske družbe, 

poslovneži in politični kandidati, ki blog izkoriščajo predvsem kot orodje za stik z 

javnostjo in kot pomočnike pri oblikovanju javnega mnenja. Za besedo leta 2004 je 

besedo blog izbral slovar Marriam-Webster's Dictionary, septembra 2005 pa je ugledni 

britanski časopis The Guardian na svoji drugi strani začel z dnevnim pregledom 

najodmevnejših blogov. Leta 2006 je naslov osebnost leta revije Time pripadla vsem 

spletnim uporabnikom (orig. You), ki z različnimi prispevki polnijo spletne strani in 

prevzemajo del prevlade v globalnih medijih ter kontrolirajo informacijsko dobo 

(Wikipedia, 2008). Kljub dejstvu, da so se blogi v Sloveniji pojavili relativno pozno, 

priljubljenost blogov iz leta v leto narašča. Začetki segajo v jesen leta 2005, ko je 

časopisna hiša Delo svoje bralce vabila k fenomenu bloganja s slogani: »Imej ga tudi ti!« 

ali »Blogaj tudi ti!« (Oblak in Petrič, 2005, 11) K množični popularizaciji blogov so 

pripomogli tudi različni tiskani mediji, ki so svoje bralce opozarjali na novo možnost 

uporabe spleta.  

Prihodnjo evolucijo spleta, ki jo pogosto označujemo s spletom 3.0, poleg napredka na 

področju IKT (še hitrejši dostop do storitev preko različnih terminalov, 3D grafika) 

najpogosteje povezujemo z razvojem semantičnega spleta. Slednji ne predstavlja novih, 

drugačnih storitev, temveč gre za spremembo v načinu predstavitve spletnih vsebin. Le-

te so z namenom strojne obdelave opremljene z meta-podatki, ki so »podatki o podatkih« 

oziroma podatki, s katerimi vsebino neke spletne strani opišemo na računalniku razumljiv 

način. Slovarje meta-podatkov imenujemo ontologije, ki vsebujejo definicije, lastnosti in 

odnose med meta-podatki. Z uporabo ontologij lahko torej preko analiziranja meta-

podatkov naredimo spletne vsebine, razumljive računalnikom, kar olajša iskanje želenih 

informacij. Na tako povezane vsebine spleta lahko gledamo kot na globalno povezano 

podatkovno bazo, zaradi česar spletu 3.0 pogosto pravimo tudi »semantični splet« (angl. 

semantic web).  
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6 E-IZOBRAŽEVANJE  

»Svojih učencev nikoli ne poučujem; skušam samo ponuditi 

pogoje, pod katerimi se lahko učijo.« 

A. Einstein 

Nove tehnologije informacijske družbe so danes prisotne že v vseh segmentih 

izobraževalnega sistema, v procesih poučevanja, učenja in raziskovanja, kakor tudi v 

organizacijski strukturi izobraževalnih institucij. Njihova pomembna naloga je nadgraditi 

tradicionalne metode in oblike dela ter dopolniti konvencionalno izobraževanje. Sodobna 

učna sredstva ob podpori IKT omogočajo tudi nove načine poučevanja in učenja; 

preučevanje njihovih učinkov pa je eno izmed zanimivejših področij pedagoškega 

raziskovanja. 

6.1 Opredelitev  

Izobraževanje pojmujemo kot proces pridobivanja znanja, spretnosti, veščin in navad. 

Gre za učenje med procesom, ki poteka v ciljno naravnanem in strukturiranem okolju ter 

se strokovno organizira in formalno nadzoruje, praviloma s poukom ter z učiteljem 

(Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 2007). Na njegov obseg in način izvedbe 

vplivajo družbene okoliščine, razvoj in potrebe. Ena izmed možnih izpeljav sodobnega 

učenja je tudi e-izobraževanje, ki postaja vse pomembnejša dopolnitev ali način izvedbe 

različnih oblik izobraževanja v sodobni, na znanju temelječi informacijski družbi.  

V teoriji (Arh idr., 2008; Kigozi Kahiigi idr., 2008; Lapuh Bele in Rugelj, 2007; Nekrep 

in Slana, 2006; Rashty, 1999; Rugelj, 2000) zasledimo precej raznolika in neenotna 

pojmovanja e-izobraževanja, saj se ta pojem z razvojem tehnologij precej spreminja. V 

najširšem smislu pomeni e-izobraževanje (angl. e-learning) ponudbo formalnega in 

neformalnega izobraževanja ter usposabljanja, ki je podprto z uporabo IKT oziroma z 

uporabo elektronskih medijev, aplikacij in storitev, ki kot posredniki nastopajo med 

akterji učnega procesa in ob smotrni uporabi olajšajo izobraževalni proces. Je oblika 

izobraževanja, pri kateri prostorska ločenost učitelja in učenca ni nujna, tako kot pri 

izobraževanju na daljavo, kjer sta učitelj in učenec prostorsko, lahko pa tudi časovno 

ločena. Vključuje učenje in poučevanje, sodobne IKT pa izkorišča za izboljšanje 

kakovosti ter za povečanje dostopnosti do informacijskih virov in učnih gradiv. 

Večpredstavne tehnologije z uporabo besedilnih, slikovnih, zvokovnih in video virov 

omogočajo obogatitev izobraževalnih vsebin, medmrežje, kot najpomembnejši izmed 

komunikacijskih medijev, pa s številnimi storitvami omogoča enostaven dostop do njih 

ter njihovo izmenjavo. E-izobraževanje ne pomeni zgolj z IKT podprto, temveč tudi bolj 

ekonomično in učinkovito izobraževanje. Prav tako ne izključuje tradicionalnih oblik in 
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metod izobraževanja, temveč se najpogosteje uporablja kot njegova dopolnitev. Tako 

združevanje pogosto imenujemo kombinirano izobraževanje (angl. blended learning), saj 

združuje različne didaktične metode in sodobne medijske formate za učinkovito učno 

izkušnjo (Lapuh Bele in Rugelj, 2007). V različnih kontekstih in situacijah je torej e-

izobraževanje način formalnega ali neformalnega učenja in poučevanja, ki ga posameznik 

dopolni: 

- z uporabo najrazličnejših elektronskih naprav (računalnik, tablica, pametni 

telefon, televizija, CD/DVD predvajalniki itd.); 

- s komunikacijskimi omrežji; 

- z večpredstavnimi aplikacijami; 

- z virtualnimi učilnicami; 

- z elektronsko pošto; 

- s takojšnjim sporočanjem (angl. instant messaging); 

- z zbiranjem vsebin preko RSS virov; 

- z gradnjo družabnih omrežij. 

Bistvena razlika med tradicionalnim in e-izobraževanjem je premik v mišljenju, ki zajema 

ravno pravšnjo količino znanja ob ravno pravem času ter v ravno pravem okviru. Pouk se 

iz tradicionalnih oblik prenašanja znanja spremeni v ustvarjalno ter raziskovalno in ciljno 

organizirano učenje, ki je brez meja, brez prostorskih in brez časovnih omejitev. 

Omogočen je prost in poenostavljen način dostopanja do virov znanja kjerkoli na svetu. 

Del učenja se tako seli iz učilnic, saj lahko učenci dostopajo do učnih snovi preko 

različnih sistemov e-izobraževanja. Poudarek je na iskanju, zbiranju in evalvaciji 

podatkov, kar izobraževanje spremeni v raziskovanje ter povzroči zasuk paradigme 

osredotočenosti z učitelja na učenca. Za klasično izobraževanje je namreč značilna 

aktivna vloga učitelja, učenci pa so mu pasivno podrejeni, medtem ko je za e-

izobraževanje bistvena aktivna vloga učenca, ki so mu na voljo različni izobraževalni viri, 

med njimi tudi učitelj, ki usmerja k iskanju in vrednotenju informacij. Učenec lahko 

sodeluje pri določanju učne vsebine, ki jo nadgradi s preverljivimi viri informacij. 

Didaktične metode so prilagojene potrebam posameznika in izkoriščajo veliko možnosti, 

ki jih nudi trenutna tehnologija. Na svetovnem spletu je snov predstavljena s pomočjo 

najrazličnejših avdio-vizualnih vsebin, ki obogatijo učni proces, učenje pa spremenijo v 

atraktivno in ustvarjalno odkrivanje sveta, v katerem izobražujejo človeški, umetni in pol-

umetni moderatorji, ki omogočajo dostop do znanja, vodijo, usmerjajo ter z novostmi 

motivirajo (Starc in Jermol, 2000). 

Razlike med tradicionalnim izobraževanjem in izobraževanjem podprtim, z uporabo IKT 

pri pouku, lahko povzamemo kot premik (Akcijski načrt, 2006; Rashty, 1999): 
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- od avtoritativnega učitelja kot pobudnika in vodje frontalnega poučevanja 

celotnega razreda v situacijo, v kateri učitelj deluje kot podpornik, mentor in 

pomaga učencem najti njim primerno učno pot ter oceniti njihovo lastno učenje; 

- od pasivnega učenca v situacijo, v kateri postane aktivni udeleženec, ki gradi 

lastno znanje samostojno ali v skupini; 

- od izoliranih šol do šol, ki so med sabo povezane in integrirane v družbo; 

- od pasivnih staršev, ki niso vključeni v otrokovo šolanje, do staršev, ki v njem 

aktivno sodelujejo; 

- od učne vsebine v knjigah in delovnih zvezkih do multimedijskih vsebin v e-

učbenikih. 

6.2 Razširjeni pedagoški trikotnik 

Prehod v informacijsko dobo prinaša spoznanje o povečanem pomenu in družbeni moči 

informacij, večji pluralizaciji ter dostopnosti virov informacij in tudi spoznanje o novi 

depriviligiranosti slojev prebivalstva, ki ne obvladujejo IKT. Pojavlja se potreba po 

sposobnosti kritičnega presojanja različnih virov podatkov in njihovem osmišljanju ter 

posledično novih pedagoških nalogah šole (Kroflič, 2002). Z informatizacijo šolstva se 

vloge posameznikov, ki so vpeti v vzgojno-izobraževalni proces, dopolnjujejo in v 

določenih pogledih celo spremenijo. 

Učenci 

Generacije današnjih učencev odraščajo ob novih tehnologijah, med računalniki, video 

igricami, elektronskimi predvajalniki glasbe, video kamerami, mobilnimi pametnimi 

telefoni in ostalimi »gadgeti« (mali dodatki v obliki naprav ali pripomočkov s specifično 

in/ali z neobičajno novo funkcijo), ki so jim zelo domači. Zaradi takšnega okolja in 

njihove pogoste interakcije z novimi tehnologijami se med njimi pojavlja rastoči fenomen 

tako imenovanega »multitaskinga«; sposobni so opravljati več stvari hkrati. To je potrdila 

tudi raziskava Generacija M (Rideout idr., 2005), ki je pokazala, da skoraj tretjina otrok 

med 8 in 18 letom uporablja več medijev hkrati (npr. poslušanje glasbe in uporaba 

računalnika, gledanje televizije in branje knjige, govorjenje po telefonu in pregledovanje 

spletnih strani). Učenci se lahko preko medijev in številnih drugih virov informacij 

dodatno neformalno izobražujejo. Stik s tehnologijo jim predstavlja izziv, ki jih lahko 

zaradi 'igrive' vloge računalnika dodatno učno motivira. 

Učitelj 

Informatizacija družbe vpliva tudi na položaj učitelja, ki ni več ekskluzivni vir informacij 

in 'pravoverne' resnice, kar mu je še pred nekaj desetletji zagotavljalo skoraj neomajno 

pedagoško avtoriteto. Prav avtoriteto, ki temelji na znanju in nepreverljivosti podanih 
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informacij, mora novodobni učitelj zamenjati z demokratičnim načinom vodenja in s 

soudeležbo učencev v izobraževalnem procesu. Njegova vloga je, da učenca spodbuja, 

usmerja in usposablja za samostojno učenje, ki obsega primerjanje šolskega znanja z 

znanjem ter izkušnjami, pridobljenimi izven razreda. Predvsem pa se mora učitelj truditi 

za osamosvajanje učenčevega mišljenja in za krepitev sposobnosti, da se znajde v 

življenju (Kroflič, 2002). Učitelj torej postane mentor, ki iz podajalca znanja postaja 

usmerjevalec in koordinator izobraževanja, ter moderator pri vrednotenju informacij. 

Njegovo delo je osredotočeno na vsakega posameznega učenca, in sicer na njegovo 

vodenje, spremljanje ter usmerjanje med izobraževanjem. Učiteljeva vloga je torej 

pomagati učencem, da v procesu izgradnje lastnega znanja, refleksije in sodelovanja pri 

reševanju problemov postanejo samostojni. Za dosego tega cilja lahko učitelj uporablja 

raznovrstne sodobne pedagoške pristope, med njimi na primer problemsko orientirano in 

sodelovalno učenje ob podpori IKT. Z njihovo uporabo lahko izboljšuje oziroma vzdržuje 

učno motivacijo učencev, omogočajo pa mu tudi hitrejši dostop do različnih virov in 

gradiv. Novi didaktični pristopi in hiter razvoj tehnologije mu poleg izpeljave inovativne 

pedagoške prakse nalagajo tudi skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje. Nekateri 

indikatorji namreč opozarjajo na to, da so mnogi učenci v določenih tehnoloških pogledih 

že prehiteli svoje učitelje (Freedman, 2006). To pa še ne pomeni, da vzgojiteljev ali 

učiteljev ne potrebujemo več. Njihova prisotnost in vzgojno-izobraževalno poslanstvo 

ostajata nujno potrebna, saj kljub dejstvu, da so učenci tehnično podkovani, le-ti običajno 

ne poznajo didaktičnih in varnostnih pravil, ki jih je za učinkovito in smotrno uporabo 

IKT v izobraževanju potrebno upoštevati. 

Učna snov 

Učbenike in delovne zvezke dopolnjujejo e-gradiva, ki so praviloma dosegljiva vsem 

udeležencem učnega procesa. Tehnologija omogoča, da do njih dostopamo hitro in 

enostavno. Učna snov je predstavljena preko različnih medijev, omogočeno je tudi 

interaktivno učenje. 

Starši 

Omogočen jim je neposreden stik s šolo (npr. preko elektronske redovalnice in spletne 

strani šole) ter s strokovnimi delavci preko elektronske pošte. Preko različnih portalov 

lahko dostopajo do številnih informacij na temo izobraževanja in do številnih e-gradiv za 

pomoč otrokom pri učenju.  

Čeprav še nimamo enotne nacionalne strategije za uporabo IKT pri pouku, jih učitelji 

vedno bolj vključujejo v vzgojno-izobraževalni delo. Izobraževanje z njihovo pomočjo je 

na točki, ki povezuje vse udeležence učnega procesa. IKT tako delno ali v celoti nastopajo 
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kot posredniki med ključnimi akterji izobraževanja: učno snovjo, učenci, učiteljem in 

starši. Učenci postajajo vse bolj subjekti izobraževalnega procesa; znanje in sposobnosti 

pridobivajo preko lastne aktivnosti z odkrivanjem. Med učenjem in poučevanjem je 

interakcijski odnos, učenci niso podrejeni učitelju in učni snovi, temveč predstavljajo 

enakopravni subjekt izobraževalnega procesa, obogatenega z uporabo IKT. 

Ob razmišljanju o razširjenem pedagoškem trikotniku velja opozoriti na problem, ki 

govori o razkoraku med generacijami. Marc Prensky (2001, 1) je postavil zanimivo 

teorijo, ki pravi: »Naši učenci so danes naravni govorci digitalnega jezika računalnikov, 

videoiger in medmrežja, imenovani digitalni domačini. Navajeni so zelo hitrega 

sprejemanja informacij, jih vzporedno obdelovati ter početi več dejavnosti hkrati.« Ob 

»digitalne domačine« (angl. Digital Natives) postavi še eno skupino uporabnikov 

tehnologije, rojenih pred letom 1985, ki jih imenuje »digitalni priseljenci« (angl. Digital 

Immigrants). To so po njegovem mnenju tisti, ki v digitalni svet niso bili rojeni, temveč 

se šele zdaj učijo, kako v njem živeti. »Priseljenci« ponavadi ohranijo nekaj naglasa iz 

svojega prejšnjega življenja, ki se kaže v posameznikovem odnosu do računalnika. 

Tehnofobije se moramo zavedati, njenemu preprečevanju pa dajati velik poudarek, ko gre 

za izobraževanje in razvoj učiteljevih kompetenc.  

6.3 Analiza kakovosti in pogojev 

Nove tehnološke pridobitve prinašajo številne možnosti za izboljšanje izobraževalnega 

procesa, vendar se moramo ob prednostih e-izobraževanja zavedati tudi pomanjkljivosti 

in omejitev ter pogojev za njegovo vpeljavo v pouk.  

Prednosti 

Številni avtorji (Božnar, 2004; Čelebić in Rendulić, 2012; Dillemans idr., 1998; Keegan 

idr., 1993; Roblyer, 2006; Rudolph idr., 2005) navajajo prednosti e-izobraževanja. Med 

njimi zasledimo naslednje:  

- učno okolje se seli izven institucionalnih šolskih okolij, fleksibilnost časa in 

prostora omogočata, da učenje poteka kjerkoli in kadarkoli; 

- vzpostavljena je interaktivna komunikacija med udeleženci v izobraževalnem 

procesu, ki omogoča aktivno spremljanje učnih vsebin in sprotno povratno 

informacijo o usvojenem zanju; 

- prilagojena učna gradiva (velike baze podatkov, simulacije in animacije 

dogodkov, slikovni in glasbeni material, interdisciplinarna povezava vsebin) 

omogočajo večjo učinkovitost; 

- pripravljeno vsebino lahko zelo hitro posodobimo ali spremenimo; 

- omogočena je možnost večkratnega obnavljanja in poslušanja učne snovi; 
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- izobraževanje je fleksibilno, prilagojeno učnim stilom in sposobnostim 

posameznika; 

- spletni dostop omogoča neformalno do(izobraževanje) in množično poučevanje; 

- omogočeno je učinkovitejše učenje z vključevanjem več čutov v kontekstu 

multimedije, kar olajša razumevanje in izboljšuje pomnjenje; 

- inovativno, kritično in sodelovalno učenje ob podpori IKT omogoča doseganje 

višjih taksonomskih ravni učnih ciljev; 

- številne motivacijske spodbude ohranjajo notranjo motivacijo za učenje; 

- učiteljevo delo se izboljša na področju ekonomičnosti in učinkovitosti. 

Pomanjkljivosti 

E-izobraževanje ima tudi slabosti, ki se povezujejo z vsemi udeleženci izobraževanja, 

tako z učečimi kot z učitelji in izobraževalnimi institucijami. V literaturi najpogosteje 

zasledimo težave (Božnar, 2004; Čelebić in Rendulić, 2012; Štraus idr., 2004), ki se 

povezujejo: 

- s premajhnimi finančnimi sredstvi za razvoj in premajhno strokovno podporo 

učiteljem na področju uporabe ter integracije IKT v pouk; 

- z nezadostno podporo vodstva šol in lokalnih oblasti; 

- z nedostopnostjo potrebne tehnologije za vse učence (digitalna neenakost); 

- z neurejeno tehnološko infrastrukturo; 

- z nedostopnimi izobraževanji za učitelje; 

- z neurejenim nagrajevanjem učiteljev, ki sodelujejo pri e-projektih; 

- z neurejenimi avtorskimi pravicami za učna gradiva; 

- z neosebnim pristopom, ko gre izključno za e-izobraževanje. 

Medtem ko se težave z nezadostno opremljenostjo šol lahko rešijo preko različnih 

razpisov za sofinanciranje računalniške in programske opreme, velja zadnji navedeni 

pomanjkljivosti posvetiti posebno pozornost. Še tako napredne IKT namreč ne morejo 

nadomestiti ključnih socialno-psiholoških dejavnikov učenja, medsebojne komunikacije, 

interakcije, naklonjenega in empatičnega učitelja, ugodne razredne in šolske klime, 

sodelovanja in prijateljstva med učenci. Na previdno uporabo tehnologij opozarja tudi 

misel: »Čas, ki ga prebijem na medmrežju, je drag – zato sem varčen« (Safe.si). Nekaj 

napora bo potrebno vložiti tudi v odpravljanje digitalne neenakosti. Rešitev se nedvomno 

ponuja v boljši izkoriščenosti računalniških učilnic na šolah, ki so praviloma v 

popoldanskem času popolnoma neizkoriščene (Gerlič, 2011), ter v javno dostopnih IKT 

v knjižnicah, drugih kulturnih ustanovah ter v lokalnih skupnostih. 
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Pogoji za vpeljavo 

V procesih poučevanja in učenja se lahko elementi IKT uporabljajo kot podpora in 

dopolnitev tradicionalnim oblikam poučevanja, vendar je njihova uporaba »smiselna in 

upravičena samo takrat, ko z njeno pomočjo dosežemo boljše rezultate pri učenju, kot bi 

jih brez nje« (Rugelj, 2007, 113). Smotrna uporaba IKT je v izobraževanju mogoča le, če 

so izpolnjeni temeljni pogoji, in sicer (Dillemans idr., 1998; ISTE, 2007; Keegan idr., 

1993): 

- premišljen načrt za uresničitev vizije vpeljave IKT v pouk; 

- umestitev ciljev s področja uporabe IKT v standarde znanja; 

- zadostna računalniška in komunikacijska opremljenost; 

- zagotovljena tehnična pomoč; 

- digitalno in didaktično kompetentni ter odgovorni učitelji; 

- investiranje v stalni profesionalni razvoj učiteljev;  

- subjektivni pogoji (znanje in pripravljenost za uporabo tehnologij pri pouku, 

želja po nenehnem izpopolnjevanju). 

Spregledati ne smemo tudi vloge države in njene finančne podpore. Mnogi učitelji si sicer 

želijo uvajanja sodobnih tehnologij v svoje poučevanje, vendar se zavedajo dejstva, da 

dejanska vlaganja države v izobraževanje niso zadostna, saj je za takšen način 

izobraževanja potrebno zagotoviti veliko finančnih sredstev. Velik poudarek moramo 

posvetiti tudi varnosti, zlasti takrat, ko uporabljamo medmrežje kot vir informacij in 

izobraževalni pripomoček, ki omogoča uresničevanje raznovrstnih interesov otrok. 

6.4 Varnost in spletna etika 

Dostop do medmrežja pomeni članstvo v največji svetovni knjižnici in skupnosti, katere 

razsežnosti si ni mogoče zamišljati. Je vir podatkov, sporočil, slik, idej in zabave, pokriva 

vse aspekte družbenega življenja. Njegovo razsežnost najbolje opiše stavek: »Svet ni 

eden, svetova sta dva« (SiOL, 2001. n. d.). Otroci in najstniki so najbolj zvesti uporabniki 

medmrežja, s tem pa najbolj ranljivi in izpostavljeni njegovim skritim pastem. Prosto 

lahko namreč dostopajo do neprimernih vsebin in slik, neresničnih ter napačnih 

informacij, iger na srečo, sodelujejo lahko v najrazličnejših pogovorih, izmenjujejo si 

pisma z neznanci in kupujejo izdelke. Da bi do določene mere lahko preprečili naraščajoči 

problem virtualnega nasilja, je pomembno, da se starši in učitelji z otroki o tem 

pogovarjajo. Ker otroci ne vedo, kakšnim nevarnostim so lahko izpostavljeni, je potrebno, 

da jim le-te predstavimo in skupaj določimo ter razložimo pravila, ki se jih morajo držati. 

Poleg otrok morajo biti o zaščiti poučeni tudi starši in učitelji, saj bodo le tako lahko 

nadzorovali ter preprečevali škodljive vplive.  
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Področje varne rabe medmrežja celostno pokriva projekt Center za varnejši internet, ki 

ga izvajajo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, zavod Arnes, Zveza 

prijateljev mladine Slovenije in zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno 

središče Slovenije). Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve, in sicer: 

- točko osveščanja Safe.si12 o varni rabi interneta in novih tehnologij; 

- svetovalno linijo TOM za težave na spletu (Tom telefon, 116 111 in TOM 

klepetalnica13); 

- prijavno točko Spletno oko14 za anonimno prijavo nezakonitih spletnih vsebin. 

Točka osveščanja Safe.si je namenjena otrokom in mladostnikom ter tudi odraslim. Je 

prva spletna stran, ki na enem mestu predstavlja aktualne probleme spletne (ne)varnosti 

ter priporočila za varno in pametno rabo mobilnih telefonov. Z obsežnimi in 

raznovrstnimi e-gradivi, ki so prosto dostopni preko portala in prilagojeni najrazličnejšim 

uporabnikom, lahko spoznamo učinkovito koriščenje možnosti, ki jih ponujajo 

medmrežje in ostale nove tehnologije. Preko portala se lahko seznanimo tudi s 

potencialno škodljivimi vsebinami ter z ukrepi za njihovo preprečevanje. Med koristnejše 

vsebine projekta spadajo pravila za varno uporabo medmrežja v šoli, ki so jih sestavljavci 

prilagodili za vsako ciljno skupino posebej. Med navodili za učitelje (Šterk idr., 2007, 6) 

tako zasledimo navodila, ki pravijo: 

- v vsaki generaciji obstajajo druge možnosti in tehnike medsebojne 

komunikacije. Potrudite se in uporabljajte trenutno najnovejšo ter 

najpopularnejšo komunikacijo tudi pri pouku; 

- pridobite osnovno znanje o uporabi medmrežja, saj boste tako lažje ocenili 

potencialne nevarnosti; 

- medmrežje poskušajte dodati v otrokov šolski vsakdan; 

- otroke spodbujajte k upoštevanju spletne etike; 

- skupaj z ostalimi učitelji, starši in otroki se dogovorite o pravilih uporabe 

medmrežja. Pri postavljanju pravil pazite na primernost glede na različne 

starostne skupine; 

- upoštevajte ukrepe, kako lahko tehnično ščitimo svoj računalnik in morebitno 

šolsko mrežo.  

»Svetujemo vam, da nikakor ne prepovedujete rabe medmrežja, saj bi s tem dosegli ravno 

tisto, česar si ne želite. Priporočamo, da se s svojimi otroki pogovarjate ter skupaj 

                                                 

12 Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje, http://www.safe.si/ 
13 Tom klepetalnica, http://www.e-tom.si/ 
14 Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu, http://www.spletno-oko.si/ 
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spoznavate lepote in pasti virtualnega sveta. Deskajte varno!« (Vehovar, v Šterk idr., 

2007, 4) 

Opozoriti je potrebno tudi na izraz »netiquette«, ki pomeni spletno etiko, bonton 

kibernetičnega sveta in pravila obnašanja pri komunikaciji preko medmrežja. Osnovne 

smernice obnašanja lahko strnemo v deset pravil, predstavljenih v nadaljevanju (Shea, 

1994, 32–45). 

- Ravnaj moralno. Nikoli ne napiši tistega, česar ne bi bralcu povedal tudi osebno.  

- Bodi etičen. Na spletu se ravnaj po enakih standardih kot v resničnem življenju. 

- Zavedaj se, kje si. Kar je dopustno na eni spletni strani, se lahko na drugi strani 

izkaže za skrajno neprimerno in zato je pomembno, da veš, kje si. 

- Spoštuj čas drugih. Ne trati časa sebi in drugim z nesmiselnim ali žaljivim 

pisanjem. 

- Potrudi se, da se boš izkazal v najboljši luči. 

- Deli svoje znanje z drugimi, ponudi svoje znanje in pomagaj z odgovori.  

- Pomagaj obdržati spore pod nadzorom, s pisanjem ne povzročaj 'besednih vojn'. 

- Spoštuj zasebnost drugih, ne beri tujih zasebnih sporočil, tudi, če se ti ponudi 

priložnost.  

- Ne zlorabljaj moči, ki jo imaš kot administrator ali moderator. 

- Odpusti drugim njihove napake. Zavedaj se, da so ljudje različno pismeni. 

Na področju varne rabe tehnologij je najpomembneje, da so odrasli poučeni o uporabi 

IKT ter da otrokom samozavestno pokažejo, da jim rokovanje z njimi ni tuje. Ko bodo 

budno spremljali vse dejavnosti, povezane z novimi tehnologijami, bodo imeli otroci 

občutek nadzora, ki jim bo preprečeval eksperimentiranje z neustreznimi pripomočki in 

vsebinami. Vsekakor je smiselno razmisliti o naslednjih besedah: »Nikar ne pustimo, da 

se bo avtoriteta staršev in učiteljev izgubila, da bo poza vsevednosti padla pred otrokom, 

ki ga moramo prositi, naj nam pomaga iz zadrege z računalnikom. Ne pustimo se piscem 

računalniških priročnikov naslavljati s telebani, medtem ko otroci, neobremenjeni s 

predsodki meja in zakonov na omrežju, ustvarjajo novo globalno subkulturo.« (Dolenc, 

2000, 2) 
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7 SPLETNI DNEVNIK  

»Zavest odseva v besedi kakor sonce v kapljici vode. Beseda pa 

je z zavestjo povezana kakor celica z živim organizmom, kot je 

atom povezan z vesoljem. Beseda je mikrokozmos človekove 

zavesti.« 

L. S. Vigotski 

Sodobno učno sredstvo v obliki spletnega dnevnika sodi na področje e-izobraževanja. Gre 

za sodoben način izvedbe različnih oblik poučevanja in učenja, ki so podprte z uporabo 

IKT oziroma z uporabo elektronskih medijev, aplikacij ter storitev za izboljšanje 

izobraževalnega procesa (Kigozi Kahiigi idr., 2008). Omenjeni pristop ne izključuje 

tradicionalnih oblik in metod izobraževanja, temveč se uporablja predvsem kot njegova 

dopolnitev. Pedagoška inovacija v obliki spletnega dnevnika za uporabo v prvem obdobju 

osnovne šole je v doktorski disertaciji zasnovana na osnovi že uveljavljenih 

oblik – predstavitvenega portfolija in elektronskega portfolija. Predstavlja sodoben učni 

pristop in omogoča prikazovanje procesa učenja ter objavo učnih dosežkov na svetovnem 

spletu. 

7.1 Predstavitveni portfolijo 

Predstavitveni portfolijo (Danielson in Abrutyn, 1997; Reynolds, 2000) je zbirka del, ki 

jih učenec izbere po lastnih kriterijih in občutkih. Oblikuje ga takrat, ko želi prikazati 

proces učenja in najboljše izdelke v določenem časovnem obdobju. Premišljena in urejena 

zbirka dokazuje ter nadzoruje njegovo znanje, spretnosti in odnos do šolskega dela. 

Predstavitveni portfolijo lahko razumemo tudi kot poročilo o učenju, ki vsebuje dokazila 

o učnih dosežkih. Je zbirka učenčevih izdelkov in dosežkov, ki nastane v procesu zbiranja 

ter izbiranja. Z izborom vsebin povemo, kakšne so naše kompetence, kaj je za nas 

pomembno, kdo smo, kakšni so naši interesi … Zato je pomembno, da natančno vemo, 

kaj želimo sporočiti. Nujne so dobre odločitve, dobra refleksija o vsebini, zato ne gre 

pretiravati z obsežnostjo del. Izberemo jih le nekaj. Pomembneje je, da natančno vemo, 

zakaj smo se za določen izdelek odločili, truditi pa se moramo tudi, da prikažemo svoja 

raznovrstna področja. Smiselno je, da izdelek sproti dopolnjujemo in evalviramo, tako v 

procesu samoevalvacije kot tudi v procesu diskusije z učiteljem, s starši, prijatelji … Ker 

je glavni namen izdelka, da se predstavimo kot edinstvena in neponovljiva oseba, je tako 

kot vsebina nepredpisana tudi oblika.  

Da pa portfolijo ni le mapa za shranjevanje izdelkov, mora proces izdelave vključevati 

tudi refleksijo o vsebini. Ta nujna stopnja v procesu izdelave združuje štiri 

metakognitivne operacije (Sentočnik, 1999). Učenec mora:  
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- razmišljati o tem, kaj in kako dela ter kako se ob tem počuti;  

- primerjati svoja pričakovanja z dosežki;  

- ovrednotiti svoje izdelke; 

- zastavljati ustrezne cilje za prihodnost. 

Da bi učenec zmogel izbrati reprezentativne izdelke in izraziti refleksijo o opravljenem 

delu, potrebuje primerno razvite spretnosti ter ustrezno besedišče, za kar potrebuje dovolj 

časa in usmerjene vaje.  

Vodenje portfolija ima velik pomen za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Učencu omogoča, da svoje izdelke pokaže in je nanje ponosen, da sledi svojemu razvoju, 

ga načrtuje in vrednoti. Tako se vključuje v proces ocenjevanja, kar spodbudi njegovo 

odgovornost in ga pripravlja na vseživljenjsko učenje brez zunanje kontrole ter prisile. 

Refleksija po opravljenem delu mu omogoča, da spoznava razliko med procesom in 

dosežkom, svoje pristope ter svoja močna in šibka področja (Razdevšek Pučko, 1997b). 

Učitelj preko mape spoznava individualne značilnosti učenca, hkrati pa mu zbirka 

predstavlja dodatno povratno informacijo o njegovem napredku. Nenazadnje oblikovan 

izbor tudi staršem omogoča, da sledijo otrokovemu razvoju, vidijo njegove dosežke in 

sodelujejo pri delu. Izdelek lahko predstavlja vir informacij o znanju in dejavnostih v šoli 

ter izven nje, pomaga pa tudi pri izboljševanju komunikacije (Reynolds, 2000), saj 

predstavlja idealno podlago za razpravo, utemeljevanje in vrednotenje. 

7.2 Elektronski portfolijo 

Po letu 2000 se je zlasti v anglosaškem svetu začela pojavljati ideja o tvorbi elektronskega 

portfolija oziroma e-portfolija (angl. e-portolio) v izobraževanju. Gre za združevanje 

ideje klasičnega portfolija in uporabe IKT, ki zamenja papirne artefakte z zbiranjem in s 

prikazovanjem izbranih digitaliziranih vsebin na svetovnem spletu. Elektronski portfolijo 

je zbirka avtentičnih materialov, ki vsebujejo refleksije in dokazujejo, kaj se je 

posameznik ali skupina naučila v nekem obdobju. Elektronska različica je praviloma 

izdelana za predstavitev v javnosti. IKT pri tem omogoča skupno predstavitev in objavo 

učnih dosežkov v obliki tekstovnih, slikovnih, avdio in video vsebin na spletu. Tako s 

pomočjo virtualnih povezav pripovedujemo digitalno zgodbo o učenju, ki je stalno 

razvijajoča se, izpopolnjevalna, usmerjena k posamezniku in vseživljenjska (Barrett, 

2006). Pomembno je tudi, da učenje poteka v procesu ustvarjanja in ne šele ob končnem 

izdelku, iz katerega bi se naknadno učili. Digitalna reprezentacija usvojenega znanja torej 

spodbuja refleksijo, izmenjavo idej in povratno informacijo (Barrett, 2007; Hartnell 

Young in Morriss, 2007; Lorenzo in Ittelson, 2005).  

Ob bok elektronskega portfolija v obliki spletne strani se v zadnjem času vse bolj 

postavljajo blogi. Nekateri avtorji (Davies in Merchant, 2009; Du in Wagner, 2007; Kim, 



 

64 

2008) jih omenjajo kot novo tehnologijo za širjenje znanja, predvsem pa poudarjajo 

njihovo enostavno izdelavo in uporabo.  

7.3 Blog 

Izraz blog je krajšava besede weblog, ki v angleščini pomeni spletni zapis. V slovenščino 

se ta beseda prevaja v številne izraze, kot so spletni dnevnik, spletnik, e-dnevnik in 

spletopis. Tehnično gledano je blog specifični vmesnik za oblikovanje spletnega mesta, 

neke vrste sistem za upravljanje vsebin (angl. Content Management System, CMS), ki 

uporabniku (blogarju) omogoča, da na precej enostaven način objavlja vsebino na že 

vnaprej oblikovanem spletnem mestu (blogišču). Blog tvori osrednji del, v katerem se 

nahajajo prispevki (tekst, slika, video, zvok), na katere lahko obiskovalci odgovarjajo ali 

podajo svoja mnenja. Urejeni so po kronološkem vrstnem redu tako, da je najnovejša 

objava na vrhu strani. Praviloma blogi v stranskem meniju vsebujejo seznam 

hiperpovezav na druge spletne dokumente ali bloge, ki jih avtor priporoča (angl. blogroll). 

Uporaben je tudi njegov RSS vir, preko katerega so bralci sproti obveščeni o novih 

objavah (angl. post) na blogu. Vnos v blog ponavadi vsebuje naslednje: naslov prispevka, 

vsebino prispevka, datum in čas objave. Skupina blogov tvori blogosfero, 

komunikacijsko platformo, ki se je oblikovala okoli vseh aktivnih piscev, bralcev, 

komentatorjev in jih tudi hipertekstualno povezala. Prav notranje in zunanje povezave so 

ene od pomembnih značilnosti blogov. Preko notranjih povezav lahko pridemo do 

posamezne teme, sklopa zapisov, dodatnih podatkov o avtorju ali na primer do arhiva 

vseh objav. Zunanje povezave, ki so lahko vstavljene v sam tekst ali ponujene v stranskem 

meniju, pa bralca vodijo do drugih blogov in spletnih mest. Prav s povezovanjem z 

drugimi avtorji in blogi se pisec vključi v blogarsko skupnost. O nelinearnosti besedila 

govori tudi Walkerjeva (2003), ki pravi, da lahko bralci začnejo brati blog na poljubni 

točki, z zadnjim zapisom na vrhu objav ali pa s katerimkoli drugim starejšim zapisom, do 

katerega so prišli preko nekega drugega bloga ali s pomočjo spletnih iskalnikov. Branja 

se tako lahko lotimo na različne načine, kot na primer tematsko, kronološko, s sledenjem 

povezavam med zapisi, z iskanjem po ključnih besedah. Bralec ima tako možnost izbire 

nadaljnje poti branja, kar je ena glavnih karakteristik hiperteksta, ki »podeli bralcu v roke 

odločitev o navigaciji skozi celotno besedilo« (Oblak in Petrič, 2005, 31). 

Blogi se razlikujejo po vsebini in kakovosti. Imajo pa tudi najrazličnejše formate in stilske 

značilnosti, saj ponudniki spletnih mest ponujajo velik izbor pripravljenih predlog in 

omogočajo različne funkcije ter dodatke. Pomembno je poudariti, da blog ni enkraten 

izdelek, temveč ga avtor stalno osvežuje in nanj dodaja prispevke. Večinoma imajo enega 

avtorja, pojavljajo pa se tudi takšni, ki so pisani v paru (pogosto v obliki potopisa) ali 

skupini (blog strokovnega področja s specifično tematiko in problematiko). Primarno gre 

za besedni zapis, z razvojem tehnologij pa se v njih vedno več eksperimentira z zvokom, 
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s podobami in z videom. Tako nastajajo vedno novi blog žanri, kot so fotoblog, videoblogi 

in avdioblogi. 

Zaradi pestrosti oblik, različne vsebine, namembnosti ter pogostih sprememb in 

nenehnega hitrega razvoja spleta je težko oblikovati natančno definicijo bloga.  

Bausch (2002, 7) se je definicije lotil s tehničnega vidika in pravi, da so »blogi strani, na 

katerih so objavljeni prispevki in informacije ponavadi razvrščeni v obratnem 

kronološkem zaporedju od najbolj sveže na vrhu strani do najstarejše na njenem dnu«. 

Da so blogi lahko tudi učni pripomoček, izpostavljata Du in Wagner (2007), ki jih 

opisujeta kot novo tehnologijo za širjenje znanja, ki ljudem brez znanja programiranja 

omogoča zapisati svoje misli v obliki dnevnika in jih objaviti na spletu. Tudi Stanley 

(2005) poudarja, da je blog zelo enostavno ustvariti in vzdrževati, saj potrebujemo le 

osnovni dostop do spleta in nekaj tehničnega znanja. Ker je pisanje bloga (bloganje) tako 

enostavno kot pošiljanje elektronske pošte, so blogi po njegovem mnenju eden izmed 

najlažjih načinov za objavljanje učenčevih prispevkov na svetovnem spletu. Svoj blog 

lahko ustvari in vzdržuje vsak, ki zna tipkati, kopirati in prilepiti računalniška besedila 

(Campbell, 2003). Zelo slikovito pa opiše blog Bruck (2005), saj ga primerja s spletnim 

Hyde Parkom, kjer postopaš naokoli in poslušaš ljudi, ki izražajo svoja mnenja. 

Agregatorji, ki zbirajo vire izbranih blogov, so kot časopisi, ki so dostavljeni do vrat in 

prinašajo povzetke vseh novih objav. 

Opozoriti še velja, da blogi niso forumi. Ena glavnih razlik je namreč ta, da pri blogu 

temo določa avtor, pri forumu pa to lahko stori vsak. Pri bloganju avtor uokvirja pogovor, 

določa smer in se odloča, katere komentarje želi ohraniti ter se nanje odzvati. Avtor je pri 

urejanju in spreminjanju popolnoma avtonomen. Obstaja pa še ena pomembna 

razlika – blogi imajo RSS blogi imajo RSS vire (angl. Really Simple Syndication feed), 

na katere se bralci lahko naročijo in so posledično obveščeni o spremembah na blogu. 

Zaradi teh virov so blogi primerni za objavo razmišljanj, medtem ko so forumi ustvarjeni 

v podporo neprekinjenemu dialogu z odgovarjanjem na predhodno zapisana sporočila. 

Forumi so lahko čisto privatne narave, zaprti v ozkih skupnostih, glavni namen bloganja 

pa je objava v javnosti. »Če želi kdo zgolj malo klepetati, gre v spletno klepetalnico; če 

želi izpostaviti neko vprašanje in pričakuje bogato debato na njegovo temo, obišče 

primeren spletni forum; ko pa nekdo želi predstaviti sebe oziroma svoje delo ter svetu 

povedati nekaj o sebi in deliti menja na vizualno privlačen način, se odloči ustvariti svoj 

blog« (McIntosh, 2006, n. d.). Blogi tudi niso običajna spletna mesta. Nedvomno so 

njihova nadgradnja, ki se pogosteje spreminja, njihovo ustvarjanje pa je mnogo lažje.  
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7.4 Opredelitev spletnega dnevnika v luči konstruktivizma 

Kakšna prepričanja so povezana s pojmom učenje in poučevanje, je predmet različnih 

strokovnih diskusij ter sodobnih raziskav. Med različnimi teoretskimi pristopi imajo 

vidno vlogo tudi konstruktivistično usmerjene teorije učenja, ki so se začele pojavljati v 

drugi polovici prejšnjega stoletja z raziskavami Piageta, Vigotskega, Brunerja in Deweya. 

To obširno področje sodobne psihologije in epistemologije poudarja aktiven učenčev 

prispevek k učenju preko individualne ter socialne aktivnost. Glavna ideja 

konstruktivizma je, da v procesu učenja ne gre le za sprejemanje izdelanih znanj od zunaj 

s strani učitelja, temveč učeči z miselno aktivnostjo gradi svoje lastno zanje, ki je 

subjektiven konstrukt razumevanja in osmišljanja informacij preko raziskovanja ter 

refleksije. Učeči je ključ do učenja in ne pasivni sprejemnik spoznanj drugih. Znanja torej 

ne moreš drugemu dati, niti ga od nekoga prejeti, ampak ga mora vsakdo zgraditi z lastno 

miselno aktivnostjo (Cencič in Vogrinc, 2004; Marentič Požarnik, 2000b).  

Obstaja nekaj različic konstruktivizma, od katerih nekatere pojmujejo nastajanje znanja 

kot individualni proces učenja, nekatere kot socialni, spet druge pa se uvrščajo nekje 

vmes.  

V kontekst individualnega oziroma psihološkega konstruktivizma spadajo psihološko-

kognitivne teorije učenja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem tega, kako posameznik osmišlja 

svet oziroma kako konstruira lastno znanje. Osredotočajo se na notranje psihično življenje 

ljudi, zanimajo jih posameznikovo znanje, prepričanja in samopodoba. Poudarjajo pomen 

»ustvarjanja pogojev za učenje pojmov, ki omogočajo kognitivno disonanco na eni strani 

in ustvarjanje bogatega okolja, v katerem naj učenci pridejo do novega vpogleda in 

organizacije znanja na drugi strani« (Plut Pregelj, 2004, 23).  

V pojmovanje nastajanja znanja kot socialnega procesa spadajo teorije, ki »poudarjajo 

primarnost socialnih in historičnih vidikov nastajanja znanja« (prav tam, 24). Skozi ta 

vidik se posameznik uči predvsem skozi interakcijo s socialnim okoljem. Učenje poteka 

v procesu konfrontacije različnih razlag pojmov, skozi vodene razgovore, med 

sodelovalnim učenjem in z medsebojnim dogovarjanjem. Ne tem mestu je najbolj 

zanimiva predpostavka, da znanja, ki ga skonstruira posameznik, ni mogoče razumeti, če 

ne upoštevamo zgodovinskega, kulturnega in družbenopolitičnega konteksta. Socialni 

konstruktivisti namreč verjamejo, da učenje ni le individualni proces, temveč je predmet 

družbenega dogovora in »skupinskega sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije 

znanja« (Marentič Požarnik, 2000a, 18). Posameznikov razvoj in učenje potekata skozi 

socialno interakcijo in preko sredstev kulture. S sodelovanjem pri različnih aktivnostih 

učenci osvojijo dosežke, ki so plod skupnega dela, dela vrstnikov ali odraslega in otroka. 

Vigotski (v Woolfolk, 2002, 283) je vpeljal pojem »območje bližnjega razvoja«, območje 

zahtevnosti učnih ciljev, v katerem otrok ob pomoči in podpori lahko uspešno opravi 
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določeno nalogo, ki je sam še ni sposoben izvesti, lahko pa jo ustrezno izpelje s pomočjo 

odraslega ali kompetentnega vrstnika. To je območje nad otrokovo trenutno razvojno 

ravnjo in obsega sposobnosti ter znanja, ki jih bo otrok usvojil v bližnji prihodnosti. V tej 

fazi kultura in kognicija ustvarjata druga drugo. Kultura ustvarja kognicijo, kadar odrasli 

uporabi sredstva kulture (npr. znaki, simboli, jezik, telefon, računalnik, medmrežje) in s 

tem usmerja otroka k ciljem, ki jih kultura ceni (npr. branje, pisanje); kognicija pa ustvarja 

kulturo, ko otrok z odraslim skupaj zbira nove izkušnje in rešitve problemov, da bi 

obogatila repertoar svoje kulturne skupine. Zato je smiselno, da odrasli usmerjajo 

otrokovo delovanje, ga spodbujajo k reševanju zahtevnejših problemov in s tem 

spodbujajo učenje na višji ravni ter razvoj sposobnosti.  

Socialno-zgodovinska teorija razvoja govori o oblikovanju človekove zavesti, v kateri 

Vigotski (1977) poudarja, da narava in struktura mentalnih funkcij nista nespremenljivi 

skozi čas ter da kulturno-zgodovinsko gledano obstaja jasen napredek v intelektualni 

učinkovitosti in strukturi osebnosti. Najpopolnejše orodje za nadzorovanje svojega 

vedenja in mišljenja je jezik, psihološko orodje, sestavljeno iz znakov, kot so govor, 

pisanje, numerični sistem in drugi kulturni sistemi znakov, ki pripomorejo k razvoju 

mišljenja. Znakovni sistemi so socialne tvorbe, njihova prvobitna funkcija je 

komunikativna in med sabo povezuje posameznike v skupini z zelo zahtevnimi sistemi 

psiholoških vezi. Vigotski zapiše (prav tam, 20): »Nenehni razvoj človekovega vedenja 

temelji prvotno na izpopolnjevanju zunanjih znakov, zunanjih metod in tehnik, ki se 

izgrajujejo v določenem socialnem okolju pod pritiskom tehničnih in ekonomskih potreb. 

Pod njihovim pritiskom se spreminjajo tudi vsi naravni psihološki procesi človeka. Tisto 

pomembno pri teh procesih pa je, da se izpopolnjujejo, prihajajo od zunaj in so odvisni 

od socialnega življenja skupine ali naroda, ki mu posameznik pripada.« 

Za razvoj in formiranje otrokove osebnosti je pomembno učenje, spreminjanje zavesti pa 

poteka preko spoznavanja, umetnosti in otroške igre, kjer poleg osebnega obstaja tudi 

zgodovinska in socialna izkušnja ter zavest o sebi, nekakšen socialni stik s samim sabo. 

Pri učenju so pomembni stiki z drugimi otroki, skupni napori in medsebojna pomoč. 

Otroci, ki so v miselnem razvoju pred drugimi, lahko pomagajo slabšim pri usvajanju 

znanja. S tem tudi sami pridobijo na metakognitivni ravni, saj se z razlago drugim 

povezuje razumevanje lastnega učenja. Kognitivni razvoj je torej rezultat interakcije med 

otokom in socialnim okoljem; je proces, v katerem ponotranjijo rezultate svojih izmenjav 

z okoljem (Batistič Zorec, 2000).  

Model izgradnje in uporabe spletnega dnevnika se povezuje s konstruktivističnim 

pogledom na učenje. V nadaljevanju je predstavljeno, kako lahko spletni dnevnik razreda 

pripomore k učinkoviti konstrukciji znanja s pomočjo socialnega učenja in osebne 

odgovornosti. 
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Svet okoli nas spoznavamo skozi lastni mentalni okvir. Nove informacije interpretiramo, 

preoblikujemo in pojasnjujemo ter s tem oblikujemo lastno razumevanje sveta. Učenje je 

proces raziskovanja in izumljanja. Učenci morajo biti sposobni ravnati z informacijami 

in konstruirati lastna znanja. Ob pisanju dnevnika morajo učenci organizirati svoje misli, 

da predstavijo svoje razumevanje v pisni obliki. Osebni blog z objavo na spletu poveča 

občutek soodgovornosti pri učenju in (iz)gradnji lastnega znanja. Znanje se gradi na 

individualno skonstruiranih prispevkih posameznih udeležencev, socialno skonstruirano 

znanje pa se predstavi kot skupinski izdelek v obliki razrednega spletnega dnevnika, ki je 

dostopen na medmrežju in je rezultat skupnega konstruiranja ter načrtovanja podobe, 

oblike in vsebinskih sklopov. Vsak učenec gradi izdelek s svojim prispevkom. 

Individualni vnosi, ki tvorijo skupinski dnevnik, izpostavljajo različne prispevke enega 

problema ali naloge. Ob prebiranju skupinskega spletnega dnevnika lahko učenci 

dostopajo do številnih informacij, ki so jih prispevali drugi. Objave različnih avtorjev so 

priložnost, da primerjajo različna razumevanja, zaznavajo napake in prisvajajo ustrezna 

razumevanja od sošolcev. Tako se znanje izgrajuje (spreminja, dopolnjuje) na prispevkih 

posameznih udeležencev in njihovem skupnem konstruiranju. Omogočena je interakcija 

z vrstniki in učitelji, učenci lahko testirajo svoje mišljenje, doživljajo izzive, prejemajo 

povratne informacije in opazujejo, kako drugi rešujejo probleme ter o njih razmišljajo. 

Učenje poteka ob različnih priložnostih in procesih za povezovanje s tem, kar že znamo. 

Številne aktivnosti, ki jih lahko razvijamo s pomočjo tehnologije (takojšnje sporočanje, 

neposredna povratna informacija, deljenje spletnih povezav, prikazovanje multimedijskih 

vsebin, shranjevanje vnosov) spodbudijo mišljenje, prav tako naloge ali povezave do 

nalog na svetovnem spletu. Ob zapisovanju lastnih idej, misli in mnenj ter ob prebiranju 

vnosov drugih je učenec aktivni konstruktor znanja. Tehnologija omogoča takojšnjo 

objavo prispevka in tudi hitro povratno informacijo učitelja, ki je tako usmerjevalec in 

vodič; tisti, ki prisluhne idejam in zapiše bolj neformalni odgovor, ki usmerja učenca pri 

nadaljnjem delu. Komunikacija z drugimi učence prisili k temu, da uporabljajo, testirajo 

in včasih spremenijo svoje mišljenje.  

Koncept spletnega zapisovanja se torej pokriva s konstruktivističnimi pristopi, saj 

omogoča: 

- kompleksno in izzivalno učno okolje z izvirnimi nalogami; 

- skupno odgovornost kot del učenja; 

- socialna pogajanja pri zasnovi izdelka; 

- skupinsko delo in skupno reševanje življenjskih problemov; 

- raznovrstno predstavitev vsebine; 

- razumevanje, da je znanje skonstruirano; 

- razvoj in uporabo mnogoterih inteligentnosti; 
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- izpopolnjevanje jezika kot sredstva mišljenja. 

7.5 Uporaba spletnega dnevnika v učnem procesu 

Spletni dnevnik je pripomoček, ki zaradi svoje odprte strukture in nenehnega 

tehnološkega razvoja omogoča najrazličnejše možnosti uporabe znotraj vzgojno-

izobraževalnega procesa. V funkciji spletnega pripovedovalca učnih zgodb predstavlja 

nov, atraktiven medij, ki s pomočjo multimedije podaja učno snov skrito v obliko 

kronološke zgodbe. Tak način obravnave učečega pritegne, saj doživlja vsebino 

emocionalno in z vsemi čutili, kar povzroči trajnejše pomnjenje pridobljenega znanja.  

O vsesplošni uporabi izobraževalnega spletnega dnevnika v Sloveniji še ne moremo 

govoriti, prav nasprotno pa o tem pričajo prakse iz tujine, kjer je dnevnik v mnogih 

oblikah prisoten na različnih stopnjah izobraževanja. Za osvetlitev teoretične predstavitve 

koncepta spletnega dnevnika predstavljam dva izbrana primera. 

My Electronic Portfolio for First Grade 

Primer je vzet s spletne strani15 raziskovalke Hellen Barrett, ki se že vrsto let ukvarja s 

preučevanjem različnih sistemov za gradnjo e-porfolija na različnih stopnjah 

izobraževanja. Kot primer osnovnošolske rabe navaja osebni e-portfolijo deklice Victorie 

z Aljaske, ki je oblikovan kot dokument v formatu pdf (Slika 7.1). To pomeni, da ni 

izdelan kot spletna stran, temveč splet uporablja le za objavo. Na prvi strani sta Victoriina 

fotografija in naslov My Electronic Portfolio for First Grade ter ime in leto izdelave. Sledi 

kazalo in posebna stran z razlogom za izdelavo, kjer lahko vidimo, da je namen izdelka 

prikazati napredek učenke od začetka do konca šolskega leta, ki mu bo dodana refleksija. 

V nadaljevanju lahko spremljamo Victoriine izdelke in preizkuse znanja pri različnih 

predmetih, vsem pa sta dodani kratka refleksija in datum. Posebnost e-portfolija je v tem, 

                                                 

15 Electronic Portfolios and Digital Storytelling for lifelong and life wide learning, http://electronicportfolios.org/ 

Slika 7.1: Elektronski portfolio kot dokument v formatu pdf. 
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da ima dodana tudi zvočna posnetka. Prvi posnetek je posnetek branja, drugi pa je 

posnetek pogovora med Victorio in njeno babico. 

Gems 

Zelo obsežen spletni dnevnik z naslovom Draguljčki16 (orig. 2M Gems) izdeluje učiteljica 

iz Avstralije. Posvečen je dnevnemu dogajanju v razredu in vsem dogodkom, ki 

prikazujejo učni proces. Spletni zapis v obliki bloga (Slika 7.2) je zelo bogat s številnimi 

pisnimi prispevki, fotografijami in video zapisi, za popestritev pa so dodani vstavki (angl. 

widget), kot na primer lokator obiskovalcev, slikovna vremenska napoved, prikaz ure, 

urnik in števec obiskovalcev, ki se nahajajo na desnem robu izdelka. 

Najbolj zanimiv del izdelka predstavljajo povezave na posamezne spletne dnevnike 

učencev. Le-ti nastajajo s pomočjo učiteljice, staršev in 'prijateljev bloganja', učencev 

tutorjev iz šestega razreda. Kot je prikazano na Sliki 7.3 se v njih pisci predstavijo, 

prikazujejo prispevke s področja šolskih predmetov, opisujejo obšolske dejavnost in 

                                                 

16 The 2M Gems Blog, http://2mgems.blogspot.com/ 

Slika 7.2: Blog 2M Gems. 

Slika 7.3: Primer osebnega spletnega dnevnika. 
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dogodke, ki so se jim posebej vtisnili v spomin. Dodani so tudi številni otroški vstavki in 

povezave na bloge sošolcev. 

Dosežki sodobnih učnih tehnologij učiteljem omogočajo preizkušanje in uporabo novih 

strategij ter kreativnih pristopov. Možnosti didaktične uporabe spletnih dnevnikov v 

učnem procesu ostajajo v prihodnosti široko odprte in predstavljajo zanimivo 

raziskovalno polje v slovenski pedagoški praksi. Primer izdelave in uporabe spletnega 

dnevnika v obliki klasične spletne strani ter bloga za potrebe pedagoškega dela v prvem 

obdobju osnovne šole obravnava raziskovalni del doktorske disertacije. 



 

 

II. RAZISKOVALNI DEL 
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8 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

»Spremembe so edina stalnica, so neizbežne in dobrodošle. 

Današnja šola ne more ostati takšna kot je. Pa ne zato, ker je 

slaba, temveč zaradi potrebe po nadgraditvi tistega, kar je dobro, 

da bi razvoj potekal v smeri hrabrega novega sveta.«  
B. MacGilchrist 

Ker je vključevanje sodobnih IKT s poudarkom na izdelavi in uporabi spletnega dnevnika 

v obliki spletne strani ter bloga v slovenskem pedagoškem prostoru novost, želim v 

raziskovalnem delu doktorske disertacije raziskati in predstaviti model njegove izdelave 

ter uporabe v prvem obdobju osnovne šole. Cilji raziskave so oblikovanje, uvajanje, 

preizkušanje in evalviranje uporabe spletnega dnevnika. V raziskavi bom ugotavljala, ali 

je spletni dnevnik lahko učno sredstvo za dosego ciljev pouka na različnih predmetnih 

področjih, ki ob uporabi sodobnih tehnologij omogoča razvoj digitalne pismenosti. 

Raziskati želim tudi vlogo spletnega dnevnika, kot pripomočka za spodbujanje procesa 

refleksije, ki učencu omogoči pridobivanje ustreznega besedišča za izražanje razmišljanj 

o lastnem delu in izdelkih. Z analizo prednosti in pomanjkljivosti njegove uporabe pri 

pouku ter preko povratnih informacij sodelujočih pri projektu nameravam prikazati 

njegovo didaktično vrednost. Ob raziskovalnih ciljih pa velja poudariti tudi dva praktična 

cilja. Prvi je nadgrajevanje obstoječe pedagoške prakse z novim pedagoškim pristopom 

vključevanja spletnega dnevnika v prvo obdobje osnovne šole. Drugi, aplikativni cilj, pa 

je predstavljanje raziskave z namenom motiviranja drugih učiteljev, da sprejmejo in v 

svoje delo vpeljejo novosti, povezane z uporabo IKT v prvem obdobju osnovne šole. 

8.1 Raziskovalna vprašanja  

V doktorski disertaciji želim odgovoriti na naslednja raziskovana vprašanja:  

- Kakšna je didaktična vrednost uporabe spletnega dnevnika pri razvoju digitalne 

pismenosti in refleksije pri učencih v prvem obdobju osnovne šole? 

- Katere cilje s področja digitalne pismenosti dosežejo učenci ob uporabi 

spletnega dnevnika in sodobnih IKT?  

- Katere so izkazane prednosti in slabosti uporabe spletnega dnevnika ter 

računalnika pri pouku? 

- Kakšne so povratne informacije učencev, staršev in učiteljev o uporabi spletnega 

dnevnika v prvem obdobju osnovne šole? 
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8.2 Pričakovani rezultati 

V raziskovalnem delu doktorske disertacije bom prikazala in preučila model izdelave ter 

uporabe spletnega dnevnika v obliki klasične spletne strani in bloga.  

Predpostavljam, da bom s premišljeno uporabo sodobne učne tehnologije nadgradila 

tradicionalne metode in oblike izobraževanja ter omogočila sodobnejši izobraževalni 

proces, ki bo učencem omogočil nova spoznanja in doseganje višjih taksonomskih ravni 

znanja.  

Pričakujem, da se bo pedagoška inovacija izkazala kot učinkovito učno sredstvo, s 

katerim lahko dosegamo cilje pouka, razvijamo digitalno pismenost in pridobivamo 

spretnosti za razvoj refleksije. 

Ker akcijska raziskava ne bo naravnana zgolj na individualni razvoj, ampak tudi na razvoj 

stroke, bom del raziskovalnega procesa posvetila tudi predstavitvi ugotovitev v javnosti.  
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9 METODA DELA 

»Kdor hoče kaj doseči, vedno najde način. Kdor noče, vselej 

najde izgovor.«  

P. Picasso 

Pri kvalitativni akcijski raziskavi v treh akcijskih korakih sem uporabila dve metodi 

empiričnega pedagoškega raziskovanja, in sicer deskriptivno ter kavzalno 

neeksperimentalno metodo z vnašanjem novosti v učni proces. 

9.1 Sodelujoči  

Pri vsebinskem oblikovanju in preizkušanju pedagoške inovacije v obliki spletnega 

dnevnika je sodelovalo 20 učencev in 20 staršev izbranega razreda znotraj celotnega 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole v Ljubljani. Sama sem kot 

razredna učiteljica prevzela vlogo akcijske raziskovalke (Krek in Vogrinc, 2007; 

Marentič Požarnik, 2001) in preko cikličnega procesa načrtovanja, akcije, spremljanja ter 

vrednotenja doseženega rezultata udejanjala spremembe za izboljšanje kakovosti pouka 

(Kemmis in McTaggart, 1991). V obdobju treh šolskih let sem skupaj z učenci oblikovala, 

razvijala in objavljala spletni dnevnik, ki je vseboval različne individualne in skupinske 

prispevke učencev, ki so bili premišljeno izbrani v refleksivnem procesu. V procesih 

refleksije so ob mojem usmerjanju sodelovali učenci in njihovi starši. Pri zunanji 

evalvaciji uspešnosti modela spletnega dnevnika je sodelovalo še 12 učiteljev razrednega 

oziroma predmetnega pouka z različnih osnovnih šol po Sloveniji, ki pri svojem delu 

uporabljajo spletni dnevnik. Vsi sodelujoči smo imeli v času raziskave zagotovljen dostop 

do računalnika z ustrezno programsko opremo ter z dostopom do medmrežja doma in/ali 

v razredu oziroma računalniški učilnici. 

9.2 Tehnike in merski pripomočki 

V akcijski raziskavi sem uporabila nestandardizirane in samo za potrebe te raziskave 

sestavljene anketne vprašalnike z odprtimi vprašanji, ki so bili sestavljeni z namenom 

pridobitve povratnih informacij sodelujočih učencev, staršev ter učiteljev o uvajanju in 

učinkih uporabe spletnega dnevnika v prvem obdobju osnovne šole (Priloge 2, 14,  

15, 20).  

Za dopolnitev sem izvedla še nestandardiziran polstrukturiran skupinski intervju s 

seznamom vnaprej pripravljenih in prilagojenih vprašanj odprtega tipa za učence  

(Priloga 18).  

Podatke o poteku nastajanja pedagoške inovacije in o učinkih njegove uporabe sem zbrala 

tudi z opazovanjem ter z analizo dokumentov. Izvedla sem različne vrste opazovanj 
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(odkrito opazovanje z udeležbo, refleksivno samoopazovanje, strukturirano opazovanje), 

kjer sem uporabila številne beležke in posebej oblikovano kontrolno listo učnih ciljev s 

področja digitalne pismenosti za učence (Priloga 7).  

Pri analizi dokumentov sem pregledala različne vire, in sicer: učne načrte z različnih 

predmetnih področij, učne priprave, delovne zapiske in raziskovalni dnevnik, zapise 

refleksij (primeri v Prilogah 4, 10, 11), dokumentirane individualne in skupne izdelke 

učencev (primeri v Prilogah 8, 9, 12, 19, 21) ter nastajajoči spletni dnevnik.  

Študija je težila k celostnemu zajetju pojavov v čim bolj naravnih okoliščinah in k 

sistematični analizi ter natančni in jasni predstavitvi obravnavane problematike. 

Preverljivost in verodostojnost raziskave sta bili zagotovljeni z naslednjimi strategijami: 

daljše obdobje zbiranja podatkov, uporaba triangulacije, natančen opis poteka celotne 

raziskave, posvetovanja s kolegi (kritičnimi prijatelji) in večkratno predstavljanje 

ugotovitev v širši javnosti. Na vseh stopnjah raziskave je bilo poskrbljeno za upoštevanje 

etičnih načel raziskovanja. Zagotovljeni so bili varstvo osebnih podatkov, prostovoljnost 

in anonimnost. Pridobljena so bila vsa pisna soglasja staršev (Prilogi 1 in 13). Vsi zbrani 

podatki so bili uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  

9.3 Postopek  

Načrt celotne akcijske raziskave sem oblikovala na podlagi pregleda obstoječega stanja 

in študija virov ter literature s področja obravnavane problematike. V prvih treh letih 

osnovnošolskega izobraževanja sem izvedla tri akcijske korake s posameznimi fazami in 

pripadajočimi dejavnostmi, ki so si sledile glede na dosežke učencev. Pri gradnji modela 

sem upoštevala teoretična izhodišča Elliotta (v Marentič Požarnik, 1984), Sagadina 

(1989b), Cohena in Maniona (1990), Kemmisa ter McTaggarta (1991) in MacNiffa 

(1993), ki sem jih prilagodila specifičnim potrebam in značilnostim IKT, saj sem jih 

premišljeno uvajala v nekatere segmente raziskave. 

V sklopu prvega akcijskega koraka sem zagotovila pogoje za izvedbo projekta, izdelovala 

delovni in izbirni portfolijo s poudarkom na razvijanju besedišča za refleksijo ter skupaj 

z učenci oblikovala in objavila spletni dnevnik razreda v obliki statične spletne strani. 

Razvijajoči se proces refleksije nam je omogočil, da so učenci na različne načine (primeri 

v Prilogi 3) in ob različnih priložnostih (npr. zaključek večjih učnih enot, dnevi 

dejavnosti, šolske prireditve, izleti) kritično razmislili o procesu učenja in o končni izbiri 

izdelkov, ki so jih želeli objaviti v spletnem dnevniku. Načrtovanju sta sledili akcija in 

analiza. V slednji so bile s pomočjo odprtega vprašalnika (Priloga 2) pridobljene povratne 

informacije in refleksije sodelujočih učencev ter njihovih staršev (primeri v Prilogah 4 in 

5). Z različnimi oblikami opazovanja sem zbirala podatke o izdelavi in preizkušanju 

izdelka ter o pogojih za njegovo učinkovito uporabo. Uporabnost izdelka v vlogi učnega 
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sredstva za dosego ciljev pouka, razvoj digitalne pismenosti in refleksije sem preverila z 

analizo zbranih dokumentov. Podatki so bili pridobljeni v šolskem letu 2004/2005. Na 

podlagi zapisa ugotovitev sem izvedla tudi poročanje o poteku in učinkih uvajanja 

spletnega dnevnika v prvi razred osnovne šole. V zadnji fazi sem na podlagi evalvacije 

in revizije dela oblikovala še izhodišča za nadaljnje delo. 

Na začetku drugega akcijskega koraka sem na osnovi že zbranih podatkov oblikovala 

podrobni načrt za delo v drugem akcijskem koraku. V njem sem funkcionalno in 

vsebinsko nadgradila obstoječi spletni dnevnik, poleg posodobitve pa sem preko izdelka 

učence še naprej spodbujala in navajala h kritičnemu razmisleku o opravljenem delu. 

Poglavitni namen dela v drugem koraku je bil utrditi, nadgraditi in evalvirati uporabo 

spletnega dnevnika ter pri pouku razširiti uporabo računalnika s posebej izbrano 

didaktično programsko opremo (več v Prilogi 6) in z dostopom do medmrežja. S posebej 

oblikovano kontrolno listo učnih ciljev s področja digitalne pismenosti (Priloga 7) sem 

ob koncu šolskega leta preverila učne dosežke učencev. Izpeljani akciji je sledila analiza 

didaktične vrednosti uporabe spletnega dnevnika in računalnika. Zbiranje podatkov je 

potekalo z različnimi tehnikami opazovanja in s pomočjo analize dokumentov v šolskem 

letu 2005/2006. Opravila sem tudi evalvacijo in revizijo drugega akcijskega koraka ter 

zapis in prenos spoznanj v širšo javnost. 

V tretjem akcijskem koraku sem spletni dnevnik namesto s statično spletno stranjo 

implementirala s sistemom za upravljanje z vsebinami v obliki bloga. Le-ta mi je 

omogočal, da sem na vnaprej pripravljenem spletnem mestu objavljala večpredstavne 

vsebine in izobraževalne spletne povezave v kronološkem vrstnem redu. Nadalje sem na 

novem spletnem mestu oblikovala tudi osebne spletne dnevnike učencev. Vsebovali so 

različne vsebine (pisne in slikovne izdelke, avdio in video posnetke, komentarje), ki so 

prikazovale njihove dosežke in razvoj tekom šolskega leta. Delo je potekalo po naslednjih 

korakih: priprava in predstavitev za učence in starše, pridobitev soglasij v tekočem 

šolskem letu, pregled in izbor ponudnika gostovanja, izdelava in osveževanje spletnega 

dnevnika v obliki bloga. Načrtovanju sta sledili akcija in analiza, v kateri sem s pomočjo 

vprašalnika za učence (Priloga 14) in vprašalnika za starše (Priloga 15), z 

nestandardiziranim polstrukturiranim skupinskim intervjujem z učenci in z opazovanjem 

pridobila informacije o poteku, pomenu ter učinkih projekta. Vir podatkov mi je 

predstavljal tudi nastajajoči spletni dnevnik razreda v obliki bloga in osebni spletni 

dnevniki učencev, predvsem izdelki in komentarji učencev ter različnih obiskovalcev. 

Podatke sem pridobila v letih 2007 in 2008. S pomočjo spletnega vprašalnika za učitelje 

(Priloga 20) sem v letu 2015/2016 izvedla še zunanjo evalvacijo spletnega dnevnika. 

Pripravila sem tudi različne dokumente za informiranje javnosti. 
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9.4 Obdelava podatkov 

Podatke sem pridobila s pomočjo kvalitativnih tehnik zbiranja podatkov. Obsežno 

gradivo, ki je nastalo ob akcijskem raziskovanju, sem kronološko in tematsko uredila. 

Določene dele sem prepisala ali ubesedila in jih shranila v elektronsko obliko. Nato sem 

opravila kvalitativno analizo (Mesec, 1998). Urejene podatke sem natančno prikazala, 

opisala in analizirala. Zaradi varstva osebnih podatkov in zagotovitve anonimnosti sem 

pri navedbah izpustila vsa imena sodelujočih. 
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10 IZHODIŠČA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 

»Pogumno začni! Vsa umetnost je v tem, da greš skozi vrata, ki 

jih lahko odpreš, ne pa, da se izčrpavaš v nemočnih poskusih, da 

bi prišel skozi vrata, ki jih ne moreš odpreti.« 

A. Bavelas 

10.1 Nezadovoljstvo kot impulz za spremembo in razvoj 

V tujih virih zasledimo različne zapise o implementaciji raznovrstnih oblik spletnih 

dnevnikov v pedagoški praksi na različnih nivojih (Barrett, 2007, 2004; Du in Wagner, 

2007; Jafari in Kaufman, 2006; Lorenzo in Ittelson, 2005), v našem prostoru pa je to še 

slabo raziskana tematika. Težko je zaslediti domačo strokovno literaturo ali kakovosten 

primer iz prakse, kjer bi uporabili spletni dnevnik v izobraževalne namene, še težje pa je 

najti učitelje ali celo razrede, ki bi ga oblikovali v prvem obdobju osnovne šole. Zato 

lahko upravičeno sklepam, da tovrstna uporaba v Sloveniji še ni razširjena, raba spletnih 

dnevnikov pa temelji na iniciativi posameznih institucij ali pa gre za projekte 

posameznikov. Poleg omenjenega sem pri svojem dosedanjem pedagoškem delu opazila 

še naslednje: 

- v učnih načrtih še ni predvideno, katere učne cilje bi lahko učenci dosegali ob 

pomoči sodobnih IKT, predvsem računalnika z ustrezno didaktično opremo in z 

dostopom do medmrežja; 

- digitalne pismenosti učencev v nižjih razredih osnovne šole ne razvijamo 

načrtno in sistematično; 

- učitelji uporabljajo računalnik le kot orodje za pisanje, na primer pri pripravi na 

pouk, sestavo preizkusov znanja ali za administrativne namene, manj pa kot učni 

pripomoček; 

- učitelji se še vedno zapirajo v učilnice in ne razširjajo primerov dobrih praks; 

- premalo je sodelovanja med učitelji, starši, učenci in širšo skupnostjo. 

10.2 Stanje pred začetkom raziskave 

Moje ukvarjanje s preizkušanjem in z vključevanjem IKT v pouk sega v leto 2003, ko 

sem v sklopu diplomskega dela Motivacijska sredstva pri pouku matematike od 1. do 5. 

razreda osnovne šole na svetovnem spletu (Kunčič, 2003) raziskovala, katere zunanje 

motivacijske spodbude lahko poleg pohvale in nagrade uporabimo, ko želimo spremeniti 

svoj način poučevanja in spodbuditi ali okrepiti notranjo učno motivacijo. Med zunanje 

motivacijske spodbude v obliki motivacijskih sredstev za učenje in poučevanje 

matematike sem med drugimi uvrstila tudi mapo učenčevih izdelkov, učiteljevo mapo, 

zgoščenke, računalniške programe in spletne strani z didaktičnimi vsebinami, kar je že 
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nakazovalo na mojo osebno angažiranost pri inoviranju obstoječe šolske prakse z uporabo 

IKT. Izdelala sem tudi spletno stran 123matematika17, kjer obiskovalci prosto dostopajo 

do številnih avtorskih učnih listov in drugih motivacijskih sredstev za neposredno 

uporabo pri pouku in učenju doma. Spletno stran sem razvijala tudi v času podiplomskega 

študija, saj so povratne informacije številnih obiskovalcev (od leta 2003 je spletno stran 

obiskalo 252 000 obiskovalcev) pritrjevale mojemu mnenju, da tudi v Sloveniji 

potrebujemo različne portale, ki bi s svojimi storitvami stali ob strani učiteljem in staršem, 

učencem pa omogočali privlačnejši pouk.  

Verjamem, da se najbolj bistvene novosti začnejo razkrivati takrat, ko se učitelj na 

začetku šolskega leta znova znajde pred izbiro, ali bo gledal na stvari tako kot vsi, ali pa 

bo uporabil nove možnosti in izkušnje ter si upal pogledati v oči novim priložnostim. Na 

podlagi pozitivnih izkušenj in s pridobljenim znanjem za uporabo IKT sem se odločila, 

da s pomočjo sodobne tehnologije oblikujem zgodbo o razredu in dopustim, da se v 

procesu uvajanja inovacije prelevim v vlogo učenca, ki ob aktivnem raziskovanju 

implementacije IKT v pouk spoznava nova, sodobnejša pota stroke za dvig kakovosti 

učenja in poučevanja.  

10.3 Opis načrta  

Na podlagi pregleda obstoječe literature in spletnih virov o problemu raziskave je bil na 

začetku dela oblikovan načrt ter zagotovljeni so bili pogoji za izvedbo projekta. Slednje 

je obsegalo zagotovitev strojne in programske opreme ter didaktičnih programov, 

predstavitev raziskave staršem in pridobitev soglasij za objavo izdelkov na spletu. V 

navezavi s cilji pouka sem izvedla tudi predstavitvene dejavnosti za učence. 

Prvi akcijski korak  

V sklopu prvega akcijskega koraka sem načrtovala:  

- izdelavo spletnega dnevnika v obliki spletne strani;  

- razvoj refleksije o šolskem delu;  

- preučitev didaktične vrednosti spletnega dnevnika kot učnega sredstva in 

pripomočka za razvoj refleksije; 

- pridobitev ter analizo povratnih informacij in refleksij učencev in staršev. 

 

 

                                                 

17 123matematika, http://www2.arnes.si/~skunci1/ 
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Drugi akcijski korak 

Revizija in evalvacija po prvem akcijskem koraku sta pokazali na odprte probleme ter še 

na neraziskane možnosti uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri šolskem delu. 

Zaradi tega sem na podlagi ugotovitev želela nadgraditi obstoječo prakso.  

Načrtovala sem naslednje korake: 

- funkcionalno in vsebinsko nadgradnjo izdelka;  

- razširitev uporabe učnih programskih orodij za doseganje ciljev pouka in razvoj 

digitalne pismenosti; 

- razvoj besedišča za refleksijo pri učencih;  

- oblikovanje in preverjanje doseganja učnih ciljev s področja digitalne 

pismenosti;  

- analizo prednosti in slabosti uporabe spletnega dnevnika ter računalnika pri 

pouku.  

Tretji akcijski korak 

Proces razvoja IKT je odpiral nova vprašanja in nakazoval nove tehnične ter pedagoške 

izzive, ki sem jih v nadaljnjem inovacijsko-raziskovalnem prizadevanju vključevala v 

delo. Načrt zadnjega akcijskega koraka je obsegal:  

- oblikovanje spletnega dnevnika v obliki bloga;  

- oblikovanje osebnih spletnih dnevnikov učencev; 

- analizo prednosti in pomanjkljivosti uporabe bloga; 

- pridobitev in analizo povratnih informacij sodelujočih staršev ter učencev; 

- izvedbo in analizo zunanje evalvacije s stani učiteljev po Sloveniji. 
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11 PRVI AKCIJSKI KORAK 

»Ne hodi po uhojenih poteh. Raje pojdi tja, kjer ni poti in pusti 

sled.« 

neznani avtor 

11.1 Načrt 

Pred vsakim akcijskim krogom sem izdelala shemo, ki je predstavljala osnovni potek 

raziskave. Preglednica 11.1 prikazuje vse faze znotraj prvega akcijskega koraka in njim 

pripadajoče dejavnosti ter uporabo gradiva po mesecih. 

Preglednica 11.1: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje prvega akcijskega koraka 

FAZA MESEC DEJAVNOSTI GRADIVO 

NAČRT 

avg. 2004 - študij virov in literature 

- oblikovanje ciljev za delo 

- literatura 

- spletni viri 

- okvirni načrt 

AKCIJA 

sep. 2004 - zagotovitev opreme 

- predavanje za starše 

- predstavitev za učence 

- soglasja 

- viri in literatura 

- raziskovalni dnevnik 

- gradivo za razvijanje 

refleksije 

- delovni zapiski 

- programska oprema 

- spletni dnevnik 

okt. 2004 - izdelava delovnega portfolija 

nov. 2004 - izdelava izbirnega portfolija 

- razvoj besedišča za refleksijo 

- izdelava spletnega dnevnika 

- objava spletnega dnevnika 

- obveščanje staršev 

dec. 2004– 

jun. 2005 

- osveževanje spletnega 

dnevnika 

- razvoj refleksije o šolskem 

delu 

jun. 2005 - shranjevanje spletnega 

dnevnika na zgoščenke 

EVALVACIJA 

jun. 2005 - analiza učinkov 

- zapis poročila 

- vprašalnik 

- refleksije udeležencev 

- refleksivna samoanaliza 

- učne priprave 

- učni načrti 

- dokumentirano gradivo 

- raziskovalni dnevnik 

- delovni zapiski 

- beležke 

- spletni dnevnik 

REVIZIJA  
jun. 2005 - pregled dela 

- zapis ugotovitev 

- načrt 

- opombe 

PREDSTAVITEV 

DELA 

jun. 2005 - predstavitev dela  

- diskusija na podiplomskem 

seminarju 

- seminarska naloga 

- elektronske prosojnice 

- povratne informacije  

NOVA 

IZHODIŠČA 

sep. 2006 - iskanje rešitev za težave in 

pomanjkljivosti 

- sprejemanje novih odločitev 

- priročniki 

- spletni viri 

- delovni zapiski 
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Na podlagi študija obstoječe, praviloma tuje literature in spletnih virov o problemu 

raziskave, ter na podlagi izkušenj in pozitivnih povratnih informacij o spletni stani 

123matematika s strani njenih uporabnikov, sem se ob novici, da bom za naslednja tri leta 

prevzela razredništvo nove generacije prvošolčkov, odločila, da usvojena znanja o 

integraciji IKT v pouk prenesem s področja razvoja matematičnih spletnih gradiv na 

oblikovanje spletnega dnevnika. Z omenjenim sem se seznanila med prebiranjem zapisov 

Helen Barrett, upokojene profesorice s Pedagoške fakultete na Aljaski, ki se z 

raziskovanjem in razvojem e-portfolija v izobraževanju ukvarja od leta 1991. Med 

študijem virov in literature so mi njeni zapisi predstavljali izhodišče za načrtovanje 

prvega akcijskega koraka. 

Po predhodno oblikovanem okvirnem načrtu celotne raziskave sem izdelala podrobni 

načrt prvega akcijskega koraka, ki je obsegal naslednje točke: 

- zagotovitev pogojev za izvedbo projekta; 

- oblikovanje delovnega portfolija; 

- oblikovanje izbirnega portfolija z razvijanjem besedišča za refleksijo učencev;  

- izdelava spletnega dnevnika v obliki spletne strani; 

- shranjevanje spletnega dnevnika na zgoščenke; 

- analiza in predstavitev didaktične vrednosti spletnega dnevnika kot učnega 

sredstva in pripomočka za razvoj refleksije; 

- pridobivanje in analiza povratnih informacij ter individualnih refleksij učencev 

in staršev; 

- evalvacija in revizija učinkov prvega akcijskega koraka; 

- zapis ugotovitev in poročanje o izdelavi ter poteku uvajanja spletnega dnevnika 

na podiplomskem seminarju; 

- načrtovanje izhodišč za drugi akcijski korak. 

11.2 Akcija 

V nadaljevanju opisujem vse postopke, ki sem jih izvedla med prvim akcijskim korakom. 

Faze se nanašajo na pogoje za izpeljavo projekta (poglavje 11.2.1), na zbiranje izdelkov 

v delovnem portfoliju (poglavje 11.2.2) in izbiro reprezentativnih materialov v izbirnem 

portfoliju (poglavje 11.2.3) s poudarkom na razvijanju besedišča za refleksijo pri učencih. 

Izdelava in objava spletnega dnevnika Sončki je opisana v poglavju 11.2.4, predstavitev 

dela pa je podana v poglavju 11.2.5. 
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11.2.1 Pogoji izdelave  

Zagotovitev strojne in programske opreme 

Pred začetkom novega šolskega leta (2004) sem v prvem razredu uredila računalniški 

kotiček, v katerega sem namestila računalnik z medmrežno povezavo. Dodala sem še 

19-palčni zaslon, tipkovnico, miško, slušalke, mikrofon in tiskalnik. Računalnik je bil 

opremljen z osnovno programsko opremo (operacijski sistem Microsoft Windows XP, 

pisarniški paket Microsoft Office, brskalnik Internet Explorer) in z nekaterimi 

didaktičnimi programi (Miškina mala šola, Raziskujem v prometu, Moja prva števila). Z 

učiteljicami razrednega pouka smo si delile tudi digitalni fotoaparat in optični čitalnik. 

Delo v računalniškem kotičku je zaživelo že v drugem mesecu pouka, saj so učenci 

računalnik sprejeli kot enega izmed zanimivejših učnih pripomočkov.  

Predstavitev za starše in pridobitev soglasij  

Septembra 2004 sem v okviru roditeljskega sestanka predstavila namen izdelave 

spletnega dnevnika in cilje projekta ter odgovorila na vprašanja in pomisleke. Starši so z 

navdušenjem pozdravili mojo zamisel in izrazili strinjanje, da premišljeno, predvsem pa 

s pedagoškimi nameni vključimo računalnik v poučevanje in učenje. Na praktičnih 

primerih sem predstavila tudi proces refleksije, kot oblike spodbujanja razmišljanja o 

lastnem učenju in dosežkih. Na moje veliko presenečenje se je nekaj staršev, večinoma 

očetov, po končanem sestanku v neformalnem pogovoru ponudilo, da bi projekt podprli 

tudi tako, da bi nas fotografirali ali snemali pri različnih dnevih dejavnosti in na 

prireditvah, nekateri pa so ponudili sponzorstvo pri nakupu zgoščenk, zvočnikov ter 

digitalnega fotoaparata. Po predstavitvi sem v podpis razdelila tudi pisna soglasja (Priloga 

1), ki jih v 6. členu predpisuje Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju osnovnošolskega izobraževanja (UL 80/04). Vsi starši so soglašali, da projekt 

po namenu ali vsebini ne posega v zasebnost učencev in podali pisno privolitev. Ob 

zaključku sestanka sem starše prosila tudi, da na lističe brez zadržkov zapišejo 

pričakovanja in želje za prvo šolsko leto. Starši so v večini izražali želje po čim bolj 

uspešni vključitvi otrok v šolo in po premagovanju strahu pred novimi izzivi. Izpostaviti 

velja naslednje štiri misli, saj se povezujejo z nameni projekta. 

»Želim si, da bi otrok novo znanje usvajal zaradi lastne motivacije, brez stresa, 

in da bi bile napake sprejete pozitivno kot del učenja.« 

»Spoznavanje z računalnikom v druge namene, kot samo za igranje iger.« 

»Spoznala sem, da boste bistrili um in čute. 

»Želim si, da bi bilo na šoli veliko ustvarjalnega duha.« 
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Na tem mestu velja poudariti, da z zagotovitvijo strojne in programske opreme ter s 

pridobivanjem pisnih privolitev staršev nisem imela težav, kar je bistveno olajšalo prve 

korake projekta in potrdilo pravilnost moje odločitve o namenu ter ciljih projekta.  

Predstavitev za učence 

Pri predstavitvi ideje o skupnem oblikovanju spletnega dnevnika učencem sem se 

navezala na takratni učni načrt za predmet Spoznavanje okolja, ki je med drugim 

predvideval tudi obravnavo učnih tem z naslovom Kdo sem in Jaz in ti, vi in mi, ki sta 

bili namenjeni zavedanju učencev o njihovi enkratnosti in neponovljivosti ter oblikovanju 

zavedanja o pripadnosti šolski skupnosti. V pogovor z učenci sem vključila pomen 

zapisovanja dnevnika, ki sem ga osvetlila s pomočjo zgodovinskih kronik, starih pisem 

in kratkih odlomkov iz osebnega dnevnika ter na koncu tudi z ogledom spletnega 

dnevnika deklice Victorie na računalniku (poglavje 7.5). Učenci so hitro sprejeli idejo, da 

bi med šolskim letom skupaj s pomočjo fotografij in zapisov pripovedovali zgodbo o 

razredu, ki bi nam služila za to, da bi drug drugemu in staršem prikazovali: kaj smo se 

novega naučili, kaj nam je najbolj uspelo, kaj se nam je najbolj vtisnilo v spomin ter preko 

refleksivnih zapisov razvijali miselne veščine in pokazali, da smo dozoreli za prvošolce, 

ki polni pričakovanja in zanosa vstopajo na pot učenosti. 

11.2.2 Delovni portfolijo 

Prvih nekaj tednov pouka sem gradivo v datotekah različnih formatov (txt, doc, jpg, gif, 

bmp, pdf, ppt, mpeg, avi) neurejeno zbirala in shranjevala na razrednem ter domačem 

računalniku. Ker se je zaradi obsega in zmešnjave med prenašanjem gradivo izgubljalo 

ali podvajalo, sem kmalu ugotovila, da bo potreben sistematičen pristop, ki bo zagotovil 

pregledno in urejeno zbirko v obliki delovnega portfolija.  

V delovni portfolijo smo uvrščali gradiva, ki so prikazovala proces učenja ali nastajanje 

izdelkov, za katere smo porabili veliko časa oziroma na katere so bili učenci posebej 

ponosni. Vse tekstovne zapise (misli, spise, pesmi) sem shranila v formatu txt in datoteke 

zaradi preglednosti poimenovala z datumom, avtorjem in s ključno besedo 

(datum_avtor_tag.txt). Pri zbiranju slikovnega gradiva, to je fotografij ali skeniranih 

izdelkov učencev, pa sem izbrala format jpg in datoteke poimenovala z datumom, s 

ključno besedo dogodka in z zaporedno številko (datum_tag_st.jpg). Podobno sem 

postopala tudi pri urejevanju video posnetkov, kjer je bil izbran stisnjen video format 

DivX in uporabljen enak princip poimenovanja (datum_tag_st.mpeg/avi). Zaradi 

kronološke ureditve sem se odločila za razporejanje gradiva v mape po mesecih in nadalje 

po kategorijah (fotografije oziroma izdelki) ter hrambo vsega na enem, domačem 

računalniku. Pogosto sem izdelovala tudi varnostne kopije podatkov, sprva na zgoščenke, 

kasneje pa na zunanji disk.  
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11.2.3 Izbirni portfolijo 

Ker je izbirni portfolijo s svojimi premišljenimi vsebinami nekakšna odskočna deska za 

kasnejše oblikovanje spletnega dnevnika, je priporočljivo, da izbiranje opravimo 

sistematično in načrtno, saj se tako izognemo nepreglednosti ter prihranimo na času. 

Glede na izkušnje lahko rečem, da se v procesu zbiranja pridobi preveliko število vsebin. 

Zaradi tega jih je potrebno zbrano pregledati in razmisliti o njihovi vključitvi v 

predstavitveni del.  

Proces refleksije, razmisleka o izbiri izdelkov in iskanje razlogov za njihovo umestitev je 

bistveni del nastanka spletnega dnevnika. Zaradi tega smo v tem koraku veliko časa 

posvetili razvijanju refleksije, predvsem besedišču za opisovanje in argumentiranje izbora 

izdelkov s strani učencev. Refleksija je namreč spretnost, ki za razvoj potrebuje čas. 

Potrebna je razlaga in na začetku tudi ponazoritev s primeri ter s pomožnimi besednimi 

zvezami, z začetki stavkov ali z vprašanji. Van Wagenen in Hibbard (v Barrett, 2000, 5) 

proces refleksije zaznamujeta s tremi vprašanji: »What? «, »So what?«, »What now?«. S 

prvim vprašanjem »Kaj si izbral?« bodo učenci povzeli vse izdelke in dokaze o tem, kaj 

so se naučili. Z odgovorom na vprašanje »Kaj znam?« bodo kritično razmislili o tem, kaj 

znajo, katere učne cilje že dosegajo; s tretjim odgovorom na vprašanje »Kaj si želim?« 

bodo učenci razmislili o tem, katera znanja morajo še usvojiti, kaj morajo pri svojem delu 

izboljšati in kaj si še želijo.  

Tudi v tem koraku sem ohranila sistematično ureditev dokumentov v mapah po mesecih 

in kategorijah, z dodatno ločitvijo na: 

- javni del za skupinsko predstavitev na spletu;  

- javni del, vključen zgolj na zgoščenke (datoteke, ki jih ni bilo mogoče objaviti 

na spletu);  

- osebni del na posameznikovi zgoščenki (družinske refleksije). 

Med računalniškimi programi, uporabljenimi v tem koraku, velja izpostaviti tiste za 

urejevanje slik in videa. Za obdelavo slik sem uporabila program ACDSee18, ki 

uporabniku v zelo prijaznem okolju omogoča hitro in enostavno delo z velikimi 

količinami datotek. Med pogosto uporabljene aktivnosti spadajo skupinsko 

preimenovanje datotek, rotacija slik v pravo orientacijo, izrezovanje motiva, sprememba 

ločljivosti in priprava predoglednih slik (angl. thumbnails) za uporabo v spletnem 

dnevniku. Primer delovnega okolja programa ACDSee prikazuje Slika 11.1. 

                                                 

18 ACD Systems, http://www.acdsee.com/ 
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Za obdelavo video posnetkov sem uporabila program Windows Movie Maker. Video 

zapise določenega dogodka sem najprej uvozila v program, jih nato posamezno obdelala 

in razvrstila v želeno zaporedje, dodala vizualne učinke in naslove ter vse shranila na 

računalnik. Krajše video posnetke sem predvidela za objavo na spletu kot prenosljive 

mpeg datoteke, celotni posnetki pa so bili zaradi velikosti datotek oziroma pomanjkanja 

prostora na spletnem strežniku vključeni le na zgoščenko. Delovno okolje programa 

Windows Movie Maker prikazuje Slika 11.2. 

11.2.4 Spletni dnevnik v obliki spletne strani 

Ena izmed bistvenih značilnosti spletnega dnevnika je njegova objava na svetovnem 

spletu. Ker spletnega dnevnika nisem želela zasnovati zgolj kot shrambe podatkovnih 

datotek, sem se odločila za izdelavo statične spletne strani kot množice povezanih HTML 

dokumentov. Kljub množici prosto dostopnih predlog sem se po pregledu ponudbe 

odločila, da celotno spletno stran oblikujem sama. Proces nastajanja sem razdelila v šest 

korakov, in sicer:  

- zasnova in hierarhična zgradba;  

- grafična podoba;  

- izdelava spletne strani;  

Slika 11.1: Delovno okolje programa ACDSee. 

Slika 11.2: Delovno okolje programa Windows Movie Maker. 
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- objava;  

- osveževanje vsebine; 

- shranjevanje na zgoščenko. 

Zasnova in hierarhična zgradba 

Pri organiziranosti vsebine sem sledila urejenosti dokumentov izbirnega portfolija in se 

tako izognila pretirani razvejanosti spletne strani. Z dodatno kategorizacijo na posamezne 

dogodke sem učencem zagotovila enostavno in pregledno zasnovo, ki jo ponazarja 

struktura na Sliki 11.3.  

 

Slika 11.3: Struktura spletnega dnevnika v obliki spletne strani. 

Grafična podoba 

Osnovno podobo spletne strani smo z učenci oblikovali preko pogovora. V sklopu učne 

teme Jaz in moja šola smo obstoječemu simbolu šole (Slika 11.4) dodali še posebno 

oblikovan simbol razreda (Slika 11.5). Za osnovne barve spletne strani smo izbrali 

odtenke sončnega zahoda. Ozadju glavne strani in podstrani smo dodelili zelo svetlo 

rjavo-oranžno barvo RGB(255,237,217), za naslove in podnaslove temno oranžno 

RGB(204,102,0), besedilo pa je bilo zapisano v temno modri barvi RGB(0,0,139). Izbirali 

smo tudi enostavno vrsto pisave in naslovom, podnaslovom ter zapisom priredili različne 

velikosti in sloge. 

Slika 11.5: Simbol razreda. Slika 11.4: Simbol šole. 
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Ker sem vedela, da večina učencev še ne bere, sem za navigacijo po spletni strani, poleg 

tekstovnih hiperpovezav, pisanih z velikimi tiskanimi črkami, predvidela tudi 

hiperpovezave v obliki enostavnih slikovnih ikon. Za njihovo izdelavo sem uporabila 

program Macromedia Fireworks19 (Slika 11.6), orodje za oblikovanje grafičnih 

elementov na spletnih straneh.  

Preglednica 11.2 prikazuje nekatere izdelane primere grafičnih elementov z opisom 

njihove uporabe na spletni strani. 

Preglednica 11.2: Grafični elementi spletne strani 

PASICE IN IKONE POMEN  

 
logotip spletnega dnevnika 

 
naslov in simbol podstrani (mesec) 

  

slikovne ikone za ponazoritev 

mesecev 

   
navigacijski gumbi 

  

vsebina (fotografije in izdelki 

učencev) 

 

elektronski naslov spletnega 

dnevnika 

Izdelava spletne strani 

Za izdelavo spletne strani sem izbrala program Macromedia Dremweaver20, ki omogoča 

t. i. WYSIWYG (angl. what you see is what you get) oblikovanje spletnih strani. To 

pomeni, da gradnja spletne strani ne poteka zgolj kot programiranje v označevalnem 

jeziku HTML, pač pa kot vizualno urejanje vsebine, kjer se preko grafičnega vmesnika 

                                                 

19 Macromedia Fireworks, http://www.adobe.com/products/fireworks.html 
20 Macromedia Dremweaver, http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html 

Slika 11.6: Delovno okolje programa Macromedia Fireworks. 
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sproti kaže končna podoba spletne strani (Bruce, 2002). Delovno okolje in osnovne 

elemente programa prikazuje Slika 11.7.  

Vstopno stran spletnega dnevnika (Slika 11.8) sem želela učencem čim bolj približati. Za 

velikim naslovom spletnega dnevnika, ki so ga izbrali učenci na podlagi izbranega 

razrednega simbola, se je nahajala dobrodošlica obiskovalcem in osnovni podatki o strani. 

Dodana je bila tudi razredna himna, na katero je spomnil učenec med pogovorom v krogu, 

ko smo skupaj razmišljali o pomenu razrednega simbola in nizali številne asociacije. Ker 

so pesem Ti si moj sonček prepoznali tudi drugi učenci, se je refren zabavno-glasbene 

skupine Agropop razlegal po razredu in tako postal himna razreda, ki smo jo dodali pod 

naslov spletnega dnevnika. 

Središče vstopne strani je predstavljalo deset slikovnih ikon, ki so ponazarjale slikovne 

hiperpovezave na mesece šolskega leta. Ikone sem skrbno oblikovala tako, da so s simboli 

spominjale učence na mesec v letu (npr. šolska torba – september, novoletna jelka – 

december). Pod ikone sem z velikimi tiskanimi črkami dodala tudi tekstovne 

hiperpovezave, ki so učence spodbujale k branju imen mesecev. Na spodnji del vstopne 

Slika 11.7: Delovno okolje programa Macromedia Dremweaver. 

Slika 11.8: Spletni dnevnik razreda Sončki, vstopna stran. 
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strani sem dodala tudi simbol nabiralnika, ki je služil kot hiperpovezava do naslova 

elektronske pošte za pošiljanje prispevkov. 

Vsaka podstran dnevnika je bila oblikovana po enotni predlogi in je ponazarjala mesec. 

Za naslovno pasico z ikono in imenom meseca se je nahajala navigacijska vrstica, v kateri 

so bile zbrane ikone s hiperpovezavami na: prejšnji mesec, razdelek s fotografijami, 

vstopno stran, razdelek z izdelki in naslednji mesec. Dodana je bila še tematska pesem, 

ki je služila kot gradivo za pripravo na govorni nastop pri bralni znački ali pa je 

predstavljala vajo za tiste učence, ki so že brali. Nato sta si sledila razdelek s fotografijami 

(Slika 11.9) in razdelek z izbranimi izdelki učencev (Slika 11.10), ki sta bila tematsko in 

kronološko urejena v smiselne sklope ter sta prikazovala vse ravni našega skupnega 

bivanja v izbranem mesecu. Vsaka izmed manjših fotografij (velikosti 170 × 127 

slikovnih pik) je predstavljala hiperpovezavo na večjo sliko (velikosti 800 × 600 slikovnih 

pik), ki so jo učenci ter starši lahko uporabili za shranjevanje ali tiskanje. 

Slika 11.9: Razdelek s fotografijami za mesec februar. 

Slika 11.10: Razdelek z izdelki za mesec februar. 
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Težko je strniti vsebinsko pestrost. Kljub temu pa lahko povzamem, da smo s pomočjo 

refleksij o šolskem delu največkrat izbrali fotografije in pisne izdelke, ki so se nanašali 

na: 

- proces učenja; 

- učne dosežke; 

- razredne projekte; 

- dneve dejavnosti; 

- nastope; 

- obiske izobraževalnih institucij;  

- gostovanja staršev in drugih gostov. 

Objava  

Med oblikovanjem, predvsem pa po postavitvi spletne strani, sem njeno delovanje 

temeljito preizkusila v brskalnikih Internet Explorer in Mozilla Firefox. Posebej sem bila 

pozorna na to, ali se tekstovni in grafični elementi pravilno izpišejo in ali hiperpovezave 

vodijo do pravih lokacij. Temu je sledil prenos vseh datotek (htm, jpg, gif) na spletni 

strežnik. Pri tem sem za gostitelja spletne strani izbrala nacionalnega ponudnika omrežnih 

storitev za izobraževalne ustanove Arnes21, ki nam je na strežniku brezplačno dodelil 100 

MB prostora in za spletni naslov določil povezavo http://www2.arnes.si/~osljprev12/. Naj 

omenim, da Arnes žal ni omogočal registracije lastne domene, kot na primer 

http://www.soncki.com. Prenos datotek na spletni strežnik je bil izveden preko protokola 

za prenos datotek FTP (angl. File Transfer Protocol), pri čemer sem za FTP odjemalca 

(angl. client) uporabila program CuteFTP22. To je program (Slika 11.11), s katerim se 

lahko povežemo s FTP strežnikom ter nanj oziroma z njega prenašamo datoteke. 

                                                 

21 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, http://www.arnes.si/ 
22 CuteFTP, http://www.cuteftp.com/ 

Slika 11.11: Delovno okolje programa CuteFTP. 
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Sledili sta objava hiperpovezave na domači spletni strani osnovne šole in izdelava vizitke, 

ki jo prikazuje Slika 11.12. Slednjo si je, zaradi zapletenosti spletnega naslova in naslova 

elektronske pošte, kot obvestilo staršem vsak učenec nalepil v beležko. 

Osveževanje vsebin 

Osveževanje vsebin je potekalo praviloma na štirinajst dni. Ob večjih dogodkih (npr. 

Dnevu odprtih vrat, obisku dedka Mraza, nastopih) sem v tekočem tednu objavila vsaj 

nekaj fotografij, kasneje pa skupaj z učenci prispevek dopolnila z vsebinami po njihovem 

izboru ter s prispevki staršev (npr. kratki filmi, album v pdf obliki).  

Shranjevanje na zgoščenko 

Ob koncu šolskega leta sem spletni dnevnik shranila na zgoščenke (Slika 11.13). Le-tem 

sem dodala še vse video posnetke nastopov, prireditev in izletov, ki so jih čez leto 

prispevali starši. Vsak posamezni učenec je na svoji zgoščenki prejel tudi družinsko 

refleksijo. Zgoščenke so učenci prejeli na podelitvi spričeval in priznanj. 

11.2.5 Predstavitev dela 

Da bi z razvojem in uporabo spletnega dnevnika seznanila študijske kolege ter jih 

motivirala za sprejem novosti s področja uporabe IKT pri pouku v prvem obdobju 

Slika 11.12: Vizitka za obveščanje. 

Slika 11.13: Naslovnica zgoščenke Sončki. 
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osnovne šole, sem ob koncu prvega letnika podiplomskega študija napisala in predstavila 

pregleden seminar Portfolijo, neskončne možnosti za vseživljenjsko učenje. Na 

predstavitvi sem nakazala teoretične opredelitve različnih pojavnih oblik portfolija in jih 

analizirala glede na prednosti ter pomanjkljivosti pri pouku. Nadalje sem se omejila smo 

na e-portfolijo, ki sem ga poskušala opredeliti po številnih tujih avtorjih, za bolj praktični 

prikaz pa sem dodala tudi nekatere primere iz tujine. Posebno pozornost sem namenila 

opisu nastanka in prvim ugotovitvam akcijske raziskave, ki sem jih podprla s številnimi 

slikovnimi in praktičnimi primeri iz prakse. Začetni strahovi, ki so bili posledica 

neraziskanosti področja, so bili uspešno premagani, saj je bila predstavitev med poslušalci 

dobro sprejeta. Kar nekaj vprašanj in komentarji kolegov so potrjevali, da sem začela 

raziskovati področje, ki je širši javnosti še neznano, vendar zanimivo in v praksi 

uporabno. 

11.3 Analiza 

Ob koncu prvega akcijskega koraka (junij 2005) sem v okviru analize učinkov uvedbe 

spletnega dnevnika želela pridobiti povratne informacije in refleksije učencev ter njihovih 

staršev. Za učence in starše sem pripravila anketni vprašalnik (Priloga 2), ki ga je 

izpolnilo 17 družin sodelujočega razreda. Uporabnost spletnega dnevnika kot učnega 

sredstva in pripomočka za razvoj refleksije sem raziskala na podlagi analize učnih priprav 

ter učnih načrtov za prvi razred in pridobljenih povratnih informacij ter refleksij (primeri 

v Prilogah 4 in 5). Ugotovitve temeljijo tudi na opazovanju razrednega dogajanja in na 

refleksivnem samoopazovanju ter beleženju procesa izdelave in uporabe spletnega 

dnevnika v obliki spletne strani v prvem razredu. Podatki so bili zbrani v šolskem letu 

2004/2005. 

Analizo prvega akcijskega koraka sem naredila na podlagi naslednjih etapnih vprašanj: 

- Kakšna je didaktična vrednost spletnega dnevnika kot učnega sredstva pri 

pouku? 

- Kakšna je vloga spletnega dnevnika pri razvoju refleksije? 

- Kakšne so povratne informacije ter refleksije učencev in staršev ob koncu 

šolskega leta? 

11.4 Ugotovitve 

11.4.1 Spletni dnevnik kot učno sredstvo za doseganje ciljev pouka 

Med šolskim letom se je večkrat pokazalo, da lahko razredni spletni dnevnik uporabimo 

kot učno sredstvo pri pouku. Upoštevajoč razvojno stopnjo šestletnikov, ki svet in pojave 

zaznavajo na nazorno-simbolni ravni preko dominantnosti vidnih zaznav, sem poleg 

konkretnih predmetov pri pouku uporabljala tudi številne fotografije iz spletnega 
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dnevnika in jih uporabila kot učni pripomoček pri izpeljavi učne ure, za spodbuditev 

uvodne motivacije ali pa kot gradivo za ustno ponavljanje in utrjevanje znanja. 

Ker je zbrano in natančno opazovanje slikovnih gradiv je kompleksna spretnost, zato 

zahteva sistematično uvajanje. V učni proces sem ga uvedla preko igre in neusmerjenega 

opazovanja fotografije, kar je učencem omogočilo, da so se sami seznanili z njo ter jo 

spontano opazovali in odkrivali dejstva. Cilj predstavitvenega dela je bil učence 

motivirati za takšen način dela in ugotoviti njihovo predznanje, saj gre pri omenjeni 

metodi za aktivno konstrukcijo novega znanja na temelju že obstoječega. Kasneje sem z 

metodo opazovanja preko celotnega šolskega leta načrtno razvijala učenčeve sposobnosti 

natančnega zaznavanja in usmerjanja pozornosti v določene smeri s ciljem, da na 

fotografiji opazijo dogajanje, predmet, naravo in osebe ter jih primerjajo in opisujejo. Kot 

pomoč sem učencem zastavljala številna vprašanja in s tem usmerjala pozornost v 

bistvene elemente oziroma predmete opazovanja, ki so se nanašali na cilje pouka. Preko 

socialnega povezovanja in skupinskega dela ob fotografiji so učenci najprej iskali odnose, 

vzroke med pojavi, predvidevali so posledice dogodkov, tvorili ustne opise dogodkov in 

naravoslovnih postopkov, izmenjali so si misli, čustva in nova spoznanja, ob tem pa se 

učili pazljivega poslušanja, čim bolj zbornega govorjenja in zastavljanja zanimivih 

vprašanj. Tako so dosegali izbrane cilje, povezane s poukom slovenščine, nekaj učnih 

tem pa smo s pomočjo tako zbranega in prikazanega gradiva usvojili tudi pri predmetu 

spoznavanje okolja.  

V Preglednici 11.3 navajam dejavnosti, ki smo jih izpeljali ob uporabi spletnega dnevnika 

po takratnem Učnem načrtu za slovenščino (Križaj Ortar idr., 2002) in Učnem načrtu za 

spoznavanje okolja (Krnel idr., 2001) v prvem razredu. 

Preglednica 11.3: Primeri dejavnosti ob uporabi spletnega dnevnika 

 SLOVENŠČINA SPOZNAVANJE OKOLJA 

D
E

J
A

V
N

O
S

T
I

 

Učenci: 

- ob/po ogledu fotografij narekujejo 

besedilo učitelju 

- glasno berejo slike, fotografije, ilustracije 

in simbole 

- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s 

sošolci in z učiteljem 

- se pogovarjajo med seboj in z učiteljem ter 

se smiselno odzovejo na govorjenje 

drugega 

- odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o 

bistvenih podatkih 

- povedo svoje mnenje 

- pripovedujejo o svojih izkušnjah 

- ustno dopolnijo nedokončano poved, ki se 

nanaša na fotografijo 

- govorno nastopajo in pazijo, da govorijo 

čim bolj razločno, naravno in zborno 

Učenci: 

- prepoznavajo podobnosti in razlike med 

ljudmi 

- doživljajo sebe kot del razreda, razred kot 

del skupnosti 

- ob različnih situacijah se pogovarjajo o 

svojih čustvih in prepoznajo različne 

čustvene izraze 

- nizajo fotografije po časovnem zaporedju; 

- oblikujejo pregled opravljenih aktivnosti v 

enem tednu/mesecu 

- spoznavajo različne praznike ob koncu 

koledarskega leta 

- uporabljajo osnovne izraze za časovno 

opredeljevanje dogodkov 

- spoznavajo in opisujejo lastnosti žive in 

nežive narave 
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Za ilustracijo navajam izražene opise in občutke učencev ob nizu fotografij za dan 

dejavnosti, ko smo obiskali bližnji gozd ter se povzpeli na Rožnik. Učenci so preko 

vnaprej izbranih fotografij, ki so prikazovale pomembnejše dogodke in dejavnosti tistega 

dne, tvorili ustni opis dogodka, ki sem ga kasneje zapisala in objavila.  

»Poslušali smo petje ptic in videli različna drevesa. Šli smo tudi na igrala. Imeli 

smo se lepo.«  

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se lovili. Videli smo veliko psov in cvetlic.«  

»Zelo mi je bilo vroče. Užival sem na svežem zraku. Zelo rad sem tekel.«  

»Poslušali smo ptice. Slišali smo kose in vrabce. Hodili smo eno uro. Ko smo 

prišli na vrh, smo se igrali in jedli.«  

»Všeč mi je bilo, ko smo se valjali po travi in tekli.«  

»Naučil sem se, da ne smemo mučiti živali.«  

V sklopu prazničnih dejavnosti v mesecu decembru smo ob opazovanju fotografij tvorili 

povedi na temo praznikov. Učenci so, kljub usmerjanju na praznike ob koncu 

koledarskega leta, izkazali širše razumevanje tega pojma in ga povezali tudi z drugimi 

pomembnimi dnevi v letu (rojstni dan, počitnice, družinsko srečanje).  

Prazniki so, ko: 

»Skuhamo dobro kosilo.« 

»Božiček nosi darila.« 

»Imaš rojstni dan.« 

»Gremo na počitnice.« 

»Se srečajo prijatelji.« 

»Povabimo sorodnike na obisk.« 

»Je božič.« 

»Dobim darila.« 

Na podlagi analiz učnih ur, ki so bile izvedene s pomočjo spletnega dnevnika, lahko 

zaključim, da se je vrednost razredne fotografije pri pouku izkazala za učinkovito učno 

in motivacijsko sredstvo, ki je učencem kompleksne in zapletene pojave ter odnose 

konkretizirala, obenem pa je zagotovila pomemben didaktičen vir, ki je poleg učnih ciljev 

zagotavljal tudi razvoj sistematičnega opazovanja in opisovanja, spodbujal miselne 

procese ter učence navajal na oblikovanje zaključkov in uvid zakonitosti.  

11.4.2 Razvoj refleksije  

Ker sem želela zagotoviti, da projekt ne bo ostal na nivoju razrednega spletnega albuma, 

sem pri delu veliko pozornosti namenila razvoju refleksije, s katero so se učenci srečali 
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prvič. Upoštevajoč misel: »Ne učimo se preko izkušenj, temveč preko refleksije doživete 

izkušnje« (Dewey, v Barrett, 2000, 4), sem v želji po prilagoditvi postopka stopnji in 

zrelosti učencev razvila nekaj didaktičnih iger ter vaj za ustno razvijanje refleksije (npr. 

risanje sebe glede na počutje, kako se počuti sošolec na fotografiji, izmišljanje simbolov 

in barv za opis razpoloženja, igre vlog s pomočjo lutk). Ob številnih gradivih iz delovnega 

portfolija sem učence spodbujala, da utemeljijo svoj izbor posameznega izdelka, ker je to 

'vstopnica' za izbirni portfolijo razreda in kasnejšo objavo v spletnem dnevniku razreda. 

Delo je potekalo v jutranjem krogu ali po pouku v času umirjene popoldanske aktivnosti 

ob koncu tedna. Učenci so si v tišini ogledovali fotografije izdelkov, proces učenja in 

video posnetke, ob tem pa dobili nalogo, da pobrskajo po spominu in si tiho, vsak zase, 

razložijo proces učenja ter občutke, povezane z učnimi dejavnostmi. Njihovo razmišljanje 

sem vodila s pomočjo vprašanj ali z nedokončanimi povedmi, izdelala pa sem tudi lističe 

s simboli različnih čustev, ki so jim pomagali izražati občutke ob izbiranju gradiva za 

izbirni portfolijo in posledično za objavo na spletni strani (Priloga 3). 

Večina učencev je po tihem razmisleku brez zadržkov in po svojih verbalnih zmožnostih 

izražala ter delila občutke o opravljenem delu. Najbolj živahna je komunikacija postala 

takrat, ko so učenci zagledali fotografijo, polno čustvenega naboja, ob tem pa pozabili na 

pravila pogovora v skupini. Ob posebnih dejavnostih sem ustne refleksije učencev 

zapisovala na list, ki sem ga opremila z imenom dejavnosti in datumom. Ko je bila spletna 

stran oblikovana, sem jih neposredno zapisovala pod izbrane fotografije. Ker nisem 

želela, da bi se posamezni učenci izpostavljali, sem na strani navajala le njihove misli, 

brez označenega avtorstva, in tako zagotovila anonimnost.  

Kmalu se je pokazalo, da je izražanje refleksije zelo povezano z bogatenjem besednega 

zaklada in s sposobnostjo ustnega izražanja pred skupino. Pripravljenost za govorjenje, 

samozaupanje in pogum za izražanje svojih misli sem spodbujala tekom celega šolskega 

leta tudi v okviru bralne značke in govornih vaj. Zelo koristna se je izkazala pomoč z 

izdelanim slikovnim gradivom (Priloga 3), h kateremu so se učenci zatekli, ko niso želeli 

ali uspeli besedno opisati svojih občutkov. Menim, da je bilo na tej stopnji bistveno, da 

smo v razredu uspeli zagotoviti prijateljsko in spodbudno klimo, v kateri so bile izjave 

učencev slišane ter sprejete, brez norčevanja in zbadanja s strani sošolcev.  

V mesecu juniju (2005) so učenci ob pomoči staršev in ob pregledovanju spletnega 

dnevnika razmislili o odhajajočem letu. Ob pomoči anketnega vprašalnika za spodbujanje 

refleksije (Priloga 2) so zapisali samooceno o učinkih učenja, izbrali so najljubši dogodek 

in izpostavili uspeli izdelek ali nalogo. Učenci, ki še niso pisali, so svoje odgovore 

narekovali staršem. Kot je razvidno iz pridobljenih refleksij (Priloga 4), so učenci že 

spoznali, da morajo prevzeti odgovornost za svoje znanje. Vsi učenci so preko odgovorov 
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izkazali, da že ločijo svoja močna in šibka področja, nimajo pa še razvitega besedišča za 

jasno poimenovanje spretnosti in sposobnosti.  

Naučil/a sem se: 

»Pisati ravne, poševne in krive črte, like.« 

»Matematiko, plavati, brati.« 

»Matematiko, slovenščino, snov v brezčrtnem zvezku, snov v karo zvezku, snov v 

črtastem zvezku, okolje, berila, nove pesmi, nove športe, risati.« 

»Še boljše brati, računati do deset, rolati, angleško govoriti.« 

»Računati od 10, nove pesmi, igre, spoznavati okolje.« 

 

Vaditi moram: 

»Nič, ker že vse znam.« 

»Odštevanje, ker sem se zmotil.« 

»Tapkanje žoge, ker ne znam dobro.« 

»Črke, ker se bi rad naučil tekoče brati.« 

»Matematiko, ker nisem pazljiva.« 

»Števila nazaj, ker nisem znal, ko sem bil vprašan.« 

11.4.3 Povratne informacije in refleksije staršev  

Tako kot učenci so tudi starši ob pregledovanju spletnega dnevnika in ob pomoči 

anketnega vprašalnika za spodbujanje refleksije (Priloga 2) razmislili o šolskem letu. Po 

analizi odgovorov (primeri v Prilogi 5) ni bilo mogoče izpostaviti prevladujoče dejavnosti 

ali dogodka, ki je staršem najbolj ostal v spominu. Navajali so različne šolske nastope in 

dejavnosti v okviru prvega šolskega dne ter različne dneve dejavnosti. Nekaj staršev pa 

je enotno izpostavilo Dan odprtih vrat šole z likovno etnografsko delavnico, ki so se je 

udeležili in skupaj z otroki izdelali panjsko končnico.  

Kako pomemben je partnerski odnos z družinami in sodelovanje staršev s šolo, ki prinese 

zadovoljstvo med vse sodelujoče, potrjujejo tudi naslednji zapisi.  

»Najbolj mi je ostalo v spominu sodelovanje z otroki, ker so bili tako navdušeni 

nad tem, da delajo skupaj s starši, vendar v šoli, kamor sicer hodijo le oni.« 

»Vse je potekalo spontano, sproščeno. Sodelovali smo vsi starši.« 

»Otroci so bili navdušeni nad tem, da delajo skupaj s starši.« 

Da se je v spomine vpletel tudi spletni dnevnik s številnimi fotografijami in zapisi, lahko 

razberemo iz naslednjih zapisov.  
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»Najlepše se zahvaljujemo Špeli, ki nam je z veliko truda in samoiniciativnosti s 

fotografijami in zapisi na internetni strani omogočila vpogled v šolski vsakdan 

naših otrok, ki večini staršev prvošolčkov ostane neznan. Hvala!«  

»Pozdravljam uporabo računalniške tehnologije, ki na tak način naredi šolo 

dostopnejšo staršem. Bravo, le tako naprej.« 

»V pripravo te strani je bilo vloženega veliko truda in znanja. Čestitam!« 

Starši so v okviru vprašalnika dopisali tudi, zakaj so na svojega otroka posebej ponosni 

ter kdaj in zakaj jih je v šolskem letu najbolj presenetil. Vse refleksije staršev so bile 

izredno spodbudne in pozitivno naravnane.  

»Brez težav usvojil znanje, zahtevano za 1. razred.« 

»Najbolj me je presenetil, ko je tako z veseljem in s takim žarom pel na nastopu.« 

»Najbolj mi je ostal v spominu prvi šolski dan, ker se je z njim začelo novo 

obdobje življenja in to z nasmehom na ustih.« 

»Najbolj me je presenetil s svojo domiselno ustvarjalnostjo in kreativnostjo pri 

vseh predmetih v šoli in s posebnim, njemu lastnim načinom razmišljanja in 

povezovanja različnih področij, ter z izredno razumskim sprejemanjem pojavov 

okoli sebe, nenavadnim za takšno starost.« 

»Na svojega otroka sem ponosna, ker je samostojen, uspešen, vesel, sproščen, 

zadovoljen prvošolček.« 

»Ugotovili smo, da je otrok zaradi pozitivnih spodbud v šolskem okolju 

pripravljen vsrkavati več in več znanja in ga potem tudi v praksi (dejanskem 

življenju) uporabiti.« 

»Na svojega otroka sem ponosen/a, ker je takšna, kot je – in je popolna.« 

»Vesela sem napredka, ki ga opažam pri […] in vedno večjega občutka za 

odgovornost. Hkrati pa ostaja res pravi sonček.« 

»Suvereno zastopa osvojeno znanje in s tem krepi pozitivno samopodobo.« 

»Na svojega otroka sem ponosen, ker se veseli vsakega dne posebej.« 

Preko zapisov je bilo moč razbrati tudi nekaj toplih zahval staršev, ki so jih namenili 

celotnemu timu, ki je poučeval v prvem razredu.  

»Brez požrtvovalne, aktivne učiteljice, vzgojiteljice in popoldanske učiteljice 

otroci takega napredka v razvoju oziroma znanju ne bi dosegli.« 

»Hvala za več kot dobro opravljeno delo. […] že komaj čaka, da bo začela hoditi 

v drugi razred.« 



 

100 

»Izredna pohvala vsem trem za napor, trud pri delu, kreativnost, pošten odnos 

do otrok, za prijetno vzdušje v razredu, za reševanje raznovrstnih težav na lep 

način, za toploto, ki jo delijo med vse otroke, ki radi hodijo v šolo, saj vam je 

uspelo ustvariti prijazno šolo. Hvala za vaš trud.« 

11.5 Evalvacija 

Ob prvih korakih nastajanja spletnega dnevnika me je pri preprekah, ki so bile največkrat 

tehnične narave, vodila misel: »Na svetu je ni skale ali stolpa, ki bi bila tako visoka, da 

se nanju človek ne bi mogel povzpeti ob pomoči pravilno postavljenih lestev ali stopnic, 

vsekanih v skalo na pravem mestu in obdanimi z ograjo pred nevarnostjo padca v 

prepad.« (Komensky, v Blažič, 1995, 154) V veliko pomoč so mi bile tudi usmeritve 

kritičnih prijateljev in vprašanja ter pomisleki kolegov na podiplomskih seminarjih, kjer 

so se v medsebojni strokovni debati navadno razvile najboljše ideje. S postavitvijo jasnih 

ciljev in natančno začrtane poti izdelave mi je svojo prakso uspelo približati teoretičnim 

standardom izgradnje spletnega dnevnika, ki je bil po obliki in vsebini prilagojen razvojni 

stopnji prvošolcev.  

Kljub preteklim izkušnjam z oblikovanjem spletnih strani sta me v prvem akcijskem 

koraku zmotila predvsem zamudnost izgradnje ter pomanjkljiva interaktivnost 

navigacijskega vmesnika. Za vsak vnos nove vsebine je bilo tako poleg vrste predmeta 

(naslov, tekst, hiperpovezava, slika) potrebno ročno nastaviti tudi vse njegove lastnosti 

(barva, velikost, vrsta pisave). Dodatno pa uporaba zgolj HTML kode ni omogočala 

izgradnje vizualno in funkcionalno interaktivnega vmesnika. Tako ni bilo moč pripraviti 

ukrepov za slučaj napačne uporabe, zagotoviti kontrole nad pojavnimi okni in omogočiti 

vizualnega spreminjanja objektov pri izbiri z miško. 

Ob zaključku prvega akcijskega koraka sem ugotovila, da je spletni dnevnik lahko učni 

pripomoček in pripomoček za razvoj refleksije. Učenci so namreč z velikim veseljem 

občudovali fotografije in zapise v spletnem dnevniku, ob njegovi uporabi pa dosegali tudi 

nekatere učne cilje ter razvijali oblikovanje kratkih refleksij. Slednje so bile mestoma 

nejasne in nerealne, a pokazalo se je, da se že zavedajo svojih močnih in šibkih področij. 

Še posebej to velja pri slovenščini in matematiki, medtem ko drugih predmetnih področij 

učenci v večini še niso omenjali in zaznavali kot pomembnih v učnem procesu. Učenci 

so na tej stopnji izražali svoja mnenja in občutke le po predstavljenem primeru, ponavadi 

s simboli in s slikami. Le posamezniki so nakazovali, da že razumejo soodgovornost za 

lastne dosežke in le nekaj jih je nakazalo, da si zastavljajo realne cilje za nadaljnje delo. 

Iz analize zapisov sem razbrala, da bo v prihodnosti potrebno veliko pozornosti nameniti 

besedišču za samorefleksijo, saj je to kompleksna zmožnost, ki za razvoj potrebuje čas in 

zrelost posameznika.  
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Starši so inovacijo pozdravili z velikim odobravanjem in izpostavljali predvsem prednost 

vpogleda v šolski vsakdan, ki so ga dobili z osveževanjem vsebin na spletni strani. 

Prispevali so fotografije in video posnetke, ki so nastali tekom šolskega leta, ter tako še 

obogatili našo zakladnico spominov. Kljub dobrim rezultatom in predstavitvi inovacije 

mi sodelavk k aktivnemu sodelovanju ni uspelo pritegniti. Tudi na področju digitalne 

pismenosti smo z izdelkom naredili le prve korake, saj so učenci potrebovali vodstvo pri 

rokovanju s tehnologijo in pri navigaciji skozi spletni dnevnik. Omenjeno nakazuje, da 

bo v prihodnosti poleg učnih ciljev potrebno razvijati in dosegati tudi cilje s področja 

digitalne pismenosti, ki jih spletni dnevnik kot učni pripomoček ob pravi uporabi 

nedvomno ponuja. Z istim namenom bi veljalo v pouk vpeljati tudi različne računalniške 

programe in e-gradiva. Kot glavne težave v tem akcijskem koraku lahko izpostavim 

tehnične ovire, ki so nastale zaradi mojega nezadostnega poznavanja računalniških 

programov in njihovi zahtev.  

Kljub dejstvu, da je bil proces v začetni fazi velikokrat zamuden, sem spoznala, da se ti 

vsaka minuta, ki jo nameniš učencem, povrne v nasmehu, sproščenosti in veselju otrok 

ter njihovih staršev, ki vsako jutro mirni zapuščajo šolo. V prvem akcijskem koraku mi 

je tako z oblikovanjem zgodbe razreda uspelo odgovoriti na zastavljena vprašanja in 

postaviti temelje za nadaljnje delo. Pokazala sem, da inovacija omogoča: 

- raznolikost in spremembe v pouku; 

- kontrolo nad poučevanjem in učenjem; 

- pridobivanje povratnih informacij od vseh udeležencev učnega procesa; 

- beleženje napredka in procesa učenja; 

- vključitev IKT v prvi razred osnovne šole. 

11.6 Izhodišča za nadaljnje delo 

V izhodiščih za nadaljnje delo v drugem akcijskem koraku sem načrtovala spletni dnevnik 

funkcionalno nadgraditi in s tem predvsem poenostaviti osveževanje vsebin na spletni 

strani. Poleg posodobitve sem učence nameravala preko izdelka še naprej spodbujati in 

navajati h kritičnemu razmisleku o opravljenem delu ter vsebinsko nadgraditi prispevke, 

ki so se na nivoju prvega razreda pretežno dotikali fotografij, video posnetkov in kratkih 

povedi. Vzporedno s procesom začetnega opismenjevanja sem v spletni dnevnik želela 

vključiti tudi prve samostojne zapise učencev, izpostaviti pa tudi izkazane prednosti in 

pomanjkljivosti pri izdelavi ter uporabi spletnega dnevnika in računalnika pri pouku. S 

posebej oblikovano kontrolno listo učnih ciljev s področja digitalne pismenosti sem ob 

koncu šolskega leta nameravala preveriti nova znanja in spretnosti učencev. Pridobljeno 

znanje sem želela širiti med kolegi in tako tudi njih navduševati za razvijanje inovacij s 

področja uporabe IKT v novih učnih situacijah ter na različnih stopnjah izobraževanja. 
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12 DRUGI AKCIJSKI KORAK 

»Sreča je v zavedanju možnosti razvoja.« 

A. Loewen 

12.1 Načrt 

Podroben načrt drugega akcijskega koraka mi je predstavljal okvir za potek raziskave. 

Preglednica 12.1 prikazuje vse faze in njim pripadajoče dejavnosti ter uporabo gradiv po 

mesecih. 

Preglednica 12.1: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje drugega akcijskega koraka 

FAZA MESEC DEJAVNOSTI GRADIVO 

NAČRT 

avg. 2005 - študij virov in literature 

- oblikovanje ciljev za delo 

- literatura 

- spletni viri 

- okvirni načrt 

AKCIJA 

sep. 2005 - predavanje za starše - delovni zapiski 

- načrt 

- elektronske prosojnice 

- soglasja 

- raziskovalni dnevnik  

- gradivo za razvijanje 

refleksije 

- delovni zapisi in 

komentarji  

- programska oprema 

- spletni dnevnik 

okt. 2005 - izdelava delovnega portfolija 

nov. 2005 - izdelava izbirnega portfolija 

- nadgradnja spletnega 

dnevnika 

- objava spletnega dnevnika 

- obveščanje staršev 

dec. 2005–

jun. 2006 

- osveževanje spletnega 

dnevnika 

- razvoj besedišča za refleksijo 

- razvijanje digitalne 

pismenosti 

jun. 2006 - zapis refleksij učencev 

- shranjevanje spletnega 

dnevnika na zgoščenke 

EVALVACIJA 

jun. 2006 - analiza učinkov 

- zapis poročila 

- refleksije učencev 

- refleksivna samoanaliza 

- delovni zapiski 

- beležke 

- raziskovalni dnevnik 

- kontrolna lista učnih 

dosežkov 

- didaktična programska 

oprema 

- spletni dnevnik  

- dokumentirano gradivo 

REVIZIJA 
jun. 2006 - pregled in zapis ugotovitev - načrt 

- opombe 

PREDSTAVITEV 

DELA 

jun. 2006– 

okt. 2006 

- predstavitev dela v javnosti 

- diskusija med učitelji praktiki 

- seminarska naloga 

- avtorski članek 

- elektronske prosojnice 

- opombe 

NOVA 

IZHODIŠČA 

avg. 2006 - iskanje rešitev za težave in 

pomanjkljivosti 

- sprejemanje novih odločitev 

- literatura 

- spletni viri 

- delovni zapiski 
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Revizija in evalvacija po prvem akcijskem koraku sta pokazali na odprte probleme ter še 

neraziskane možnosti uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri šolskem delu. Zaradi 

tega sem na podlagi zapisanih ugotovitev oblikovala dodatna izhodišča za delov v drugem 

akcijskem koraku. Le-ta so obsegala: 

- oblikovanje novih ciljev in pridobitev soglasij za objavo v šolskem letu 

2005/2006; 

- funkcionalno in vsebinsko nadgradnjo spletnega dnevnika; 

- nadaljnji razvoj pisnega in ustnega sporočanja ter procesa refleksije učencev s 

pomočjo uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri pouku; 

- uporabo didaktične programske opreme za doseganje ciljev pri pouku in razvoj 

digitalne pismenosti; 

- oblikovanje in preverjanje učnih ciljev s področja digitalne pismenosti; 

- analizo izkazanih prednosti in slabosti oblikovanja ter uporabe spletnega 

dnevnika in vključitve računalnika v pouk; 

- evalvacijo in revizijo učinkov drugega akcijskega koraka; 

- zapis ugotovitev in poročanje v javnosti; 

- načrtovanje izhodišč za tretji akcijski korak. 

Za poglavitni namen drugega akcijskega koraka sem določila utrditi, nadgraditi in 

evalvirati uporabo spletnega dnevnika ter razširiti uporabo računalnika pri pouku. Preko 

uporabe različnih IKT sem želela, da bi učenci vzporedno z učnimi cilji pouka dosegli 

tudi posebej oblikovane cilje s področja digitalne pismenosti. 

12.2 Akcija 

V nadaljevanju opisujem vse korake, ki sem jih izvedla med drugim akcijskim korakom. 

Faze se na začetku nanašajo na oblikovanje novih ciljev in potrditve soglasij za objavo s 

strani staršev (poglavje 12.2.1) ter na funkcionalno nadgradnjo spletne strani Sončki 

(poglavje 12.2.2). Sledi predstavitev uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri pouku 

(poglavje 12.2.3) ter prikaz posebej oblikovanih učnih ciljev s področja digitalne 

pismenosti za učence v prvem obdobju osnovne šole (poglavje 12.2.4). Zadnja faza akcije 

je objava ugotovitev za širšo javnost (poglavje 12.2.5).  

12.2.1 Novi cilji  

Po predstavitvi raziskave študijskim kolegom v juniju 2005 sem se odločila, da potek 

uvajanja spletnega dnevnika v prvem razredu v nekoliko skrajšani obliki predstavim tudi 

staršem na jesenskem roditeljskem sestanku. Osredotočila sem se na poročanje o uporabi 

spletnega dnevnika kot učnega sredstva pri pouku in predstavila razvoj refleksije pri 

učencih, ki sem jo spodbujala z izbiranjem in ocenjevanjem izdelkov za predstavitveni 
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portfolijo. Staršem sem predstavila tudi nove cilje projekta, ki zajema razširitev uporabe 

računalnika s posebej izbrano didaktično programsko opremo pri pouku ter nadaljnjo 

uporabo spletnega dnevnika za razvoj sporočanja in procesa refleksije pri učencih. Na 

praktičnem primeru iz prakse sem staršem predstavila proces začetnega opismenjevanja 

in prikazala različne možnosti uporabe računalnika za razvoj digitalne pismenosti. Z 

anonimnimi povratnimi informacijami staršev iz preteklega šolskega leta sem ob 

zaključku predstavitve odprla diskusijo o smiselnosti nadaljevanja projekta. Namero, da 

z delom nadaljujemo tudi v prihodnje, so starši soglasno podprli in podpisali potrebna 

soglasja za tekoče šolsko leto (Priloga 1). 

12.2.2 Nadgradnja spletnega dnevnika  

Za funkcionalni razvoj obstoječe spletne strani sem se odločila predvsem iz dveh 

razlogov. Prvi, pomembnejši, je bila namera, da bi se vsi učenci tekom drugega akcijskega 

koraka naučili samostojno pregledovati spletni dnevnik. Pri tem sem želela ohraniti 

obstoječo strukturo spletne strani, na katero so se učenci v prejšnjem šolskem letu že 

navadili, hkrati pa nadgraditi uporabniški vmesnik v smislu interaktivnosti in avtomatske 

kontrole nad okni. Drugi vzrok za razvoj pa je bila želja po poenostavitvi uredniškega 

dela, predvsem zato, da bi lahko več razpoložljivega časa posvetila refleksivnemu 

urejevanju vsebine in ne oblikovanju strukture ter grafične podobe spletne strani.  

Obstoječo spletno stran Sončki, ki sem jo v prvem akcijskem koraku razvila zgolj z 

uporabo HTML kode, sem v drugem akcijskem koraku nadgradila z vključitvijo skript v 

jeziku JavaScript in z uporabo stilskih predlog v jeziku Cascading Style Sheets (CSS). 

JavaScript je skriptni programski jezik, ki se ga v okviru programiranja za splet uporablja 

za ustvarjanje interaktivnih vsebin. Izvaja se na strani odjemalca, podpirajo pa ga skoraj 

vsi spletni brskalniki. Sintaksa jezika je podobna programskemu jeziku C, program pa se 

vgradi ali vključi v HTML kodo, s katero sodeluje. Običajno opravlja naloge, ki statične 

predloge spletnih strani v jeziku HTML nadgradijo z dinamičnimi elementi, kot so 

kontrola pojavnih oken (angl. pop-up window), pregledovanje obrazcev, enostavni 

izračuni, zaznavanje in ukrepanje ob uporabnikovih dejanjih, kot na primer premik ali 

klik miške, stisk posamezne ali kombinacije tipk na tipkovnici (Bruce, 2002; Kaltenekar, 

2006).  

V primeru spletnega dnevnika v drugem akcijskem koraku sem programski jezik 

JavaScript uporabila za izdelavo naslednjih funkcionalnosti. Na vstopni strani sem 

ikonam menija za izbiro meseca šolskega leta priredila po dve sliki: privzeto, ki se pojavi 

ob nalaganju spletne strani, in drugo, ki jo zamenja, ko se uporabnik z miško pomakne 

(angl. OnMouseOver) oziroma klikne (angl. OnMouseDown) na ikono izbranega meseca 

(Slika 12.1). Enako funkcionalnost sem uporabila tudi v navigacijski vrstici posameznega 



 

105 

meseca. Nadalje sem JavaScript uporabila za kontrolo nad pojavnimi okni. Tako se je ob 

kliku na ikono posameznega meseca na vstopni strani podstran odprla v novem pojavnem 

oknu, ki je bilo zaradi preglednosti brez orodnih vrstic in razširjeno čez celoten zaslon 

(Slika 12.2). Vzorčne fotografije pri posameznih mesecih so še vedno predstavljale 

hiperpovezave na fotografije v večji ločljivosti, vendar so se sedaj odpirale v ločenih 

pojavnih oknih, katerih velikost je ustrezala velikostim fotografij. Ob kliku na ikono za 

vrnitev na vstopno stran v navigacijski vrstici posameznega meseca so se zaprla vsa 

pojavna okna in obiskovalec se je znova vrnil na vstopno stran. Za urejevanje in vključitev 

JavaScript kode v htm datoteke sem uporabila program Macromedia Dreamweaver. 

Obstoječo spletno stran sem nadgradila tudi z uporabo CSS (angl. Cascading Style 

Sheets) predlog, s katerimi določamo slogovne lastnosti (npr. pisavo, barvo, velikost) in 

postavitev HTML elementov na spletnih straneh. Podobno kot JavaScript lahko CSS 

vsebino zapišemo v glavo htm datoteke, pogosteje pa jo shranimo kot ločeno datoteko s 

Slika 12.1: Funkcija OnMouseOver na vstopni strani. 

Slika 12.2: Podstran meseca marca. 
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končnico css in se nanjo v vseh htm datotekah le sklicujemo. Za slednji način sem se 

odločila tudi sama, saj je to omogočalo, da grafično podobo spletne strani določim le 

enkrat. Za urejanje HTML kode sem tudi v tem koraku uporabila program Macromedia 

Dremweaver, za urejevanje CSS skript pa namenski program TopStyle23. Slednji 

omogoča urejevanje HTML, XHTML in CSS kode ter sprotno preverjanje njene 

združljivosti z različnimi brskalniki. Primer delovnega okolja ponazarja Slika 12.3. 

Z uporabo CSS predlog sem si olajšala urejanje spletne strani, saj je HTML služil le še 

strukturiranju vsebine, CSS pa je definiral njeno predstavitveno vlogo. S skriptami 

JavaSkript sem obiskovalcem omogočila nekoliko bolj interaktivno izkušnjo, saj so se 

HTML elementi odzivali na uporabnikovo ravnanje z miško, izveden pa je bil tudi 

avtomatski nadzor nad pojavnimi okni. 

12.2.3 Uporaba računalnika pri pouku 

Ob urejeni računalniški učilnici in razrednem računalniškem kotičku ter ob želji učencev, 

da računalnik največkrat uporabimo pri pouku in pri delu v oddelku podaljšanega bivanja, 

se je ponudila priložnost, da se učenci poleg uporabe spletnega dnevnika na igriv način 

srečajo tudi s splošno samostojno uporabo računalnika z izbranimi didaktičnimi 

programi.  

Na podlagi učnih načrtov in standardov znanja sem izbrala tiste didaktične programe, ki 

so sledili vsebinam po učnih načrtih in tako omogočali dosego učnih ciljev; hkrati pa so 

učenci z njihovo uporabo dosegali tudi cilje s področja digitalne pismenosti. Poleg 

opisanega sem kot kriterij izbora primernosti upoštevala še vsebinsko ustreznost, 

potrebno predznanje učencev ter didaktično in razvojno prilagodljivost programa. Izbor 

didaktične programske opreme je prikazan v Prilogi 6, kjer je ob naslovu posameznega 

računalniškega programa opisana tudi kratka vsebina.  

                                                 

23 TopStyle, http://topstyle.en.softonic.com/ 

Slika 12.3: Program TopStyle in CSS koda. 
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Ker je pomemben del učinkovite uporabe računalnika pri pouku načrtovanje, sem v učni 

pripravi z izpisanimi učnimi cilji posebej označila tiste cilje, ki jih lahko uresničimo tudi 

s pomočjo računalnika in izbranega programa. Delo je sprva potekalo frontalno v 

računalniškem kotičku, kjer so se učenci prvič srečali z zunanjo podobo programa, 

razložila pa sem jim tudi potrebna pravila in predstavila navigacijo. Pri programih, ki so 

obsegali več posameznih iger ali stopenj, smo se v eni učni uri omejili samo na obravnavo 

dveh ali treh ciljev. Ko sem preverila, da učenci razumejo pravila in namen uporabe, je 

delo potekalo izmenično v majhnih skupinah v računalniškem kotičku, na štirinajst dni 

pa smo obiskali tudi računalniško učilnico, kjer so učenci preko samostojne uporabe 

računalnika ali dela v dvojicah ponavljali in utrjevali učno snov ter samovrednotili 

pridobljeno znanje. 

Poleg uporabe namenskih didaktičnih programov sem pri učencih razvijala digitalno 

pismenost tudi z namenskimi programi za urejanje besedil (Microsoft Word) in slikanje 

(Microsoft Paint). Pozornost sem posvetila tudi predstavitvi računalnika in spoznavanju 

slovenskih izrazov za njegove osnovne dele (miška, zaslon, tipkovnica, tiskalnik). Po 

prepoznavanju črk na tipkovnici in po prvih zapisih besed ter povedi sem učencem 

predstavila tudi osnovno oblikovanje besedila (velikost, pisava, stil, barva) ter osnovne 

funkcije za slikanje s pomočjo računalnika (svinčnik, čopič, radirka, sprej, barvna paleta). 

Ob različnih priložnostih smo pri pouku uporabili tudi spletni brskalnik Internet Explorer 

in pošiljali elektronsko pošto s pomočjo programa Microsoft Office Outlook. Učencem 

sem prikazala tudi takojšnje sporočanje s pomočjo programa Skype.  

Računalnik z dostopom do medmrežja smo izkoriščali kot učno in motivacijsko sredstvo 

pri pouku ter z njegovo pomočjo uresničevali cilje pouka in zagotavljali pridobivanje 

kompetenc s področja digitalne pismenosti. Njegova uporaba je pripomogla tudi pri 

razvijanju številskih predstav, logičnih misli, slušnih in vidnih zaznavanj, orientacije ter 

koordinacije. Navsezadnje naj poudarim, da je bila vključitev IKT v pouk vselej 

prilagojena in premišljena ter da sem učence vestno opozarjala na njene nevarnosti in 

bonton uporabe. Pokazala pa se je tudi potreba po diferenciaciji, saj so med učenci 

obstajale razlike v osnovnem računalniškem znanju in poznavanju programske opreme. 

Pouk v računalniški učilnici je vselej potreboval dobro načrtovanje in didaktično 

prilagodljivost tekom učne ure.  

12.2.4 Učni cilji s področja digitalne pismenosti 

Ob vključevanju spletnega dnevnika in drugih računalniških programov se mi je pogosto 

zastavljalo vprašanje, katere učne cilje s področja digitalne pismenosti bi lahko učenci v 

prvem obdobju osnovne šole dosegali ob sistematičnem vpeljevanju IKT v učni proces. 

Po pregledu takratnih učnih načrtov sem ugotovila, da v njih ni bilo zapisanih standardov 
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znanja s področja digitalne pismenosti. Uporaba računalnika je bila namreč predvidena 

samo kot primer dejavnosti za učno vsebino Kaj zmorem narediti v okviru predmeta 

Spoznavanje okolja v drugem in tretjem razredu, a omenjene spretnosti ni uvrstila med 

standarde znanja ob koncu šolskega leta. 

S pomočjo tuje literature, predvsem Standardov znanja za uporabo tehnologije za učence 

(ISTE 1998) in študije o uporabi IKT pri predšolskih otrocih (Hyun, 2005), sem 

oblikovala kontrolno listo učnih ciljev s področja digitalne pismenosti za učence v prvem 

obdobju osnovne šole. Kot je prikazano v Prilogi 7, sem izbor kognitivnih (spoznavnih) 

in afektivnih (vzgojnih) ciljev razvrstila v pet kategorij, in sicer: strojna oprema, 

programska oprema, medmrežje, pismenost in odnos do IKT. Vsakemu cilju sem 

pripisala tudi tri nivoje znanja, in sicer: 

- dosega (spretnosti in znanja so večkrat samostojno izkazana); 

- delno dosega (spretnosti in znanja so izkazana ob pomoči oziroma spodbudi 

učitelja); 

- še ne dosega (učenec še ni izkazal spretnosti in znanj). 

Oblikovani cilji so mi omogočili, da sem ob koncu šolskega leta preverila, ali lahko na 

nivoju prvega obdobja že govorimo o doseganju osnovnih ciljev digitalne pismenosti. 

12.2.5 Predstavitev dela 

V drugem letniku podiplomskega študija sem v okviru predmeta Razvojno-inovacijsko 

in evalvacijsko delo v šoli predstavila obsežen seminar z naslovom Spreminjanje šolske 

prakse s pomočjo IKT, ki je predstavljal nadgradnjo seminarskega dela iz prvega letnika 

podiplomskega študija. Teoretični del seminarja je že predstavljal zametek nadaljnjega 

raziskovalnega dela, s katerim sem akcijsko raziskavo želela postaviti v širši okvir e-

izobraževanja. Pozornost sem namenila tudi spremenjeni vlogi učitelja v procesu 

informatizacije. V zaključku sem predstavila razvoj spletnega dnevnika Sončki in njegov 

pomen v vlogi učnega in motivacijskega sredstva ter prikazala uporabo in učinke 

računalnika pri pouku. Preko analize prednosti in slabosti sem ocenila tudi primernost 

njegove vključitve v vzgojno-izobraževalni proces v prvem obdobju osnovne šole.  

Jeseni leta 2006 sem sodelovala tudi na dveh mednarodnih konferencah. Na 31. letni 

konferenci Association for Teacher Education in Europe sem v okviru delavnice The Use 

of ICT in Classroom predstavila prispevek ICT in Duty of Encouraging Effective School 

Practice (Kunčič, 2006a). Na 9. mednarodni multikonferenci Informacijska družba pa 

sem v sekciji Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi (VIVID) predstavila članek 

z naslovom Elektronski portfolijo v izobraževalnem procesu (Kunčič, 2006b), ki 
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predstavlja proces nastanka razrednega ePortfolija v obliki spletne strani ter prednosti in 

pomanjkljivosti pri njegovi izdelavi ter uporabi. 

12.3 Analiza 

Ugotovitve v sklopu drugega koraka temeljijo na tehnikah opazovanja, s katerimi sem 

zbirala podatke za analizo kakovosti uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri 

pouku. Preko strukturiranega opazovanja in s pomočjo oblikovane kontrolne liste (Priloga 

7) sem preverila dosežke s področja digitalne pismenosti, ki so jih dosegali učenci ob 

uporabi spletnega dnevnika in računalnika pri pouku. Opazovanje razrednega dogajanja, 

analiza izdelkov (primeri v Prilogah 8, 9, 12) in računalniške programske opreme (Priloga 

6) ter izpolnjena gradiva za razvijanje refleksije (Primer v prilogah 10 in 11) pa so mi 

omogočili, da sem preučila didaktično vrednost uporabe spletnega dnevnika in 

računalnika v prvem obdobju osnovne šole. Ugotovitve temeljijo tudi na refleksivnem 

samoopazovanju in beleženju procesa nadgradnje spletnega dnevnika v obliki spletne 

strani. Podatki so bili zbrani v šolskem letu 2005/2006. 

Analizo drugega akcijskega koraka sem naredila na podlagi naslednjih etapnih vprašanj: 

- Kako je s pomočjo IKT potekal razvoj začetnega opismenjevanja?  

- Kakšna je vloga spletnega dnevnika pri razvoju refleksije? 

- Katere cilje s področja digitalne pismenosti dosežejo učenci ob uporabi 

spletnega dnevnika in sodobnih IKT? 

- Katere so izkazane prednosti in slabosti uporabe spletnega dnevnika ter 

računalnika pri pouku? 

12.4 Ugotovitve 

12.4.1 Proces začetnega opismenjevanja  

Tudi v drugem akcijskem koraku smo spletni dnevnik uporabljali kot učno sredstvo pri 

pouku, s pomočjo katerega smo uresničevali cilje začetnega opismenjevanja. Poleg 

njegove uporabe smo v proces vključili tudi druge IKT, predvsem računalnik z 

medmrežno povezavo in ustrezno didaktično programsko opremo, ki sem jih v delo 

vključevala tako, da so sledili priporočeni metodični obravnavi.  

Proces začetnega opismenjevanja smo začeli s postopnimi dejavnostmi za orientacijo na 

telesu, v prostoru, na papirju in nazadnje tudi s pomočjo računalniških programov. Izbrala 

sem igri Poišči skriti predmet in Dopolni sliko didaktičnega programa Polžkovi koraki v 

svet glasov, črk in besed. Igri omogočata orientacijo na listu, poimenovanje in opisovanje 

predmetov na sliki, uporabo predlogov in opis položaja predmeta na sliki. Z istim 

namenom smo uporabljali tudi razdelek Album na spletnem dnevniku, kjer so številne 



 

110 

fotografije učencem omogočale, da so jih opisovali in s tem vadili ustno izražanje v celih 

povedih. Poleg razvoja grafomotorike s sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami smo 

nekaj pozornosti posvetili tudi vajam za rokovanje z miško. Pri tem smo uporabljali igro 

Sledi črtam, ki je del programa Potovanje med črkami. Pred tradicionalno obravnavo črk 

smo veliko pozornosti namenili slušnemu (glasovi) in vidnemu (črke, zlogi, besede) 

zaznavanju ter razločevanju. Na tem mestu sta se izkazali za zelo primerni računalniški 

didaktični igri Besede, zlogi, črke in Prva črka iz programa Potovanje med črkami. Nato 

je sledil dolgotrajen proces obravnave črk, ki je bil močno odvisen od predznanja 

učencev. Ker so bili le-ti že navajeni uporabe računalnika pri pouku, sem model 

opismenjevanja razvila z njegovo uporabo. Poudariti velja, da je delo z računalnikom 

praviloma sledilo tradicionalni metodični obravnavi in uporabi zvezka. Računalnik smo 

uporabljali predvsem za vajo, utrjevanje, preverjanje znanja, občasno pa tudi v funkciji 

uvodnega motivatorja pred zahtevnejšo učno enoto. Poleg stenske in ročne stavnice smo 

pri delu v računalniški učilnici uporabljali tudi računalniško različico, ki s petimi igrami 

v celoti pokriva cilje opismenjevanja v drugem razredu. Obravnavi velikih in malih 

tiskanih črk je sledilo obdobje utrjevanja, kjer so učenci samostojno zapisovali besede in 

prve kratke povedi, ki so jih potem do konca leta strnili v krajšo pripoved. Učencem sem 

ob gradnji spletnega dnevnika po utečenem postopku iz prvega razreda dopustila, da so 

spontano zapisovali besede in krajše povedi z uporabo urejevalnika besedil Microsoft 

Word. 

Med šolskim letom smo se trudili, da smo spletni dnevnik dopolnjevali z vedno boljšimi 

in zanimivejšimi pisnimi izdelki. Kratke povedi so nadomestile pesmice in kratke 

pripovedi. Izdelek nam je še vedno služil kot razredni album, vse bolj pa je v ospredje 

prihajala tudi njegova literarna funkcija. Konec meseca oktobra smo z učenci izdelali 

šaljivo knjigo z naslovom Zakaj ima? in jo v celoti objavili tudi v spletnem dnevniku 

Slika 12.4: Objava prve razredne knjige. 
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(Slika 12.4). Z izdelkom so učenci izražali svoje šaljive predstave o živalih, jih zapisovali 

oziroma narekovali ter ilustrirali (Priloga 8), po objavi na spletni strani pa so vsebino brali 

in jo pokazali tudi svoji družini ter prijateljem. 

Ker so si učenci z objavo in predstavljanjem izdelkov osmislili namen pisnega 

sporočanja, so bili pri urah slovenščine izredno motivirani za delo. Samoiniciativno so 

pisali svoje knjige, stripe in pesmi, zelo radi pa so tudi sodelovali pri prepisovanju pisnih 

izdelkov na računalnik. Ker hitrega rokovanja s tipkovnico še niso bili vešči, so 

samostojno prepisali le prvih nekaj povedi, ostalo besedilo pa sem prepisala sama ali pa 

so nam pri delu na pomoč priskočili starši. Vse nastale izdelke sem skrbno shranjevala v 

delovni portfolijo, na štirinajst dni pa smo priredili pravi literarni natečaj, kjer so učenci 

izbirali, kateri pisni izdelek naj objavim v spletnem dnevniku (Slika 12.5). Med najbolj 

odmevnimi prispevki velja omeniti pesmice, ki so jih učenci ob pomoči staršev oblikovali 

spomladi, največ pozitivnih povratnih informacij pa so poželi čustveni sestavki o 

mamicah in o ljubezni (Priloga 9).  

12.4.2 Razvoj besedišča za refleksijo 

Ko so učenci med šolskim letom večkrat razmišljali o kakovosti svojega dela, so razvijali 

občutek za samorefleksijo, samovrednotenje in za postavljanje prihodnjih ciljev. Pri tem 

sem jih sistematično spodbujala z zastavljanjem vprašanj, ki so jih vodila skozi 

razmišljanje, ali pa sem jim ponudila povedi, ki so jih po lastnem občutku dokončali s 

svojimi besedami (Priloga 3). Zaradi skromnejšega besedišča so imeli učenci sprva težave 

pri oblikovanju refleksij, ki so jih 'reševali' tako, da so ponavljali izražene misli drug od 

drugega. To sem poskušala preprečiti z žrebanjem lističev, na katerih so bila zapisana 

vprašanja ali nedokončane povedi. S tem je bilo pogovarjanje veliko bolj zanimivo, 

žrebanje in trenutek presenečenja ob branju izžrebanega listka pa sta učence še dodatno 

Slika 12.5: Objava pisnih izdelkov učencev. 
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motivirala za delo. Velikokrat smo si za igro zadali, da s pomočjo sopomenk širimo 

besedišče za opisovanje čustev in občutkov. Izžrebali ali izbrali smo besedo, potem pa 

smo po metodi 'viharjenja možganov' izrekali sorodne pomene (npr. veselje, sreča, ponos, 

zadovoljstvo) in le-te prikazovali tudi s telesno mimiko. Ko so učenci že samostojno 

pisali, smo za izražanje misli in občutkov uporabili tudi obrise otroških obrazov. Le-tem 

so učenci dorisali izraz, ki je ponazarjal njihovo notranje občutenje po opravljeni učni 

dejavnosti, na črto in v mehurček pa so dopisali svojo misel (Priloga 10).  

Ob koncu šolskega leta smo refleksiji o opravljenem delu posvetili posebno pozornost. S 

pomočjo družinskih refleksij iz prvega razred in z izdelki ter s fotografijami na spletnem 

dnevniku so se učenci spomnili, kako dolgo učno pot so že prehodili in katera nova znanja 

jim je uspelo usvojiti v minulem šolskem letu. V vodenem pogovoru so govorili o svojem 

najljubšem dogodku in učni nalogi, povedali pa so tudi, kaj jim je bilo posebej všeč in 

česa si ne želijo v naslednjem šolskem letu. Vsak učenec je zapisal, zakaj je nase še 

posebej ponosen in na katerem področju še potrebuje vajo (Priloga 11). Med tihim 

razmišljanjem so zapisali naslednje refleksije. 

Nase sem ponosen/ponosna, ker: 

»Sem se naučil saditi zelenjavo.« 

»Sem se naučila reševati besedilne naloge.« 

»Berem, lahko pišem pisma, znam računati, znam metati na koš.« 

»Sem se naučil narediti različne stvari in znam veliko pesmic.« 

»Sem se naučil računati, brati, pisati nareke, pisati besedilne naloge in male 

tiskane črke.« 

»Sem se naučil brati, pisati, računati, lepše barvati, igro med dvema ognjema.« 

 

Vaditi moram še: 

»Slovenščino, ker včasih zamenjam b in d.« 

»Da ne rešujem hitro, ker sem včasih površna.« 

»Branje, ker ne berem tekoče.« 

»Lepopis, ker hočem lepše pisati.« 

»Računanje, ker si malo pomagam s prsti.« 

»Prevale, ker jih še ne znam dobro.« 

Besedišče za izražanj refleksije se je pri učencih razvijalo vzporedno z razvijanjem 

jezikovnih spretnosti. Učenci so bili že sposobni ubesediti in oceniti svoje spretnosti ter 

znanja na različnih predmetnih področjih, refleksije pa so postale daljše in jezikovno 
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bogatejše. Nekateri so že prepoznali izvore svojih težav in jih vključili v zapis o 

opravljenem delu.  

12.4.3 Učni dosežki učencev s področja digitalne pismenosti 

Po dvoletnem uvajanju in uporabi IKT v učnem procesu sem ob koncu šolskega leta 

preverila dosežena znanja ter spretnosti s področja digitalne pismenosti. S pomočjo 

posebej oblikovanih učnih ciljev (Priloga 7) sem želela preveriti učne cilje, ki: 

- jih samostojno dosega večina učencev (dosega); 

- so doseženi na nivoju spoznavanja (delno dosega, učenec potrebuje pomoč 

oziroma spodbudo); 

- jih učitelj frontalno predstavlja, o samostojni uporabi učencev pa ne moremo 

govoriti (še ne dosega). 

Večkratno opazovanje je potekalo med samostojnim delom učencev v računalniški 

učilnici ali v računalniškem kotičku ob koncu šolskega leta. Ugotovitve sem beležila s 

pomočjo opazovalnega formularja – kontrolne liste, s pomočjo katere sem ugotavljala 

navzočnost ali odsotnost pričakovanih ciljev znanja za vsakega učenca posebej. Skupno 

število učencev glede na nivo znanja pri posameznem učnem cilju je prikazano v 

Preglednici 12.2. 

Strojna in programska oprema 

Učenci so zaznavali računalnik kot izobraževalni pripomoček in pripomoček za igro, ob 

prikazovanju uporabnosti pa so usvojili tudi, da je računalnik orodje za iskanje, obdelavo, 

uporabo ter shranjevanje podatkov. Brez težav so poimenovali in uporabljali osnovne dele 

računalnika (zaslon, zvočniki, tiskalnik, miška, podloga za miško, tipkovnica) ter 

računalnik vklopili in ga varno izklopili. Po predstavitvenem postopku so poiskali, 

uporabljali in zapustili poznane didaktične programe ter jih uporabljali kot pripomoček 

pri učenju. Za orientacijo po programih so uporabljali ikone, miško in tipke na tipkovnici 

(vnos – enter, smerne tipke). Večina učencev je že samostojno natisnila izdelek, vendar 

zgolj s klikom na ikono (slika tiskalnika), nekaj učencev pa je pri delu potrebovalo pomoč 

oziroma mojo potrditev o pravilni izbiri ukaza. Po večkratnem predstavitvenem postopku 

so bili sposobni samostojno uporabljati CD/DVD enoto.  

Medmrežje 

O samostojnem pridobivanju informacij s pomočjo spletnih brskalnikov ne moremo 

govoriti, saj so učenci kljub predstavitvenemu postopku potrebovali vodstvo in pomoč 

pri uporabi spletnega brskalnika za pridobivanje informacij. Cilj so tako dosegali  

na nivoju spoznavanja. Bistveni oviri pri samostojnem iskanju informacij s spleta sta bili 
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Preglednica 12.2: Učni dosežki učencev s področja digitalne pismenosti 

pomanjkljive bralne spretnosti in težje branje z zaslona, ki sta povzročili, da so se učenci 

pri poplavi podatkov izgubili in tako niso prepoznali bistvenih informacij, ki so pri takem 

načinu dela pogoj za uspešno uporabo. Kljub nedoseganju omenjenega učnega cilja so 

učenci izkazali samostojno doseganje standarda, ki govori o pregledovanju podatkov in 

iskanju koristnih informacij s priporočene in dobro poznane spletne stani, v našem 

primeru spletnega dnevnika. Analiza je pokazala tudi, da učenci še ne zmorejo 

samostojno uporabljati elektronske pošte za komunikacijo preko medmrežja. Čeprav smo 

storitev večkrat uporabljali, se je izkazalo, da je proces sestave in uspešnega pošiljanja 

elektronskega sporočila preobsežen. Največje težave so se pojavile pri zapomnitvi in 

 

KATEGORIJA 

UČNI CILJ 

Učenec 

ŠTEVILO UČENCEV 

DOSEGA DELNO 

DOSEGA 

ŠE NE  

DOSEGA 

STROJNA 

OPREMA 

pozna način in namene uporabe 

računalnika 

20 0 0 

poimenuje in uporablja osnovne 

dele računalnika 

20 0 0 

pravilno vklopi in izklopi 

računalnik 

20 0 0 

PROGRAMSKA 

OPREMA 

poišče, uporabi in zapusti 

program 

17 3 0 

natisne izdelek 15 5 0 

uporablja CD/DVD enoto 14 6 0 

se orientira znotraj 

računalniškega programa in ga 

uporablja za učenje 

17 3 0 

MEDMREŽJE 

s spletnim brskalnikom 

pridobiva podatke s spletnih 

strani 

5 14 1 

pregleduje priporočeno spletno 

stran in izlušči koristne 

informacije 

14 5 1 

uporablja elektronsko pošt 0 1 19 

pozna pravila varne rabe 

medmrežja 

0 20 0 

PISMENOST 

zapiše in izbriše krajše besedilo 19  1  0 

shrani krajše besedilo 5 5 10 

oblikuje podobo besedila 19 1 0 

nariše sliko 19  1 0 

shrani sliko 5 5 10 

ODNOS DO 

IKT 

izkazuje pozitivno pripravljenost 

za sodelovalno učenje in timsko 

delo s pomočjo računalnika 

18 2 0 

samostojno raziskuje uporabo 

računalnika za učenje in zabavo 

7 11 2 

upošteva bonton pri uporabi 

računalnika 

17 3 0 
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vpisovanju pravilnega elektronskega naslova, vendar to učencev ni odvrnilo od 

sodelovanja pri oblikovanju elektronske pošte. Besedilo so tako ustno narekovali ali pa 

so vsebino sporočila zapisovali s pomočjo staršev. Ker je uporaba medmrežja na tej 

stopnji potekala zgolj pod nadzorom na posebej izbranih spletnih straneh, o poznavanju 

pomena in vloge varnosti ob samostojni uporabi medmrežja ne moremo govoriti. Vseeno 

pa so se učenci že seznanjali s pravili spletne etike in z bontonom ob uporabi računalnika, 

ki so ga pri delu upoštevali.  

Pismenost 

Ob koncu leta so učenci že samostojno zapisali besede, krajše povedi in pripovedi ter 

izkazali, da zmorejo besedilo tudi stilsko preoblikovati. Prav tako so bili uspešni pri 

prostem slikanju s pomočjo namenskega program Microsoft Paint, kjer so izkazali 

ustvarjalno uporabo funkcijskih tipk (Priloga 12). Kljub postopnemu predstavljanju in 

utrjevanju korakov pri shranjevanju izdelkov večina učencev te spretnosti samostojno še 

ni izkazala. Učenci so namreč le prepoznali slikovni simbol za shranjevanje (slika 

diskete), težave pa so nastopile, ko so morali na primer na namizje shraniti nov dokument 

(angl. Save as) in v prazno okno vpisati ime datoteke (angl. File name).  

Odnos do IKT 

Upoštevanje pravil za delo z računalnikom in pridobljena znanja s področja funkcionalne 

ter osnovne digitalne pismenosti so učencem omogočila, da so že samostojno raziskovali 

uporabo računalnika za učenje in zabavo. Nekateri so si samoiniciativno izposojali 

didaktične zgoščenke iz knjižnice in jih predstavljali svojim sošolcem, večina učencev pa 

je pri igri ali pri učenju s pomočjo računalnika še vedno potrebovala asistenco. Ne glede 

na nivo digitalne pismenosti se je med učenci pokazala izrazita pripravljenost za 

sodelovalno učenje in timsko delo s pomočjo računalnika. Kljub motiviranosti in 

poznavanju bontona pa so se občasno pojavljale težave v komunikaciji pri delu v parih.  

Analiza rezultatov je pokazala, da so učenci ob sistematični uporabi računalnika pri 

pouku zmožni dosegati večino zastavljenih ciljev s področja osnovne digitalne 

pismenosti. Zahtevnejši in bolj kompleksni učni cilji, kot so uporaba elektronske pošte in 

spletnih brskalnikov, shranjevanje izdelkov, poznavanje varnostnih problemov pri 

uporabi medmrežja ter samostojno raziskovanje, pa so bili doseženi zgolj na nivoju 

frontalnega predstavljanja in spoznavanja, saj jih učenci še niso bili zmožni samostojno 

izkazovati. Ugotovitve nakazujejo možnost uspešne integracije vsebin digitalne 

pismenosti v proces klasičnega začetnega opismenjevanja ob upoštevanju dejstva, da 

nekateri kompleksnejši učni cilji za samostojno doseganje potrebujejo daljše časovno 

obdobje, splošno zrelost in dobro funkcionalno pismenost učenca. Prav zaradi omenjenih 
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razlik med učenci moramo dopustiti, da se pričakovani dosežki izkazujejo individualno 

in časovno neomejeno znotraj celotnega prvega obdobja. Ponovno naj opozorim tudi na 

njune pogoje za uspešno integracijo digitalnih vsebin. To so strokovno usposobljeni 

učitelji, primerna računalniška opremljenost razreda oziroma računalniške učilnice ter 

drugi pogoji, ki so bili podrobno predstavljeni v 2. in 3. poglavju. 

12.4.4 Prednosti in slabosti uporabe spletnega dnevnika in računalnika 

Preko integracije računalnika v tradicionalne učne pristope in evalvacije njegove 

uporabnosti sem izluščila številne prednosti ter kritično zaznala tudi slabosti njegove 

uporabe pri pouku. Poseben poudarek sem namenila analizi uporabnosti spletnega 

dnevnika, ki jo s tehničnega in pedagoško-psihološkega gledišča predstavljam v 

nadaljevanju. 

Tehnični vidik 

Če se uvodoma osredotočim na prednosti, ki jih omogoča tehnologija pri oblikovanju 

spletnega dnevnika, lahko v primerjavi s klasično papirno obliko portfolija ugotovim, da 

elektronska različica omogoča:  

- enostavno in urejeno shranjevanje izdelkov; 

- hitro dopolnjevanje in spreminjanje vsebine; 

- varnost hranitve; 

- prenosljivost; 

- možnost reproduciranja; 

- globalno dostopnost; 

- večpredstavnost. 

Pedagoško-psihološki vidik 

Analiza uporabe spletnega dnevnika in računalnika pri pouku s pedagoško-psihološkega 

gledišča je pokazala naslednje prednosti oziroma priložnosti: 

- trajnejšo motivacijo za učenje; 

- razvijanje pozitivne samopodobe; 

- občutek ponosa ob prikazanih dosežkih; 

- spodbujanje in navajanje na proces refleksije; 

- omogočanje uvida močnih in šibkih področij; 

- razvoj sodelovalnega učenja; 

- usmerjenost na proces izdelave in ne samo na končni produkt; 

- sodelovanje vseh udeležencev izobraževalnega procesa; 
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- razvoj ustvarjalnega in kritičnega mišljenja; 

- omogočena je socialna in individualna konstrukcija znanja; 

- partnerski odnos med učiteljem in učenci. 

Uporaba računalnika in sooblikovanje spletnega dnevnika učencem omogoči, da: 

- postajajo odgovornejši in samostojnejši, pridobivajo komunikacijske spretnosti 

ter spretnosti delovanja in sodelovanja v skupini; 

- pridobivajo raznovrstne informacije, ki jih kritično vrednotijo; 

- dostopajo do pestrejših vsebin; 

- izboljšujejo sporazumevalne spretnosti; 

- postajajo digitalno pismeni in pripravljeni na izzive življenja v informacijski 

družbi. 

Inovativno delo učitelja 

Za učitelje vključevanje računalnika v pouk predstavlja priložnost za: 

- raziskovalno in inovativno delo; 

- odkrivanje in razvoj novih pristopov pri uporabi IKT pri izobraževanju; 

- razvoj digitalnih kompetenc; 

- povezovanje in predstavljanje svojega dela širši skupnosti. 

Kljub prednostim bi bilo zmotno misliti, da se pri uporabi računalnika za učenje ne 

pojavljajo težave. Ker je spletni dnevnik le del možnosti, ki jih ponuja vključevanje IKT 

v pouk, sem oceno njegove uporabnosti analizirala nekoliko širše. 

Oprema in dostop 

Spletna različica dnevnika zahteva kakovostno računalniško opremo in dostop do 

svetovnega spleta. Če jo želi učitelj izdelovati, si mora zagotoviti oziroma mu morajo biti 

omogočeni tudi dobri delovni pogoji. Tukaj se ponavadi pojavijo težave, saj so 

kakovostni računalniški programi predragi, pri številnih uporabnikih v eni sami 

računalniški učilnici pa prihaja do najrazličnejših tehničnih in terminskih problemov, ki 

onemogočajo ustrezne delovne pogoje. Tudi sama sem se z omenjenimi problemi soočala 

na delovnem mestu in bila tako primorana delati doma, z lastno opremo in sama plačevati 

stroške dostopa do medmrežja. 

Zaupnost in zasebnost 

Spletni dnevnik se loči od navadne mape za shranjevanje izdelkov v tem, da vsebuje 

refleksije, skrite misli in priznanja o tem, kaj znamo ter katera so naša šibka področja. 
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Elektronska različica se od klasične različice razlikuje tudi po tem, da je dostopna na 

svetovnem spletu. Pri tem se nam zastavljajo pomisleki: Kaj se zgodi, ko osebno postane 

javno? Katere informacije v portfoliju bi morale ostati skrite? Ali se kakovost in globina 

refleksij zniža, ker sestavljavec ve, da se bodo njegove misli objavile na spletu? Menim, 

da bi morali učencem zagotoviti delno anonimnosti pri objavi določenih vsebin. Nekatere 

informacije ali vsebine, ki jih učenci ne želijo razkriti, bi morale biti zaščitene z vstopnim 

geslom, do katerega ima pravico avtor in z njegovim dovoljenjem tudi učitelj mentor. Na 

nivoju prvega obdobja osnovne šole sem anonimnost pri objavi individualnih refleksij 

omogočila tako, da sem na spletni strani objavila le splošne in skupinske refleksije, 

individualne refleksije in samoocene ob koncu šolskega leta z refleksijami družin pa sem 

dodala le na zgoščenko ob koncu šolskega leta tako, da je vsak učenec dostopal le do 

svoje refleksije. 

Intelektualna lastnina 

Vprašanje o intelektualni lastnini na svetovnem spletu je ena izmed splošnih in dobro 

znanih tem. Zastavlja se nam vprašanja, kaj storiti, ko ugotovimo, da našo intelektualno 

lastnino (npr. učna gradiva) nedovoljeno predelujejo, kopirajo in zlorabljajo v 

najrazličnejše namene.  

Ker v našem primeru izdelki še niso zanimivi za morebitno plagiatorstvo, posebnih gesel 

za dostop nismo imeli. Ob izdelavi spletnega dnevnika v višjih razredih ali v sklopu 

univerzitetnega izobraževanja pa bi bilo najbolje, da imajo dostop do osebnih ali 

strokovnih vsebin samo pooblaščeni, ki jim avtor dodeli vstopno geslo. Rešitev se ponuja 

tudi v obliki licenc Creativ Commons (tudi CC licence), ki avtorju omogočajo, da jasno 

določi pogoje uporabe svojih del.  

Digitalna neenakost 

To je pojav, ki ga povezujemo s socio-ekonomskim položajem učencev oziroma njihovih 

družin in s tem povezane dostopnosti do računalnika z medmrežno povezavo. Če želimo, 

da imajo do omenjenega učnega pripomočka dostop prav vsi učenci, moramo zagotoviti 

računalnik z medmrežnim dostopom vsaj v učilnici, kjer ga lahko učenci pod nadzorom 

učitelja uporabljajo. Prav tako moramo omogočiti dostop do vsebin tudi v okviru 

govorilnih ur ali roditeljskih sestankov, da lahko do izdelka dostopajo tudi starši, ki še ne 

uporabljajo sodobne tehnologije ali pa jim je le-ta nedosegljiva. 

Delovna obveznost učitelja  

Samoiniciativno delo učitelja inovatorja zahteva veliko časa in dodatnega napora, ki ga 

mora poleg svojega osnovnega dela vložiti v kakovostno pripravo in izvedbo pouka. Kar 
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nekaj je dejavnikov, ki bi jih morali v našem šolskem sistemu zagotoviti, da bi učitelje 

spodbujali pri razvojno-raziskovalnem delu. Naj omenim le nekatere: 

- ustrezna organizacija dela na šoli; 

- ovrednotenje raziskovalnega dela; 

- razbremenitve na osnovnem delovnem področju; 

- šolska klima in podpora kolektiva; 

- tehnična opremljenost in strokovna podpora. 

Metoda dela 

Želela bi opozoriti še na težave, ki jih lahko opazimo pri vključevanju računalnika v pouk. 

Kažejo se predvsem kot komunikacijske prepreke pri delu učencev v manjših skupinah 

ali parih. Ob izbiri prezahtevnega didaktičnega programa se lahko pojavi tudi tesnoba, ki 

povzroči težave pri sledenju in razumevanju navodil. Po drugi strani pa se ob prepogosti 

uporabi istega programa opazi zdolgočasenost pri učencih, ki ga uporabljajo tudi doma. 

Ob nepremišljeni sestavi dvojic za delo z računalnikom smo lahko priča tudi raznim 

prepirom med sošolci, ki so lahko posledica ljubosumja, ko delo z računalnikom vodi in 

upravlja le dominantnejši učenec.  

12.5 Evalvacija  

Delo v drugem akcijskem koraku je potekalo po zastavljenih izhodiščih in novo 

oblikovanih ciljih, ki so temeljili na evalvaciji in reviziji prvega akcijskega koraka. Ker 

se je izkazalo, da oblikovana spletna stran Sončki po zasnovi in hierarhični zgradbi še 

vedno zadošča ciljem za uporabo v drugem razredu, sem jo nadgradila le z elementi 

interaktivnega navigacijskega vmesnika in odpravila nekatere pomanjkljivosti, zaradi 

katerih je bilo urejevanje nepregledno ter zamudno. Delo je sprva zahtevalo nekaj 

dodatnega študija o oblikovanju spletnih strani, ki se je v nadaljnjih mesecih obrestoval.  

Spletni dnevnik smo vsebinsko nadgraditi z daljšimi zapisi učencev, katerih objava je v 

dolgotrajnem procesu opismenjevanja delovala motivacijsko. Da bi učenci pridobili 

dodatne spretnosti na področju digitalne pismenosti, sem se odločila, da didaktično 

uporabo spletnega dnevnika razširim z uporabo računalnika z ustrezno didaktično 

programsko opremo. Sistematična uporaba sodobnih učnih sredstev se je ob koncu 

drugega razreda pokazala za učinkovito, saj je večina učencev že izkazala doseganje 

načrtovanih spretnosti s področja digitalne pismenosti, nekatere zahtevnejše cilje pa so 

učenci dosegli na nivoju spoznavanja.  

Spletni dnevnik nam je tudi v drugem akcijskem koraku služil kot pripomoček za 

razvijanje refleksije pri učencih. Ob različnih načinih za razvijanje besedišča in ob 

razvijajoči se jezikovni zmožnosti so učenci z velikim veseljem zapisovali občutke po 
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opravljenih dejavnostih, še vedno pa so se najraje izražali ob ogledovanju fotografij in 

prebiranju starih zapisov. Med letom sem opazila, da lahko izbor in razmišljanje o 

dosežkih pripomoreta k učenčevemu razumevanju, kaj se lahko nauči in kako lahko sam 

vpliva na rezultate učenja. Ne glede na razvitost besedišča se je pokazalo, da postopni 

razvoj refleksije v prvem obdobju pripomore k navajanju učencev za prevzemanje 

odgovornosti v procesu učenja, ki kasneje vodi v sistematično načrtovanje in izvajanje 

ciljev pouka ter k samostojnemu učenju in analizi opravljenega dela.  

Pri razvijanju zamisli in nadaljnjem opredeljevanju polja akcije so se tudi pri delu v 

drugem koraku za nenadomestljive izkazale ure, ki sem jih preživela na seminarskih 

srečanjih znotraj podiplomskega študija, kjer smo s kolegi delili raziskovalne zamisli, se 

dopolnjevali in izmenjevali različne poglede. Prav tako velja izpostaviti oblikovanje 

obsežne seminarske naloge in pripravo konferenčnega članka, ki sta imela veliko vlogo 

pri ureditvi mojih misli in spoznanj, kasneje pa sta predstavljala osnovo za predstavitev 

raziskovalnega dela in ugotovitev raziskave v javnosti. Vse že omenjene predstavitve so 

imele veliko motivacijsko in potrditveno vlogo, posebej pa sem bila vesela, da sem z 

njimi zadostila tudi kriteriju, ki govori o uspešnosti akcijske raziskave in narekuje, da 

mora biti akcijska raziskava dobro dokumentirana in poleg praktične izpeljave usmerjena 

tudi na širjenje rezultatov med učitelje praktike oziroma v širšo javnost. Predstavitev na 

konferenci je bila dobro sprejeta, vprašanja so se navezovala na organizacijo in praktično 

izpeljavo projekta, nekateri pa so spraševali tudi o motivih za moje delo. Na delavnici o 

praktični uporabi tehnologije v razredu pa so kolegi študentje izrazili željo, da bi se tudi 

sami lotili podobnega razrednega projekta, če bi le imeli potrebna znanja za uporabo IKT 

pri pouku. Če strnem vse vtise, lahko rečem, da obravnavana tematika zagotovo skriva še 

mnoge neodkrite priložnosti za nadgradnjo in širšo uporabo med učitelji na razredni 

stopnji. 

Pregled opravljenih dejavnosti in obsežno gradivo, ki je nastalo med drugim akcijskim 

korakom, je nakazovalo, da sem z akcijsko raziskavo prehodila že dolgo pot, ki mi je 

omogočila doseganje zastavljenih ciljev in ponudila odgovore na zastavljena vprašanja. 

A hiter razvoj IKT je odpiral nova vprašanja in nakazoval tehnične ter pedagoške izzive, 

o katerih sem želela razmisliti tekom nadaljnjih inovacijsko-raziskovalnih aktivnosti. 

Enega izmed velikih potencialov je predstavljala tudi uporaba bloga v funkciji spletnega 

dnevnika.  

12.6 Izhodišča za nadaljnje delo 

V tretjem akcijskem koraku sem načrtovala popolno prenovo spletnega dnevnika. 

Namesto statične spletne strani, izdelane na osnovi jezika HTML, sem želela uporabiti 

tehnologijo sistema za upravljanje vsebin v obliki bloga in s tem omogočiti enostavnejše 

ter posledično pogostejše posodabljanje vsebin, nove načine obveščanja uporabnikov ter 
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vključitev multimedijskih elementov. Po natančnem pregledu ponudnikov in po 

definiranih stopnjah razvoja sem o svojem delu nameravala obvestiti starše in učence, jim 

pokazati primere in razložiti uporabo v učnem procesu. S pomočjo bloga sem učencem 

želela omogočiti objavljanje literarnih prispevkov in drugih multimedijskih vsebin. Ob 

razvijajočem se refleksivnem mišljenju sem jih nameravala spodbuditi h komentiranju 

posameznih objav in s tem še dodatno okrepiti učno sodelovanje ter izmenjavo mnenj. V 

zaključku sem načrtovala predstaviti še povratne informacije staršev, učencev ter 

učiteljev o uporabi spletnega dnevnika pri pouku. Ker akcijska raziskava ni merila zgolj 

na individualni razvoj, ampak tudi na razvoj stroke, sem tudi pri nadaljnjem delu želela 

zagotavljati proces transdukcije, t. j. prenosljivost poteka in ugotovitev raziskave v 

javnosti. 
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13 TRETJI AKCIJSKI KORAK  

»Cesta ni pot, ki te pelje do cilja, ampak cesta sama je cilj.«  

 F. Miličinski – Ježek 

13.1 Načrt 

Podroben načrt tretjega akcijskega koraka mi je predstavljal okvir poteka raziskave. 

Preglednica 13.1 prikazuje vse faze in pripadajoče dejavnosti z uporabo gradiv po 

mesecih. 

Preglednica 13.1: Časovni in organizacijski okvir za izvajanje tretjega akcijskega koraka 

Po pregledu dostopne računalniške opreme in na podlagi študija različnih virov na temo 

razvoja ter uporabe razrednega bloga sem izdelala podrobni načrt raziskovanja v tretjem 

akcijskem koraku. Strnila sem ga v naslednje točke: 

FAZA MESEC, 

LETO 

DEJAVNOSTI GRADIVO 

NAČRT 

avg. 2006 - študij virov in literature 

- oblikovanje ciljev za delo 

- literatura 

- spletni viri 

- okvirni načrt 

AKCIJA 

nov. 2006–

dec. 2006 

- predstavitev za starše in 

učence 

- pregled in izbor ponudnikov 

gostovanja 

- kreiranje bloga 

- elektronske prosojnice 

- viri in literatura 

- računalniška programska 

oprema 

- soglasja 

jan. 2007– 

jun. 2007 

- objava bloga 

- osveževanje bloga 

- razvijanje digitalne 

pismenosti 

- razvijanje refleksije o šolskem 

delu. 

- skupinski pogovori 

- gradivo za razvijanje 

refleksije 

- sprotni zapisi in 

komentarji 

- programska oprema 

- razredni blog 

NOTRANJA IN 

ZUNANJA 

EVALVACIJA 

jun. 2007– 

mar. 2008 

 

nov. 2014–

feb. 2015 

- analiza učinkov 

- zapis poročila 

 

- vprašalniki  

- priprava na intervju  

- dokumentirano gradivo 

- raziskovalni dnevnik 

- delovni zapiski  

- beležke 

- refleksivna samoanaliza 

- spletni dnevnik 

REVIZIJA 
apr. 2008 

mar. 2015 

- pregled in zapis ugotovitev - načrt 

- opombe 

PREDSTAVITEV  

DELA  

2007–2014 

 

- predstavitve dela 

- priprava preglednih 

znanstvenih člankov 

- raziskovalno gradivo 

- viri in literatura 

- spletni dnevnik 

- elektronske prosojnice  

SKLEP 

2014–2015 - zapis končnega poročila o 

akcijski raziskavi 

- pogled naprej 

- raziskovalno gradivo 

- viri in literatura 

- spletni dnevnik 
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- predstavitev za učence in starše ter pridobitev soglasij za objavo v šolskem letu 

2006/2007; 

- pregled in izbor ponudnika gostovanja; 

- izdelava in osveževanje razrednega bloga; 

- analiza izkazanih prednosti, priložnosti in problematičnih področij pri 

oblikovanju razrednega bloga; 

- pridobitev in predstavitev povratnih informacij učencev ter staršev, 

- ocena uporabnosti modela spletnega dnevnika po mnenju učiteljev; 

- evalvacija in revizija učinkov tretjega akcijskega koraka; 

- zapis ugotovitev in poročanje v javnosti; 

- zapis končnega poročila o akcijski raziskavi.  

S predstavitvijo izdelave spletnega dnevnika v obliki bloga želim prikazati njegovo 

enostavno oblikovanje, vzdrževanje in uporabo, ki se je od izdelave spletnega dnevnika 

v obliki spletne strani bistveno razlikovala v procesu gradnje, uporabljenih orodjih, po 

tehničnem zanju in času, potrebnem za izdelavo ter vzdrževanje. Kljub dejstvu, da se je 

v tretjem akcijskem koraku tehnologija izdelave spremenila, je osnovna ideja ostala 

nespremenjena; to je kronološko prikazovati zgodbo učenja in ob integraciji IKT razvijati 

splošno ter digitalno pismenost in sodelovalno učenje vseh udeležencev učnega procesa. 

13.2 Akcija 

V nadaljevanju opisujem vse korake, ki sem jih izvedla med tretjim akcijskim korakom. 

Po predstavitvi za starše in učence (poglavje 13.2.1) predstavljam izbranega ponudnika 

gostovanja (poglavje 13.2.2) in prikažem idejno zasnovo ter izpostavim namen izdelave 

spletnega dnevnika v obliki bloga (poglavje 13.2.3). Sledijo koraki izdelave, ki se 

dotikajo predstavitve zgradbe in podobe razrednega bloga (poglavje 13.2.4) ter postopka 

objavljanja in osveževanja vsebin (poglavje 13.2.5). Zadnja stopnja akcije je opis 

sodelovanja in povezovanja z učiteljicami v sklopu mednarodne konference Splet 

izobraževanja in raziskovanja z IKT (v nadaljevanju SiRiKT) in priprave besedil za 

predstavitev v javnosti (13.2.6). Poudariti velja, da sem se pri predstavitvi kreiranja bloga 

omejila le na osnovne funkcije, ki služijo ilustrativni predstavitvi sistema za objavljanje 

spletnih zapisov.  

13.2.1 Predstavitev za starše in učence 

V mesecu decembru leta 2006 sem staršem in učencem pripravila kratko predstavitev, 

kjer sem jih seznanila z vpeljavo bloga v učni proces. Preko praktičnih primerov iz tujine 

sem jim predstavila, kako bi na ta način razširili in hkrati poenostavili proces izdelave 

spletnega dnevnika ter katere spretnosti in znanja bi učenci s takšno obogatitvijo pouka 
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pridobili. Po razlagi in prikazu napotkov za sodelovanje so starši soglašali, da z uporabo 

razrednega bloga začnemo v januarju, v sklopu februarskega roditeljskega sestanka pa 

spregovorimo o morebitnih tehničnih in organizacijskih težavah. Za potrebna soglasja je 

bilo poskrbljeno že na začetku šolskega leta 2006/2007, ko sem od vseh staršev pridobila 

pisne izjave o strinjanju z objavo fotografij in izdelkov na spletu (Priloga 1).  

13.2.2 Spletni dnevnik v obliki bloga 

Ker sem želela učence aktivneje vključiti v proces nastanka izdelka in slediti trendom 

sodobnih načinov spletnega komuniciranja, navsezadnje pa tudi poenostaviti oblikovanje 

ter posodabljanje spletnega dnevnika v obliki statične spletne strani, sem v mesecu 

januarju leta 2007 oblikovala zasnovo razrednega bloga. Po pregledu različnih 

ponudnikov gostovanja, med njimi Delo Blog24, Blogger25, SiOL Blogos26, sem naposled 

izbrala Edublogs27, ki je že v osnovi namenjen gostovanju blogov s področja 

izobraževanja. Temelji na sistemu za upravljanje vsebin WordPress, ki je enostavna 

strežniška aplikacija za objavljanje in urejevanje spletnih vsebin. Omogoča, da uporabnik 

v nekaj korakih ustvari svoj blog račun, ga preko prejete elektronske pošte aktivira in že 

se lahko s poslanim uporabniškim imenom ter geslom v sistem prijavi. Nadalje lahko brez 

posebnega tehničnega znanja in poznavanja programskih jezikov (npr. HTML, 

JavaScript, CSS) oblikuje ter objavlja vsebine z uporabo WYSIWYG urejevalnika. 

Edublogs omogoča številne osebne nastavitve za prilagoditev podobe bloga in za 

učinkovito upravljanje z vsebinami. Uporabniku brezplačno dodeli 100 MB prostora. S 

pedagoškega vidika je zelo pomembno, da učitelj skrbno izbere ustreznega ponudnika, 

saj lahko s tem že vnaprej prepreči nadaljnje zaplete, kot so nezaželeno pojavljanje reklam 

in drugih za učence ter učitelja motečih elementov. Blog v funkciji spletnega dnevnika, 

ki sem ga z učenci oblikovala v tretjem akcijskem koraku, je dostopen na spletnem 

naslovu http://soncki.edublogs.org/.  

13.2.3 Idejna zasnova in namen izdelave 

Pred kreiranjem bloga pri izbranem ponudniku sem izdelala idejno zasnovo razrednega 

bloga, ki jo prikazuje Slika 13.1. Prikazan načrt mi je predstavljal temelj za kasnejšo 

organiziranost vsebine, ki smo jo določili skupaj z učenci. 

                                                 

24 Delo Blog, http://tuditi.delo.si/ 
25 Blogger, https://www.blogger.com/ 
26 SiOL Blogos, http://blog.siol.net/ 
27 Edublogs, http://edublogs.org 
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Slika 13.1: Idejna zasnova razrednega bloga. 

Pred začetkom izdelave sem si ogledala kratka video predavanja, ki so mi olajšala prvi 

stik z vmesnikom za gradnjo. Pridobljene izkušnje iz preteklih let so mi omogočile, da 

sem ob upoštevanju predlogov učencev določila, katere vsebine želimo prikazovati. 

Odločili smo se, da bomo na blogu objavljali: 

- literarne in likovne prispevke učencev; 

- razredne fotografije; 

- odlomke razrednih nastopov in prireditev; 

- predstavitve izobraževalnih gradiv; 

- zanimive povezave do izobraževalnih spletnih strani; 

- informacije in obvestila za starše; 

- vabila; 

- priložnostne neformalne vsebine … 

13.2.4 Zgradba in grafična podoba 

Po uspešni prijavi v sistem sem s pomočjo nadzorne plošče oblikovala vsebinsko 

zasnovo, določila grafično podobo in nastavila vse pomembnejše uporabniške parametre, 

kot so na primer naslov in podnaslov bloga, velikost okna objave, prikaz števila objav na 

strani, moderiranje komentarjev ter zaščita bloga pred iskalniki in spletnimi servisi. 

Zaradi preglednosti in smiselne urejenosti vsebin sem se v veliki množici že izdelanih 

predlog odločila za dvostolpično zasnovo, ki je tudi po barvni shemi ustrezala sončnim 

barvam. Kot je prikazano na Sliki 13.2, je bil levi, obsežnejši del, namenjen posameznim 

objavam, desna tretjina okna pa je predstavljala meni, v katerem so bile kategorije 
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oziroma povezave na spletne dnevnike posameznih učencev ter obvestila za starše, kjer 

sem objavljala pomembne informacije o učnem procesu. 

Prav tako sem na meni dodala t. i. blogroll, kjer sem zbirala povezave na zanimive 

slovenske bloge in izobraževalne spletne strani, za katere sem menila, da smiselno 

dopolnjujejo šolske izobraževalne vsebine. Za popestritev bloga so poskrbeli tudi številni 

vstavki (angl. widgets), med katerimi naj omenim le koledar, uro, lokator obiskovalcev, 

vremensko napoved, slikovni trak in simbol ter himno razreda (Slika 13.3). Glede na želje 

učencev sem le-te tekom uporabe večkrat spreminjala in prilagajala učni snovi po učnih 

načrtih.  

Poleg spletnih dnevnikov posameznih učencev je razredni blog vseboval dve statični 

podstrani, in sicer razdelek Album ter razdelek Kdo smo. Prvi je nastopal v funkciji 

mesečnega fotobloga s številnimi fotografijami in kratkimi video posnetki, ki so 

Slika 13.2: Zgradba in grafična podoba razrednega bloga. 

Slika 13.3: Povezave in vstavki. 
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kronološko prikazovale različne šolske dejavnosti in pripovedovale slikovno zgodbo 

našega učenja. Razporejene so bile po mesecih, skupni sklop fotografij pa je vseboval 

tudi naslov in opis dejavnosti. Drugi razdelek pa je predstavljal osebno izkaznico razreda, 

saj so se pod skupno sliko razreda nahajali kratki predstavitveni zapisi učencev. 

13.2.5 Objave in osveževanje vsebine 

Za izbiro izdelkov v individualnih dnevnikih so učenci ob spodbudi skrbeli sami, 

velikokrat pa smo jih določili skupaj ob koncu tedna med analizo in refleksijo 

opravljenega dela. Seveda nismo pozabili na natančno oblikovanje in razlago pravil, ki 

so veljala pri pošiljanju prispevkov. Le-te so učenci v večini pošiljali na razredni 

elektronski naslov, sama pa sem jih kot moderatorka bloga objavljala v dnevnikih z 

njihovimi imeni. Občasno smo z učenci blog posodabljali tudi med poukom, v odmorih 

in v času podaljšanega bivanja. Takrat so učenci spoznali nadzorno ploščo in ob moji 

pomoči sami objavljali kratke prispevke (Slika 13.4).  

Za nastanek objave bi lahko rekli, da je podoben pošiljanju elektronskega sporočila preko 

spletnega vmesnika. Kot je prikazano na Sliki 13.5, novo objavo oblikujemo tako, da 

najprej določimo njen naslov, v označeno polje pa natipkamo besedilo in ga poljubno 

oblikujemo. Dodamo lahko tudi multimedijske vstavke (zvok, sliko, video) ali 

Slika 13.4: Učenci pri oblikovanju nove objave. 

Slika 13.5: Nastanek objave. 
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hiperpovezave. Na desni strani vmesnika lahko določimo še dodatne lastnosti objave, kot 

so zaščita prispevka z geslom, nastavitve komentarjev in zapis povzetka. 

Največ zanimanja so učenci pokazali za spreminjanje grafične podobe bloga in za skupno 

dodajanje novega vstavka, fotografije ali spletne povezave. Tako sem na igriv način 

poskrbela za dodatno motivacijo za delo z razrednim blogom in razkrivala možnosti 

učenja ob pomoči svetovnega spleta. Ker sta komunikacija in interakcija z drugimi 

sodelujočimi eni izmed pomembnejših lastnosti bloganja, sem učence in starše spodbujala 

k temu, da so blog soustvarjali tudi s pisanjem komentarjev na posamezne objave. Vsak 

prispeli komentar sem kot moderatorka bloga prejela preko elektronske pošte in ga pred 

objavo na blogu odobrila. 

13.2.6 Sodelovanje in predstavitev dela 

Proces transdukcije se ne more odvijati brez zapisanih in predstavljenih izkušenj. V 

sklopu prizadevanj za prenos ugotovitev raziskave sem se v aprilu leta 2007 udeležila 

prve mednarodne konference SiRiKT 2007, ki s številnimi sklopi vsebin s področja 

uporabe IKT pri pouku združuje pedagoške delavce. Predstavila sem prispevek z 

naslovom Spletni dnevnik razreda (Kunčič, 2007), v katerem sem pregledno predstavila 

razredni spletni dnevnik v obliki bloga kot dopolnilo k tradicionalnim metodam 

poučevanja. Sodelovanje v letu 2007 je že nakazalo nove možnosti povezovanja z 

razrednimi učitelji, ki se ukvarjajo z vključevanjem IKT v učni proces; prva 'resna' 

priložnost pa se je ponudila v novembru 2008, ko sem dobila povabilo za sodelovanje pri 

projektu uvedbe e-portfolija v 5. razredu na podružnični šoli Dolič (OŠ Mislinja). Ker je 

njihova razredničarka pred leti magistrirala na ljubljanski Pedagoški fakulteti s temo o 

uvedbi klasičnega portfolija na razredni stopnji (Aber Jordan, 2006), je v novem šolskem 

letu želela preizkusiti še njegovo spletno različico. Pri uvedbi se ji je pridružila še 

učiteljica angleščine, ki je z vpeljavo jezikovne različice sledila napredku pri tujem 

jeziku. Rezultat našega sodelovanja predstavljata dva konferenčna prispevka, 

predstavljena na mednarodni konferenci SiRiKT v letu 2009 in 2010. Prvi prispevek z 

naslovom Razvijanje digitalne pismenosti ob izdelavi e-portfolija na razredni stopnji 

osnovne šole (Aber Jordan, Kunčič, Križovnik, 2009) opisuje tri primere iz prakse in 

predstavlja izdelavo razrednega, osebnega ter jezikovnega e-portfolija, namenjenega 

integraciji računalniških vsebin za razvoj digitalne pismenosti. Drugi prispevek z 

naslovom Vloga IKT in e-portfolija pri preverjanju ter predstavljanju znanja v prvem 

triletju osnovne šole (Aber Jordan, Kunčič, Križovnik, 2010) pa govori o uporabi 

različnih izobraževalnih tehnologij in e-portfolija pri posameznih predmetih v prvem 

triletju osnovne šole za bolj kakovostno spremljanje učenčevega napredka. Poleg 

predstavljanja možnosti in učinkov uporabe spletnega dnevnika na slovenskih 

konferencah sem oblikovala tudi dva pregledna znanstvena članka. Članek z naslovom 
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Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole (Kunčič, Razdevšek Pučko, Rugelj, 2013) 

in članek The didactic value of a Web log in the first educational period of primary school 

(Kunčič, Razdevšek Pučko, Rugelj, 2014) opisujeta proces nastanka spletnega dnevnika 

v obliki spletne strani in bloga ter predstavljata pomembnejše ugotovitve akcijske 

raziskave. 

13.3 Analiza 

Ob zaključku razrednega projekta in v okviru analize učinkov uvedbe spletnega dnevnika 

v prvo obdobje osnovne šole sem želela pridobiti ločena mnenja sodelujočih učencev in 

njihovih staršev o učinkih uporabe sodobnih učnih tehnologij, še posebej spletnega 

dnevnika. Napisala sem obvestilo za starše in poskrbela za potrditev soglasja za objavo 

ter uporabo izdelanega spletnega dnevnika v raziskovalne namene (Priloga 13). 

Oblikovala sem dva ločena namenska vprašalnika z odprtimi vprašanji; vprašalnik za 

učence (Priloga 14) ter vprašalnik za starše (Priloga 15), ki ju je izpolnilo 15 družin 

sodelujočega razreda. Iz podanih odgovorov staršev sem ugotovila, kako ocenjujejo 

uporabnost spletnega dnevnika, katere nove spretnosti in znanja so po njihovem mnenju 

otroci pridobili preko njegovega soustvarjanja, kako uporaba spletnega dnevnika vpliva 

na odnos otroka do šolskega dela, kaj svetujejo za ohranitev izdelka v prihodnosti in 

kakšni so bili njihovi občutki ter odzivi prijateljev ob prebiranju spletnega dnevnika. 

Odgovori učencev so razkrivali potek oblikovanja spletnega dnevnika, njihovo počutje in 

občutke ob procesu izdelave ter ob pregledovanju izdelka, njihove želje za prihodnost in 

mnenje o tem, kaj so se v procesu novega naučili. Učenci so podali tudi oceno končnega 

izdelka in izpostavili prijetno ter neprijetno prigodo pri gradnji ali uporabi spletnega 

dnevnika. Povratne informacije sodelujočih učencev (primeri v Prilogi 16) in sodelujočih 

staršev (primeri v Prilogi 17) so bile zbrane v letu 2007 in letu 2008. Za dopolnitev sem 

v juniju 2007 z učenci izvedla še nestandardiziran polstrukturiran skupinski intervju s 

seznamom vnaprej pripravljenih vprašanj odprtega tipa (Priloga 18). Trije učenci so svoje 

poglede izrazili v obliki prostega spisa (Priloga 19). 

Ker so se v sklopu nacionalnega projekta E-šolstvo med leti 2009 in 2013 dejavnostim 

usposabljanja za učitelje pod naslovom E-kompetentni učitelj pridružile tudi vsebine, 

povezane z rabo elektronskih portfolijev oziroma e-listovnikov pri pouku, se je po letu 

2012 njihova uporaba razširila tudi med praktike v Sloveniji. Tako sem se odločila, da 

pridobljene povratne informacije sodelujočih učencev in njihovih staršev dopolnim še z 

zunanjo evalvacijo uporabnosti modela spletnega dnevnika s strani drugih učiteljev po 

Sloveniji. Preko objavljenih primerov iz praks med leti 2012–2014 sem oblikovala 

namenski vzorec 20 učiteljev razrednega in predmetnega pouka, ki pri svojem 

pedagoškem delu uporabljajo spletni dnevnik, svoje izkušnje pa predstavljajo na 

osrednjih slovenskih konferencah (SiRiKT in VIVID), povezanih z vpeljevanjem IKT v 



 

130 

šolsko prakso. Preko elektronske pošte sem jih povabila, da sodelujejo v raziskavi in mi 

s tem omogočijo celovitejši vpogled v preučevano situacijo. Zunanja evalvacija modela 

spletnega dnevnika je bila opravljena s pomočjo namensko izdelanega spletnega 

anketnega vprašalnika za učitelje z naslovom Didaktična vrednost spletnega dnevnika 

(Priloga 20), ki je vseboval odprta vprašanja, vezana na kritično oceno uporabnosti 

spletnega dnevnika v pedagoški praksi. Izdelava vprašalnika in zbiranje odgovorov je 

potekalo preko spletne storitve Google Obrazci (angl. Google Forms) na naslovu 

http://goo.gl/forms/DSs1wp65MT od novembra 2014 do februarja 2015. Zbranih je bilo 

12 anketnih vprašalnikov. Podani odgovori so omogočili izdelavo SWOT analize, v kateri 

so predstavljene prednosti in pomanjkljivosti izdelave ter uporabe spletnega dnevnika po 

mnenju učiteljev. Zbrane ocene uporabnosti so omogočile tudi oblikovanje nabora novih 

znanj in razkrile vpliv pripomočka na učenčev odnos do šolskega dela ter počutja v šoli 

in njegov vpliv na učiteljev profesionalni razvoj. Podana mnenja so razkrila upravičenost 

uvrstitve izdelka med učna sredstva. Izraženi predlogi učiteljev za večjo prepoznavnost 

in vključenost spletnega dnevnika v slovensko pedagoško prakso so omogočili trenutno 

oceno stanja na področju njegove uporabe.  

Analiza se navezuje tudi na opazovanje razrednega dogajanja in na refleksivno 

samoopazovanje ter beleženje procesa izdelave bloga. Vir podatkov mi je predstavljal 

tudi nastajajoči razredni blog, predvsem izdelki in komentarji učencev ter različnih 

obiskovalcev.  

Analizo tretjega akcijskega koraka sem naredila na podlagi naslednjih etapnih vprašanj: 

- Katere so izkazane prednosti in katera problematična področja bloga v funkciji 

spletnega dnevnika? 

- Kakšne so povratne informacije učencev in staršev o uporabi spletnega 

dnevnika? 

- Kakšna je ocena uporabnosti modela spletnega dnevnika po mnenju učiteljev? 

13.4 Ugotovitve 

13.4.1 Prednosti in problematična področja bloga v funkciji spletnega dnevnika  

Analiza se povezuje z že predstavljenimi prednostmi in pomanjkljivostmi pri uporabi 

spletnega dnevnika v obliki spletne strani ter računalnika pri pouku (poglavje 12.4.4), v 

nadaljevanju pa se omejim zgolj na izkazane prednosti, priložnosti in problematična 

področja, ki so specifična za izdelavo ter uporabo bloga v funkciji spletnega dnevnika.  

 

 

http://goo.gl/forms/DSs1wp65MT


 

131 

Prednosti  

Spletni blog je lahko koristen izobraževalni pripomoček za vsa predmetna področja na 

vseh stopnjah izobraževanja, tako za učence kot tudi za učitelja moderatorja. V primerjavi 

z oblikovanjem in vzdrževanjem spletne strani je s tehničnega vidika poglavitna prednost 

uporabe bloga predvsem v bistveno lažji izdelavi in v hitrejšemu objavljanju ter 

posodabljanju vsebin. Poleg tekstovnih prispevkov lahko enostavno objavljamo tudi 

fotografije, zemljevide, grafikone, avdio in video posnetke ter s pomočjo hiperpovezav 

povezujemo blog z različnimi zanimivimi in poučnimi spletnimi gradivi; prav tako lahko 

vstavljamo priljubljene vstavke, kot so ura, lokator obiskovalcev, slikovni pas in 

vremenska napoved. Posebej hitro je vključevanje izdelkov, ki so že v elektronskem 

formatu. Navedeni primeri učitelju omogočajo, da poleg klasične obravnave učne snovi 

svojim učencem ponudi, da si obravnavano snov ogledajo in dopolnijo še s pomočjo 

multimedijskih vsebin ter e-gradiv. Blog učitelju ponuja mesto, kjer lahko objavlja 

obvestila in vabila, zadolžitve ter dodatne naloge, svoja razmišljanja o konkretnih 

aktualnih dogodkih razreda ali pošlje pozdrav s počitnic. Med zanimivejše priložnosti 

bloganja sodi tudi možnost hitrega in enostavnega komentiranja, ki ga učitelji lahko 

izkoriščajo za individualno povratno informacijo, učencem pa možnost komentiranja 

pomeni priložnost za izražanje pogledov in vtisov, ki jih med poukom morda niso uspeli 

ali niso želeli izraziti. Didaktična uporaba bloga je, zaradi njegove odprte strukture in 

nenehnega tehnološkega razvoja, omejena le z ustvarjalnostjo njegovega avtorja oziroma 

avtorjev. 

Vključitev bloga v učenje pomeni nadgraditev tradicionalnega procesa opismenjevanja, 

saj se učenci z oblikovanjem in pošiljanjem prispevkov sami ali ob pomoči odraslih učijo 

učinkovito uporabljati IKT in objaviti literarne ter druge prispevke, ki so dostopni širšemu 

občinstvu. Prebiranje bloga omogoča tudi zanimivo in razburljivo vajo v tekočem branju, 

samostojno pregledovanje priporočenih vsebin pa vpeljuje učence v odgovorno ter 

neodvisno učenje za pridobivanje splošne in digitalne pismenosti. Učencem je 

omogočeno, da se iz pasivne vloge spletnega opazovalca prelevijo v ustvarjalnega 

soustvarjalca in komentatorja razrednega bloga, ki ga vsak učenec po svojih zmožnostih 

bogati z individualnimi vnosi. Preko skupne izgradnje, uporabe in spletne objave se tako 

lahko vzpostavi oziroma okrepi sodelovanje med sošolci, pa tudi sodelovanje s starši, 

drugimi učitelji, z drugimi institucijami ali lokalnimi mediji, kar učvrsti medrazredno 

povezanost in povezanost šole s krajem. Učenje postane ustvarjalno, bolj prostorsko 

neodvisno ter povezano s skupnostjo, v kateri živimo.  

Bloganje je tudi priložnost za sistematično in usmerjeno vzgajanje ter pogovor o temah, 

o katerih se moramo na primeren način pogovoriti, če želimo učencem zagotoviti varen 

in prijeten vstop v svet sodobnih tehnologij. Blog učencem omogoča svobodno in 
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spontano izražanje, obenem pa omogoča številne priložnosti za vzgojne pogovore o tem, 

kako biti pri širjenju in sprejemanju svojih stališč ter misli obziren, strpen in spoštljiv ter 

odgovoren do bralcev razrednega bloga.  

Vključevanje bloga v učni proces ima pozitiven vpliv tudi na učno motivacijo, ki jo učenci 

potrebujejo pri branju in pisanju, saj so njihovi zapisi objavljeni, brani ter komentirani. 

To jih spodbuja k temu, da prebirajo zgodbe drugih in izražajo svoje ideje ter občutke. 

Tako delijo svojo učno pustolovščino, se skupaj učijo in prihajajo do novih izkušenj in 

spoznanj. Pregledovanje razrednega bloga omogoča občutek ponosa, osebnega dosežka 

in zadovoljstva. 

Postopna gradnja razrednega bloga z individualnimi kategorijami učencev ponuja tudi 

odlično pripravo za kasnejše samostojno grajenje osebnega e-portfolija, ki omogoča 

pregledno ter dokaj enostavno shranjevanje dosežkov in objavo izkušenj ter razmišljanj 

o učnem procesu.  

Problematična področja 

Kljub pozitivnim učinkom uporabe bloga v izobraževalnem procesu bi bilo zmotno trditi, 

da se pri tem ne pojavijo zapleti. Mlade uporabnike spleta, ki so ob uporabi razrednega 

bloga le klik stran od neprimernih spletnih vsebin, moramo na blogosfero pripraviti. 

Zaradi večanja njihovih jezikovnih in socialnih spretnosti moramo vzeti v zakup tudi 

nevarnosti, ki se pri tem pojavljajo, vendar jih moramo kot učitelji poskusiti čim bolj 

obvladovati in omiliti.  

Z vpeljavo razrednega bloga v učni proces sem zaznala tri sklope težav, ki so povezane:  

- s ponudniki storitve; 

- z organizacijo dela; 

- s pestrostjo vsebin. 

Ker je izbira ustreznega ponudnika na nivoju razrednega bloga povsem v rokah učitelja, 

mora le-ta svoje delo opraviti kar se da premišljeno in odgovorno. Na spletu najdemo 

najrazličnejše ponudnike, ki ponujajo številne storitve v različnih jezikih. Prav zaradi 

zasičenosti ponudbe je brez predhodnih izkušenj glede postavitve blogov težko presoditi, 

kateremu sistemu zaupati, da bo v zadovoljivi meri ustrezal potrebam. Odločitev nam 

lahko olajšajo nekatere primerjalne tabele ponudnikov in priporočila izkušenih blogarjev, 

ki so dostopni na spletu; najbolje pa je, da ožji izbor sistemov učitelj preizkusi in se tako 

prepriča o njihovi ustreznosti. Morda je pred izbiro ponudnika modro razmisliti tudi o 

dejstvu, ali spletni dnevnik izdelovati s pomočjo angleškega vmesnika (izbrati tujega 

ponudnika gostovanja), ali vzeti v zakup sistemsko okleščenost in možnost pojavljanja 

oglasov ter se odločiti za enega izmed slovenskih ponudnikov. Sama sem izbrala tehnično 
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kakovost in asistenco tujega ponudnika, angleščino pa pri učencih izkoristila za 

medpredmetno povezavo z zgodnjim učenjem angleškega jezika.  

Pri organizaciji dela smo največ časa porabili za natančno razlago pravil in za osvežitev 

postopka za pošiljanje elektronske pošte. Ko so učenci postopek pošiljanja osvojili, sem 

menila, da se moramo pogovoriti tudi o temah, kot so verodostojnost podatkov, 

plagiatorstvo, točnost podatkov in samostojno oblikovanje izdelkov. S tem namenom sem 

uporabila točko osveščanja Safe.si in učence na primeren način seznanila s spletno etiko 

(glej tudi poglavje 6.4). Ker učenci na začetku niso bili vešči uporabe elektronske pošte, 

nekaj zapletov pa sem opazila tudi pri rokovanju z namenskimi programi za pisanje, je 

bila pri oblikovanju in pošiljanju prispevkov nujna moja asistenca. Na tem mestu se je 

tudi pomoč staršev izkazala za zelo učinkovito, saj so lahko učenci vse svoje izdelke 

računalniško prilagodili doma, jih poslali na razredni naslov, naslednji dan pa jih že 

prebirali v kategoriji dnevnika z njihovim imenom. Takšen način dela pa je mogoč le ob 

izpolnitvi treh temeljnih pogojev. Prvi je tehnične narave in narekuje računalniško 

opremo ter dostop do medmrežja tudi od doma. Drugi se navezuje na spodbudno domače 

okolje in predvideva osnovno digitalno pismenost staršev, ki pri domačem delu in 

pošiljanju prispevkov otroku nudijo oporo ter tako aktivno sodelujejo pri njihovi pripravi 

na življenje v informacijski družbi. Tretji pogoj pa je strokovno kompetenten učitelj – 

moderator bloga. Pri učencih, ki so imeli težave z izpolnitvijo omenjenih pogojev, sem 

sodelovanje poskusila zagotoviti s svojo asistenco v računalniškem kotičku; vendar ob 

obilici drugega pedagoškega dela nikakor nisem mogla nadomestiti staršev, predvsem pa 

občutka povezanosti, skupnega ustvarjanja in družinskega učenja, ki ga projekt 

nedvomno ponuja. Morda se rešitev ponuja v dodelitvi dodatnih pedagoških ur, ki bi bile 

namenjene zgolj razvijanju digitalne pismenosti, delu v računalniškem kotičku ali 

računalniški učilnici, kjer bi učitelj ob pomoči računalničarja tudi učencem brez ustrezne 

računalniške opreme in starševske pomoči doma omogočil nemoteno izobraževanje s 

pomočjo najrazličnejših IKT.  

Raven osnovne pismenosti, digitalna kompetenca učencev in njihovih staršev, učna 

motivacija ter pomoč odrasle osebe so bili štirje ključni elementi, ki so vplivali na 

pogostost in pestrost prispevkov na razrednem blogu. Pokazalo se je, da je od 

ambicioznosti staršev in učne motivacije učenca odvisna količina poslanih prispevkov ter 

komentarjev. Ker je bilo delo pri bogatitvi razrednega bloga neobvezno, mi sodelovanja 

vseh učencev pri projektu v tretjem razredu ni uspelo doseči. Vseeno pa menim, da je tri 

četrtine učencev (9 deklic in 6 dečkov) ob moji pomoči in pomoči staršev dokazalo, da je 

kljub različnim dejavnikom moč ustvariti vsebinsko bogat ter tehnično napreden izdelek 

tudi ob koncu prvega obdobja osnovne šole. 
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13.4.2 Povratne informacije staršev 

Na podlagi kvalitativne analize anketnega vprašalnika, ki je bil ob koncu projekta 

posredovan staršem, so v nadaljevanju navedene ključne ugotovitve po kategorijah 

raziskovanja. Z namenom dodatne osvetlitve obravnavane problematike so povratnim 

informacijam staršev dodane tudi njihove dobesedne izjave. Kritična ocena uvedbe 

spletnega dnevnika po mnenju staršev (N=15) je prikazana s pomočjo SWOT analize, 

kjer pogostost posameznih navedb označuje številka v oklepaju.  

SWOT analiza uvedbe spletnega dnevnika po mnenju staršev 

Kot je prikazano v Preglednici 13.2, so starši zaznali spletni dnevnik kot učinkovit 

pripomoček za razvoj funkcionalne in digitalne pismenosti, ki preko skupinskega 

ustvarjanja in povezovanja omogoča besedni ter slikovni prikaz dogajanja v šoli. 

Izpostavljajo, da jim je bilo preko inovacije omogočeno nazorno spremljanje otrokovega 

razvoja in pogovor z otrokom o dnevnih dejavnostih v šoli ter njihovo podoživljanje. 

Zavedajo se, da je razredni spletni dnevnik lahko motivacijsko in učno sredstvo, ki 

omogoča povezovanje kurikularnih vsebin s sodobno IKT. Njegovo prisotnost v razredu 

vidijo tudi kot izhodišče za medijsko vzgojo in ustvarjalno izražanje. Navajajo, da 

priložnosti pri uporabi vidijo predvsem v povezavi učne snovi s sodobnimi učnimi 

tehnologijami, ki lahko v učnem procesu predstavlja alternativo računalniškim igricam. 

Večina jih ni izpostavila slabosti pri uporabi, nekateri pa so zaznali, da pri pošiljanju 

prispevkov le niso sodelovali vsi učenci. Opozorili so, da je sodelovanje učencev odvisno 

od znanja in pripravljenosti staršev za pomoč pri pošiljanju prispevkov. Starši se zavedajo 

nevarnosti pri delu z računalnikom in medmrežjem, preko odgovorov pa lahko sklepam, 

da od učitelja moderatorja pričakujejo najvišjo stopnjo previdnosti in ukrepanja proti 

možnostim zlorab.  

Preglednica 13.2: SWOT analiza uvedbe spletnega dnevnika po mnenju staršev 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- nova znanja in spretnosti (14) 

- prikaz dogajanja v šoli (11) 

- motivacija za učenje (9) 

- spremljanje napredka otrok (5) 

- sooblikovanje svetovnega spleta (2) 

- nesodelovanje vseh učencev (4) 

- vpliv digitalne pismenosti staršev na 

sodelovanje otrok (3) 

- asistenca staršev pri pošiljanju prispevkov (3) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- uporaba sodobnih spletnih tehnologij (15) 

- obravnava učne snovi prek računalnika (11) 

- ustvarjalno izražanje (8) 

- sodelovanje med udeleženci učnega procesa (7) 

- spoznavanje varne uporabe medmrežja (5) 
- alternativa računalniškim igricam (2) 

- spoznavanje sošolcev (1) 

- zasvojenost z računalnikom (5) 

- nezaželeni obiskovalci (3) 

- zlorabe objavljenega materiala (2) 
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Nova znanja in pridobljene spretnosti 

Starši so izpostavili naslednja znanja s področja digitalne pismenosti, ki jih je po 

njihovem mnenju omogočila izdelava spletnega dnevnika:  

- seznanjanje z uporabo in možnostmi bloga; 

- sposobnost uporabe elektronske pošte; 

- spoznavanje črk na tipkovnici in oblikovanje besedila z namenskim programom; 

- oblikovanje slike s pomočjo namenskega programa; 

- seznanjanje s pravili varne rabe medmrežja; 

- zanimanje za delo ter učenje s pomočjo računalnika. 

Ugotavljam, da so tudi starši zaznali dosego nekaterih učnih ciljev s področja digitalne 

pismenosti, ki sem jih preverila in podrobno predstavila v poglavju 12.4.3.  

Občutki in razmišljanja ob pregledovanju izdelka 

Spodnji citati potrjujejo, da so starši inovacijo sprejeli z navdušenjem. Izpostavili so 

pozitivne občutke, ki so jih preplavljali ob sodelovanju pri izdelavi in pregledovanju 

izdelka skupaj z otroki. Poudarili so, da je izdelek trajen spomin na prva leta šolanja, ki 

ob nastajanju omogoča doživeto spremljanje otroka in pogovor o dogajanju v šoli. 

Zavedajo se, koliko prostovoljnega dodatnega dela in volje je bilo vloženo, da smo s 

skupnimi močmi omogočili učencem spoznati ter uporabljati inovacijo, ki bo 

predstavljala spodbudo za vztrajno delo tudi v prihodnje.  

»Pregledovanje spletnega dnevnika je nenadomestljivo za doživeto spremljanje 

otrokovih prvih treh let v osnovni šoli, ko se iz vrtčevskih malčkov razvijejo v 

prave šolarje. Želim si, da bi imela tudi sama takšen spomin na svoja leta 

šolanja, tako pa mi ostajajo samo standardne letne slike razreda.« 

»Prijetna in lepa predstavitev otrok pri pouku, ustvarjanju, delavnicah. Otroci 

so popolnoma neobremenjeno sprejeli novost. Ko gledaš nazaj, se marsičesa 

spomniš.« 

»Vsi skupaj smo se zabavali ob prebiranju in pošiljanju prispevkov ter gledanju 

fotografij. […] nam je natančno obrazložil, kaj se je dogajalo v šoli.« 

»Odlična ideja. Hvala za pogled v zakulisno dogajanje. Prepričana sem, da vam 

bodo učenci čez 15 ali 20 let za spletni dnevnik in CD-je z neizbrisanimi spomini 

neznansko hvaležni.« 

»Občutki ob pregledovanju so odlični.« 

»Vzorno in zahtevno delo.« 

»Zdi se mi super, da ste se odločili za tako novost.« 
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Prepoznavanje učinkov uporabe spletnega dnevnika na učence  

Starši so poudarili pozitivno povezavo med oblikovanjem in uporabo izdelka s 

prijetnejšim bivanjem v šoli (Preglednica 13.3), ki se kaže tudi preko ustreznega odnosa 

do šolskega dela. Izpostavljajo, da se pozitivni vpliv kaže pri motivaciji za učenje, pri 

razvoju pozitivne samopodobe, pri prijateljski povezanosti med sošolci in pri možnosti 

sodelovanja pri delu. Izpostavljajo, da oblikovanje spletnega dnevnika vpliva tudi na 

razvoj refleksije. Slednja se izkazuje predvsem v razvoju občutka za samoocenjevanje in 

opazovanje napredka v spretnostih ter razvoju. 

Preglednica 13.3: Prepoznavanje učinkov uporabe spletnega dnevnika na učence  

Obstoj spletnega dnevnika  

Starši so s kritične razdalje zelo realno ocenili in poudarili elemente, ki so ključni za 

uporabo izdelka v nadaljnjih letih. To so usposobljen učitelj, podpora vodstva šole in 

ustrezna oprema. Predlagali so, da bi izdelek razširili s storitvijo neposrednega 

komuniciranja in dodali še bolj raznovrstne prispevke. Nekdo je predlagal, da bi spletni 

dnevnik postal »enajsta šola, predvsem pa orodje proti odvisnosti od PC iger in risank«. 

Veliko staršev je želelo, da bi izdelek ustvarjali tudi v prihodnjih letih šolanja, pojavil pa 

se je tudi predlog, da bi ga »natisnili kot spominski dnevnik za vse učence razreda«. 

Odziv širše skupnosti 

Večina staršev je navedla, da so o izdelku pripovedovali svoji družini in prijateljem, ki 

imajo enako stare otroke. Vsi so inovacijo pozdravili in želeli, da bi imeli tudi njihovi 

otroci priložnost soustvarjati podoben izdelek. Spletni dnevnik se je izkazal tudi kot 

povezovalno orodje v družinah, kjer družinski člani ne živijo skupaj. Le-ti so ob pomoči 

objavljenih vsebin spremljali dogajanje v šoli in delili z otrokom izobraževalno 

pustolovščino. 

13.4.3 Povratne informacije učencev 

Poleg povratnih informacij staršev sem želela ob koncu projekta pridobiti tudi mnenja in 

predloge učencev, ki so tekom triletne uporabe spletnega dnevnika sodelovali pri 

UČINKI UPORABE SPLETNEGA DNEVNIKA  

MOTIVACIJA 
- nevsiljiv način stimulacije 

- popestritev običajnega šolskega dela 

SAMOPODOBA - razvoj in poudarjanje pozitivnih lastnosti otrok 

POVEZANOST 
- dodatna povezanost med sošolci 

- sodelovanje staršev in učiteljice pri delu 

REFLEKSIJA 
- učenci ocenijo svoje znanje in napredek 

- učenci opazujejo napredek v spretnostih in razvoju 
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njegovem oblikovanju. Temeljne rezultate odprtega vprašalnika za učence prikazujem v 

nadaljevanju po kategorijah raziskovanja, dodajam pa tudi dobesedne zapise 

anketirancev. Povratne informacije učencev dopolnjujem tudi s citati, pridobljenimi 

preko polstrukturiranega skupinskega intervjuja z učenci, in z odlomki treh kratkih 

spisov, ki so jih učenci napisali ob koncu tretjega akcijskega koraka.  

Namen izdelave 

Učenci so zaznali enega izmed poglavitnih namenov izdelave spletnega dnevnika v obliki 

bloga in navedli, da je blog namenjen objavi njihovih izdelkov v obliki zapisov, pesmi, 

fotografij ter slik. Nekdo je zapisal: »Pisali smo o lepih dogodkih v šoli in doma.« Na 

prvo mesto so postavili razvoj tradicionalnega začetnega opismenjevanja, ki ga po 

njihovih zapisih sodeč enačijo z digitalnim. Ugotovitev nakazuje, da novodobne 

generacije učencev zaznavajo uporabo računalnika kot vzporeden proces pri osnovnem 

razvoju opismenjevanja. Izpostavili so, da je delo potekalo hitro in ob pomoči sošolcev, 

učiteljice ter staršev. Izdelek so poimenovali z ustreznim imenom, ki so mu dodali 

ljubkovalno ime Sončkov blog. 

»Blog je podobna stvar kot beležka. Vanj zapisuješ pesmice in pravljice. Nikoli 

se ne porabi, ker ima vedno prostor še za eno pustolovščino.  

»Sončkov blog je stran naših dogodivščin, pesmic, zgodb, ugank, šal in veliko 

lepih trenutkov. Rad bi, da bi blog imeli še dolga leta. Najlepše trenutke sem 

preživel, ko je blog postal poln pesmic, zgodb in dogodivščin.« 

»Blog je stran, na kateri lahko iščemo svoj dnevnik in pokažemo svetu, kaj vse 

smo doživeli. Na blogu lahko tudi pokažemo izdelke. To nam je omogočalo, da 

smo pokazali svetu, kaj znamo in kaj se nam je zgodilo. «  

»Blog mi pomeni spletno stran prijateljstva.« 

»S pomočjo bloga pošiljam pesmice, pravljice in uganke. Berem misli drugih. To 

mi je v zabavo.« 

»Blog mi pomeni svobodo pisanja in branja.« 

»Blog mi je kot dnevnik z mojimi pravljicami in pesmicami.« 

Nova znanja in pridobljene spretnosti 

Učenci so izpostavili naslednja znanja in spretnosti, ki so jih pridobili v procesu 

soustvarjanja izdelka:  

- zapis pravilnih in bogatih povedi oziroma sestavkov; 

- razvoj sodelovalnih spretnosti; 

- razvoj refleksije; 
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- spoznavanje elektronske pošte; 

- tipkanje s pomočjo tipkovnice. 

Všečnost izdelka 

Ko so učenci navajali, kaj jim je bilo pri spletnem dnevniku najbolj všeč, so izpostavili:  

- objavljanje raznovrstnih izdelkov;  

- pogovor in delitev najlepših dogodkov z drugimi; 

- branje prispevkov;  

- zabavno učenje.  

Najmanj zadovoljstva so pokazali ob dejstvu, da pri izdelavi izdelka niso želeli sodelovati 

vsi učenci, kar ponazarja naslednji zapis: »Najboljše je bilo to, da smo ga lahko sami 

dopolnjevali in pisali zgodbice ter pesmice. Slabe stvari pri blogu pa so bile, da niso vsi 

sodelovali.« Nekaj jih je odkrito priznalo, da prispevkov niso pošiljali redno, saj so želeli 

samo brati in ogledovati tuje prispevke. V veliki večini slabosti niso izrazili. S končno 

podobo in uporabnostjo izdelka so bili zadovoljni. Omenili so, da je izdelek »lep, urejen, 

zabaven, ljubek«. Podali so naslednje ocene:  

»Odlično, super (5).« 

»Lahko nadaljujemo, ker smo se potrudili. Ocena 5.« 

»Zelo nam je šlo dobro. Niso pa pisali vsi sošolci, ker se jim ni ljubilo. Ker niso 

pisali vsi, je ocena -5, če bi pa vsi pisali, bi pa ocenil s +5.« 

»V vsakem primeru (kadarkoli) bi dal našemu spletnemu dnevniku najboljšo 

oceno – oceno odl (5).« 

Refleksija učencev 

Ob nastanku in končni podobi izdelka so učence preplavljala pozitivna čustva. Izjavili so, 

da so se ob delu počutili »prijetno, super, odlično, veselo, bolj samozavestno, zabavno, 

dobro«. Občutek ponosa in potrditve ob dobro opravljenem delu se izkazuje tudi ob 

naslednjih zapisih učencev: 

»Ko sem gledal [op. spletni dnevnik] sem bil ponosen na naš razred.« 

»Počutil sem se odlično, saj smo bili edini razred s spletnim dnevnikom.« 

»Ko po tolikem času pogledaš nazaj, so občutki taki, da kar zardiš, ko vidiš, kaj 

si pisal pred toliko časa.« 

»Ko sem brala blog, sem se počutila bolj močno in ponosno na naš razred.« 
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»Vseh dogodkov se nisem spomnil. Ko pa sem pregledal spletni dnevnik, mi je 

bilo zelo lepo, saj sem se spomnil svojih starih sošolcev in sošolk in kako lepo 

smo se imeli vsa 3 leta.« 

»Zdi se mi dober [op. izdelek], saj smo vložili veliko dela.« 

Želje za delo v prihodnosti 

Učenci so prosto nizali želje v navezavi z izdelovanjem podobnega izdelka v prihodnosti. 

Nekateri so navedli, da bi želeli imeti svoj spletni dnevnik, ki bi ga poljubno oblikovali 

in zapolnili, spet drugi pa so bili mnenja, da bi bilo bolj zabavno imeti skupni dnevnik 

tudi v prihodnje. Želijo si, da bi izdelek videlo veliko ljudi in da bi ga lahko še naprej 

kazali prijateljem ter sorodnikom. Poglejmo si nekaj njihovih zapisov in izraženih mnenj: 

»Mogoče bi res rad, da bi bil v prihodnosti izdelek samo moj. Če bi bil smo moj, 

bi bil zagotovo zelo podoben Sončkovemu spletnemu dnevniku.« 

»V prihodnosti bi želel, da bi veliko ljudi videlo ta izdelek. Svoj izdelek bi naredil, 

da bi lahko pogledal kak video, lahko bi dajal še slike in razne druge stvari. Na 

njem bi zapisoval svoje zgodbe, dogodivščine, pesmi, opise. Pokazal bi ga vsem, 

ki bi to želeli in ga ne bi zlorabili.« 

»Želim si, da bi bil blog od vseh tako kot zdaj. Na njem bi pisalo o naših dogodkih 

in občutkih. Pokazal bi ga staršem, prijateljem, sorodnikom.« 

»Najbolje bi bilo, če bi ta spletni dnevnik pisali vsi, ker bi bilo zelo zanimivo.« 

»Želim si, da bi imeli blog celo osnovno šolo.« 

»Želim si, da bi imeli naš blog, dokler ne bi šli v gimnazijo zato, ker se bomo 

lahko spominjali, kašni smo bili v prvem razredu.« 

»Rad bi, da bi blog imeli še dolga leta. « 

»Ko bom velik, si želim svoj blog, ker je zelo zanimiv.« 

13.4.4 Ocena uporabnosti modela spletnega dnevnika po mnenju učiteljev 

Na podlagi kvalitativne analize spletnih anketnih vprašalnikov so v nadaljevanju 

navedene ključne ugotovitve po kategorijah raziskovanja za ugotavljanje zadovoljstva 

učiteljev ob uporabi spletnega dnevnika v pedagoški praksi. Dobesedne izjave 

anketirancev so navedene z namenom dodatne osvetlitve obravnavane problematike. 

Kritična ocena uvedbe in uporabnosti spletnega dnevnika po mnenju učiteljev (N=12) je 

prikazana s pomočjo SWOT analize, kjer pogostost posameznih navedb označuje številka 

v oklepaju.  
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SWOT analiza uvedbe spletnega dnevnika po mnenju učiteljev 

Kot je prikazano v Preglednici 13.4, so učitelji v prvi vrsti izpostavili tehnični prednosti 

pri delu s spletnim dnevnikom, in sicer enostavno izdelavo ter dostopnost. Slednjo so 

povezali s podajanjem ažurne povratne informacije, ki jo lahko oblikujejo od doma, pri 

čimer jim ni potrebno odtujevati zvezkov in opravljati svojega dela izključno v šoli. 

Uporaba je po njihovem mnenju učencem omogočila, da so pridobivali nova znanja in 

spretnosti s področja digitalne in funkcionalne pismenosti ter veščine s področja 

komuniciranja in medosebnega sodelovanja. Izpostavili so, da se učenec tekom procesa 

navaja na prevzemanje odgovornosti za lastno delo, oblikuje konstruktivne povratne 

informacije in refleksivne zapise ter izkazuje uporabo spletnega bontona. Omenili so, da 

osnovni koncept uporabe omogoča možnost načrtovanja, spremljanja in vrednotenja 

učenja, ki vodi v občutek moči in kontrole nad učenjem ter povečuje notranjo motivacijo. 

Slednjo povezujejo tudi z možnostjo prikazovanja dosežkov in možnosti deljenja 

usvojenega znanja. Ocenjujejo, da so učenci praviloma dosegali zastavljene učne cilje, 

poleg tega pa so razvijali pozitivno samopodobo in samorefleksijo. Z uporabo spletnega 

dnevnika so zaznali kakovostnejše izdelke, ki so poleg obveznih vsebin zajemali tudi širši 

prikaz dogajanja v šoli (npr. interesne dejavnosti, praznovanje rojstnih dni) in s tem 

poskrbeli za promocijo šole v širši skupnosti. Menijo, da je spletni dnevnik lahko način 

za dodatno sodelovanje s starši oziroma pripomoček, ki obogati govorilne ure in 

roditeljske sestanke. Preko povratnih informacij njegovih uporabnikov lahko bolje 

načrtujejo svoje poučevanje in posledično oblikujejo pouk po meri učencev. Uporabo 

spletnega dnevnika vidijo kot priložnost za nadgradnjo in popestritev pouka, saj 

pripomoček omogoča uporabo različnih izobraževalnih pristopov in spletnih aplikacij. 

pridobivanje novih znanj pa je medpredmetno povezano in ustvarjalno.  

Preglednica 13.4: SWOT analiza uvedbe spletnega dnevnika po mnenju učiteljev 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- enostavna izdelava (11) 

- dostopnost (10) 

- motivacija za učenje (10) 

- nova znanja in spretnosti (10) 

- hitra povratna informacija (8)  
- višja kakovost izdelkov (6) 

- sodelovanje med udeleženci učnega procesa (5) 

- delovna obremenitev učitelja (10) 

- tehnične težave (10) 

- organizacijske težave (8) 

- didaktične težave (5) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- uporaba različnih izobraževalnih pristopov (12) 

- uporaba spletnih aplikacij (11) 

- prikazovanje učnih dosežkov (11) 

- deljenje usvojenega znanja (10) 

- izražanje ustvarjalnosti (9) 

- popestritev pouka (8) 

- medpredmetna povezava (5) 

- nepoznavanje inovacije (8) 

- nizka kultura spletne komunikacije (6) 

- zasebnost in varnost spletnih podatkov (5) 
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Na področju slabosti izdelave in uporabe spletnega dnevnika pri pouku so učitelji 

izpostavili kritičen pogled. Slabosti, ki so jih navajali, je moč združiti v štiri kategorije: 

tehnične, organizacijske in didaktične težave ter delovna obremenitev učitelja. Na 

področju tehničnih težav so navajali nedelovanje namenskih spletnih platform, izpad 

omrežja in zastarele računalnike. Pri organizacijskih težavah so omenili zasedenost 

računalniške učilnice, nedostopnost ali odsotnost učitelja računalništva ter zasedenost ali 

nedelovanje računalnikov v zbornici, kar posledično vodi v opravljanje učiteljevega dela 

doma na osebnih računalnikih. Preko odgovorov se je pokazalo, da didaktične težave 

(npr. izbira programa, platforme, delo v dvojicah za računalnikom, delo v računalniški 

učilnici, priročniki in literatura) izhajajo iz dejstva, da so učitelji samouki entuziasti, ki 

so osebno ustrezno digitalno pismeni, nimajo pa potrebnih specialno didaktičnih znanj za 

vpeljavo sodobnih tehnologij v pouk in delo s pomočjo računalnika usmerjajo zgolj na 

podlagi lastnih poskusov in napak oziroma izkušenj iz prakse. Skoraj vsi učitelji so v 

oceni slabosti navedli, da jih dodatno delo in težave obremenjujejo. Moti jih, da je njihovo 

inovativno udejstvovanje prezrto, saj za trud praviloma niso primerno nagrajeni (plačilo, 

pohvala, napredovanje). Opozorili so na pomembno nevarnost, ki se lahko pojavi pri 

vpeljavi inovacij v pouk, in sicer strokovno nepoznavanje inovacije oziroma neustrezno 

predstavljanje novega načina dela, ki lahko vodi v nepotrebne zaplete med sodelavci, med 

starši pa izzove neodobravanje in lahko že na samem začetku onemogoči razvojno-

inovativno delo (npr. starši ne podpišejo potrebnih dovoljenj). Med nevarnostmi so 

izpostavili tudi nizko kulturo spletne komunikacije, ki jo je moč zaslediti v obliki 

neustreznih komentarjev, nekaj zapisov pa je opozarjalo na pomembnost zagotovitve 

zasebnosti in na varnost podatkov ter zavedanje, da spletni dnevnik skupine ali učenca ni 

intimni dnevnik, temveč digitalno delovno okolje za prikazovanje procesa in produktov 

učenja.  

Vpliv spletnega dnevnika na odnos do šolskega dela  

Učitelji ocenjujejo, da sta izdelovanje in uporaba spletnega dnevnika pozitivna 

nadgradnja pouka, ki učence še dodatno motivira za delo. Med učenci so zaznali večjo 

pripravljenost za sodelovanje ter samoiniciativnost in samokritičnost pri delu, ki se je 

navezovala na izdelke, ki so bili kasneje izbrani in objavljeni v spletnem dnevniku.  

»Aktivna udeležba učencev in zavedanje, da izdelek lahko ogleduje številno 

občinstvo, je učence še dodatno motiviralo za dobro opravljeno šolsko delo.« 

»Ker so bili za vsebino izdelka odgovorni sami, je učenje postalo smiselno.« 

»Učili so se sami in bili učitelji drug drugemu.« 

»Učenci so ob uporabi IKT tehnologije bolje motivirani, pa tudi določena znanja 

se hitreje utrdijo.« 
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Vpliv spletnega dnevnika na poklicni razvoj učitelja 

Učitelji so ocenili, da uporaba spletnega dnevnika pozitivno vpliva na njihov poklicni 

razvoj. Zapisali so, da so z novim načinom dela pridobili nova znanja, ki so jim 

omogočala izboljšati lastno učno prakso z vidika učinkovitosti in z modernizacijo 

procesov. Približali so se tudi učencem in njihovim staršem ter prekinili rutinsko 

poučevanje. Nekateri so izrazili, da so več razmišljali o svojem delu in se dodatno 

izobraževali, svoja nova znanja pa so prenesli tudi na domače, kar jih je še dodatno 

motiviralo za delo s pomočjo sodobnih tehnologij. 

»Morala sem se najprej sama naučiti, da sem lahko učila. Ob delu prihajam 

vedno znova do novih spoznanj«. 

 »Vsak začetek je sicer pregovorno težak, lahko pa pomeni tudi izziv in 

priložnost.« 

»Absolutno vpliva, saj lahko v pouk vnesem moderne metode poučevanja, ki 

otroku koristijo.« 

Spletni dnevnik kot učno sredstvo 

Učitelji ocenjujejo, da je spletni dnevnik v različnih pojavnih oblikah sodobno učno 

sredstvo, ki omogoča kakovosten način učenja, formativno spremljanje ter 

individualizacijo pouka. Poudarili so njegovo učinkovitost in večplastnost, ki nudi 

hkratno doseganje učnih ciljev in pridobivanje digitalnih kompetenc v najrazličnejših 

učnih situacijah tako doma kot v šoli. Navedli so, da ga učenci dojemajo kot neformalen, 

zabaven pripomoček, poln zanimivih priložnosti. Uporabili bi ga pri urah rednega in 

dodatnega pouka, in sicer v kombinaciji z drugimi, klasičnimi metodami dela, ter pri delu 

z nadarjenimi učenci. Vključili bi ga v različne dele učne ure. 

»Je učinkovito učno sredstvo, saj je sam po sebi dokaz, da so učenci opravili 

svoje šolske obveznosti dosti kvalitetnejše kot bi jih sicer.« 

»Klasično učno okolje v povezavi z virtualnim okoljem in IKT tehnologijo daje 

izobraževalnemu sistemu novo razsežnost, ki pouk v pravi meri naredi 

kvalitetnejši in zanimivejši.«  

»Ugotovila sem, da so učenci poleg močne motivacije za delo pridobili vsa 

znanja po učnem načrtu, hkrati pa so izboljšali pisno izražanje, pravopisni zapis 

napisanega in pridobili veščine uporabe sodobne tehnologije.« 

Vključenost spletnega dnevnika v pedagoško prakso 

Učitelji ocenjujejo, da spletne dnevnike pri pouku uporablja le peščica slovenskih 

učiteljev. Za večjo vključenost predlagajo širjenje primerov dobrih praks na kakovostnih 
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izobraževanjih za učitelje. Menijo, da se v praksi še vedno pojavljajo težave, ki zavirajo 

uporabo sodobne tehnologije pri pouku. 

»Pri uporabi sodobne tehnologije na različnih ravneh izobraževanja smo šele na 

začetku. Zdi se, da prihaja naš čas, po drugi stani pa aktivno ustvarja le peščica 

slovenskih učiteljev.« 

»Imamo voljo, da bi spoznali pot, a še vedno se pojavljajo različne težave, ki nam 

uporabo preprečujejo.«  

»Potrebujemo nekaj objavljenih primerov dobrih pedagoških praks, nato pa 

kvalitetna izobraževanja.« 

13.5 Evalvacija 

Z vpeljavo bloga v tretji krog akcijske raziskave mi je uspelo, da sem na področju 

tehničnega razvoja izboljšala ekonomičnost in zahtevnost poteka izdelave ter osveževanja 

spletnih vsebin. S spremenjenim načinom dela sem učencem omogočila spoznavanje 

novih tehnologij, preko njih pa razvoj in utrditev spretnosti ter znanj s področja digitalne 

pismenosti. V projekt sem aktivno vključila tudi starše, ki so skupaj z otroki pošiljali 

najrazličnejše prispevke in jih komentirali. Tako so učenci na nov način razvijali 

refleksijo o opravljenem delu ter ponosno delili znanja s sošolci in svetom, kar jih je 

dodatno motiviralo za delo na področju branja ter pisanja.  

Na podlagi povratnih informacij in osebne izkušnje lahko ocenim, da vpeljava spletnega 

dnevnika v obliki bloga omogoča prvi stik učencev s to vabljivo tehnologijo in postavlja 

temelje za novodobni razvoj opismenjevanja. Razredni blog se je izkazal za učinkoviti 

učni pripomoček za razvoj funkcionalne, digitalne in medijske pismenosti. Z njegovo 

uporabo je bilo učencem omogočeno dodatno pridobivanje raznovrstnih spretnosti in 

znanj ter razvoj zavedanja o pomenu refleksije v učnem procesu. Izdelek je nakazal tudi 

možnost razvoja družinskega učenja in pridobivanja digitalnih kompetenc tako pri 

učitelju kot tudi starših. Zaradi tega bi pri nadaljnjem razvoju veljalo razmisliti o 

nadaljevanju projekta tudi v drugem obdobju osnovne šole, kjer bi učenci oblikovali 

osebni spletni dnevnik in tako prikazovali rast skozi čas na poti vseživljenjskega učenja. 

Naj ob koncu evalvacije dela v tretjem koraku navedem besede svojega učenca, ki je na 

začetku petega razreda v šolskem spisu Spomini na začetek šole (Priloga 21), zapisal: 

»Špela nam je uredila spletno stran Sončki, kamor je shranila naše slike s sprehodov ali 

pa z izletov. Včasih nas je slikala tudi med poukom. Še posebno smešne so bile slike, ko 

smo pisali teste, saj smo bili na slikah kot kakšni znanstveniki, ki zelo razmišljajo. […] 

Sončkov piknik, spletna stran Sončki in pa predvsem prvi šolski dan mi bodo za vedno 

ostali v lepem spominu.«  
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14 SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE 

Spletni dnevnik je ogledalo učenja in zemljevid razvijajoče se 

ustvarjalnosti. 

V doktorski disertaciji sem proučevala možnosti za učinkovito uporabo sodobnih učnih 

tehnologij v izobraževanju. Predstavljena akcijska raziskava je spodbudila razvoj in 

omogočila preizkušanje novega pedagoškega pristopa za vključevanje spletnega 

dnevnika v prvo obdobje osnovne šole. V procesu akcijske raziskave sem skupaj z učenci 

izdelala spletni dnevnik v obliki statične spletne strani in bloga za potrebe pedagoškega 

dela v prvem obdobju osnovne šole. Zasnovala sem ga kot sintezo predstavitvenega 

portfolija (Danielson in Abrutyn, 1997; Reynolds, 2000) in elektronskega portfolija 

(Barrett, 2007; Barrett, in Garrett, 2009; Hartnell Young in Morriss, 2007; Lorenzo in 

Ittelson, 2005; McLeod in Vasinda, 2009; Meyer, 2010), zbirke avtentičnih izdelkov, ki 

so jih udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa oblikovali, hranili ter prikazovali v 

digitalni obliki z uporabo IKT. V funkciji 'pripovedovalca učenja' izdelan spletni dnevnik 

predstavlja novo učno okolje, ki uporablja IKT in splet za podajanje učne snovi ter objavo 

učnih dosežkov v obliki spletne kronološke zgodbe. S svojo zasnovo se tako povezuje z 

opisi nekaterih tujih avtorjev (Barrett, 2004, 2006; Mobarhan idr., 2015), ki navajajo, da 

je namen elektronskega portfolija pripovedovanje zgodbe o učenju. Omenjeni pristop 

dopolnjuje klasične didaktične metode z uporabo sodobne učne tehnologije za nova 

spoznanja in bogatejše znanje, kar ugotavljajo tudi drugi raziskovalci (Barrett, 2000; Du 

in Wagner, 2007; Hartnell Young in Morriss, 2007; Meyer idr., 2010).  

Rezultati izvedene akcijske raziskave kažejo na to, da spletni dnevnik z različnimi 

vsebinami učitelju omogoča, da ga uporablja kot učno sredstvo za spodbujanje uvodne 

motivacije učencev, pri izpeljavi učne ure ali kot gradivo za ustno ponavljanje in 

utrjevanje znanja, kar izpostavlja tudi Roblyer (2006). Učitelji so v oceni njegove 

uporabnosti navedli, da je spletni dnevnik didaktično sredstvo, ki omogoča uporabo 

različnih izobraževalnih pristopov, ustvarjalno delo s sodobno IKT, individualizacijo 

pouka, medpredmetno povezovanje in formativno spremljanje. Poudarili so, da ga učenci 

zaznavajo kot zabaven pripomoček, poln zanimivih priložnosti. To potrjujejo tudi izjave 

učencev, ki dokazujejo, da so didaktično novost sprejeli z navdušenjem. Ob skupnem 

ustvarjanju so se počutili prijetno in na končni izdelek so bili ponosni. Podobno so ocenili 

tudi starši. Izpostavili so, da je izdelek pripomoček, ki omogoča povezovanje kurikularnih 

vsebin s sodobno IKT, nazoren prikaz dogajanja v šoli, spremljanje otrokovega razvoja 

in skupinsko ustvarjanje. Izkazalo se je, da učenci z uporabo spletnega dnevnika 

odkrivajo dejstva, tvorijo opise dogodkov in izmenjujejo misli. Ob različnih dejavnostih 

se učijo pozornega poslušanja, zbornega govorjenja in zastavljanja zanimivih vprašanj. 
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Da učenci razvijajo komunikacijske spretnosti, so v svojih odgovorih omenjali tudi 

sodelujoči učitelji. S pregledovanjem raznovrstnih objav je učencem omogočeno, da se 

urijo v sistematičnem opazovanju in izražanju, kar spodbuja višje miselne procese. Poleg 

pridobivanja in izkazovanja novih spretnosti ter znanj pa delo s spletnim dnevnikom 

omogoča tudi dosego učnih ciljev na različnih predmetnih področjih. To so v svojih 

odgovorih navedli tudi starši in učitelji. Dobljene raziskovalne ugotovitve so skladne z 

ugotovitvami drugih avtorjev (Greher, 2004; Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in 

Peklaj, 2006), ki poudarjajo, da poučne aktivnosti ob računalniku spodbujajo otroke k 

razlaganju ter pojasnjevanju idej, čustev in dogodkov, vzdržujejo pozorno poslušanje 

komentarjev ter vprašanj in spodbujajo učenčevo domišljijo ter ustvarjalnost za 

učinkovitejše učenje in pridobivanje znanja. Kot pomemben podatek pa velja omeniti 

dejstvo, da so učenci v raziskavi razumeli namen izdelave spletnega dnevnika in izrazili, 

da so v procesu nastanka pridobili nova znanja ter spretnosti. To pomembno komponento 

za uspešno in kontinuirano uporabo spletnega dnevnika v izobraževanju omenjajo tudi 

drugi raziskovalci (Tosh, Light, Fleming in Haywood, 2005). 

Raziskava v okviru te doktorske disertacije je pokazala, da je spletni dnevnik lahko dober 

pripomoček za razvoj refleksije, saj so učenci ob vodenem izboru vsebin za objavo v 

spletnem dnevniku in z različnimi vajami pridobivali ustrezno besedišče za izražanje 

avto-refleksivnih misli. Omenjeno so ugotovili tudi drugi avtorji: Barrett (2007), Hartnell 

Young in Morriss (2007), Lorenzo in Ittleson (2005) ter Ocak in Ulu (2009). Učenci so 

na različne načine izražali občutke o lastnem delu in ocenili svoje spretnosti ter znanja na 

različnih predmetnih področjih. Nekateri učenci so tako prepoznali izvore svojih učnih 

težav in jih izrazili. Kot poudarja tudi C. Razdevšek Pučko (1999), sta izbor izdelkov za 

vključitev v spletni dnevnik ter razmišljanje o dosežkih pripomogla k navajanju učencev 

na prevzemanje odgovornosti za lasten proces učenja. Pisne refleksije učencev so z vajo 

postajale daljše in jezikovno bogatejše. Tudi odgovori sodelujočih učencev, staršev in 

učiteljev so potrdili, da opisan model omogoča razvoj refleksije ter razvija spretnosti, ki 

so potrebne za to kompleksno dejavnost. 

Ugotovitve akcijske raziskave kažejo tudi, da delo s spletnim dnevnikom (tudi delo z 

računalnikom in drugo didaktično ter namensko programsko opremo) omogoča 

doseganje osnovnih ciljev s področja digitalne pismenosti. Učenci so v veliki večini 

izkazali samostojno doseganje 13 od predvidenih 19 ciljev, 3 predvidene cilje so v večini 

dosegli le ob pomoči učiteljice. Le pri treh načrtovanih ciljih pa se je pokazalo, da jih 

polovica (shranjevanje slik ali besedil) oziroma večina (uporaba elektronske pošte) 

učencev še ne dosega samostojno. Dosežki učencev kažejo na možnost uspešne 

integracije vsebin digitalne pismenosti v proces klasičnega začetnega opismenjevanja ob 

upoštevanju dejstva, da nekateri kompleksnejši učni cilji za samostojno doseganje 
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potrebujejo daljše časovno obdobje, splošno zrelost in osnovno funkcionalno pismenost. 

Učitelji in starši so v svojih odgovorih potrdili, da so učenci ob uporabi spletnega 

dnevnika razvijali spretnosti s področja digitalne pismenosti. Medpredmetno povezavo 

med slovenščino in računalniškim opismenjevanjem predvideva tudi Učni načrt za 

slovenščino (Poznanovič Jezeršek idr., 2011), ki na ravni vključevanja medpredmetnih 

vsebin izpostavlja pomembnost sistematičnega razvijanja digitalne pismenosti učencev. 

Predvideva se, da bi naj le-ti uporabljali sodobne tehnologije pri razvijanju 

sporazumevalne zmožnosti in pri komunikaciji. Uporaba spletnega dnevnika torej pomeni 

nadgraditev tradicionalnega procesa opismenjevanja, saj učenci oblikujejo in pošiljajo 

različne prispevke s pomočjo IKT. Prebiranje spletnih zapisov omogoča tudi bralno vajo 

in izboljšuje bralno učinkovitost. Povezovanje ciljev s področja poznavanja in uporabe 

IKT ter vsebin drugih učnih predmetov po učnih načrtih v prvem in drugem obdobju 

osnovne šole predlagajo tudi drugi avtorji (Mori, Kepec in Aber Jordan, 2007). S. Pečjak 

(2003) opozarja, da so znanja s področja digitalne pismenosti, kot na primer razumevanje, 

da računalnik uporabljamo za pisanje, uporaba miške, prepoznavanje in poimenovanje 

črk na tipkovnici, tipkanje svojega imena, elementi porajajoče se pismenosti. Velja 

opozoriti, da je razvijajoča se digitalna pismenost učencev, učitelja in ostalih sodelujočih 

pri delu s spletnim dnevnikom (staršev, sorojencev, drugih družinskih članov) temeljni 

pogoj za uspešno in smiselno vključevanje omenjenega pripomočka v učenje in 

poučevanje. Na to opozarjajo tudi Mobarhan, Rahman in Majidi (2015).  

Ugotovitve o prednostih in priložnostih izdelave ter uporabe spletnega dnevnika na 

pedagoško-psihološkem področju so pokazale, da njegova uporaba učencem omogoča 

razvijanje pozitivne samopodobe, razvoj sodelovalnega učenja, razvoj ustvarjalnega in 

kritičnega mišljenja, omogočeni sta ustvarjalna, socialna ter individualna konstrukcija 

znanja, vzpostavljen pa je tudi partnerski odnos med učiteljem in učenci. Delo ponuja 

vpogled v proces učenja; učencem, učitelju in staršem pa nudi tudi povratno informacijo 

o učnih dosežkih, kar izpostavlja tudi več avtorjev (Habjanič Gabršek, 2009; Juriševič, 

2007; Shelton in Saltsman, 2004). Omenjeno so v svojih odgovorih podali tudi v raziskavi 

sodelujoči učitelji in starši. Slednji so kot pozitivni učinek uporabe izdelka izpostavili 

tudi prijateljsko povezanost med sošolci in možnosti njihovega sodelovanja pri delu. 

Priložnost za sodelovanje vseh udeležencev učnega procesa so izpostavili tudi učitelji. 

Potrebo po povezanosti z otrokom in pomembnimi ljudmi v njegovem življenju, kot vir 

pozitivne notranje motivacije, omenjajo tudi Grolnick, Ryan in Deci (2000). Izpostaviti 

velja opozorilo staršev, da je sodelovanje učencev močno odvisno od njihovega znanja in 

pripravljenosti za pomoč pri pošiljanju prispevkov. Podobno ugotavljajo tudi Jurišič 

(2000), Knaflič (2009) in Miller (1996), ki se ukvarjajo z družinsko pismenostjo. 

Poudarjajo, da družina s svojim okoljem (pripomočki za sporazumevanje in pisni viri, 

dostopnost računalnika z medmrežno povezavo, zvočne knjige), delovanjem (obiski 
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knjižnice, medsebojno sodelovanje družinskih članov pri bralnih oziroma pisnih 

aktivnostih) in motivacijsko klimo (odnos staršev do pismenosti, njihova pričakovanja) 

vpliva na otrokov razvoj pismenosti.  

Kot številni avtorji (Glenn in Fitzgerald, 2002; Mobarhan idr., 2015; Roblyer, 2006; 

Rupnik Vec in Stanojev, 2015) so tudi sodelujoči pri raziskavi prepoznali učinek 

spletnega dnevnika na učno motivacijo. Le-ta se kaže na področju branja in ustvarjanja 

zapisov, saj so učenci z izdelkom spodbujeni k temu, da ustvarjajo, delijo ter prebirajo 

različne prispevke. Tako delijo svojo 'učno pustolovščino', se skupaj učijo in prihajajo do 

novih izkušenj ter spoznanj. Pregledovanje izdelka vzpodbuja radovednost, omogoča 

občutke ponosa in zadovoljstva z osebnimi dosežki. Vključitev spletnega dnevnika v 

šolsko delo je lahko izzivalna in neobičajna dejavnost, ki vzbudi interes tudi pri tistih 

učencih, ki ga prvotno niso imeli. Pomembnost omenjenih notranjih motivacijskih 

spodbud izpostavljajo tudi drugi avtorji, kot na primer Marentič Požarnik (2000a) in 

Woolfolk (2002). Smiselno je dodati tudi ugotovitev, da na raven motivacije za učenje ob 

uporabi spletnega dnevnika vplivajo tudi sprotna in pozitivno naravnana povratna 

informacija ter občutek lastništva in avtonomije nad nastajajočim spletnim dnevnikom, 

kar navajajo tudi Mobarhan, Rahman in Majidi (2015). Možnost hitre in enostavne 

povratne informacije, kot prednost uporabe spletnega dnevnika, so v svojih odgovorih 

omenili tudi nekateri sodelujoči učitelji. Le-ti vidijo sam proces izgradnje spletnega 

dnevnika (možnost učenčevega načrtovanja, spremljanja in vrednotenja) kot dodaten vir 

motivacije učencev za šolsko delo. Ob njegovi uporabi so pri svojih učencih zaznali večjo 

samokritičnost in samoiniciativnost. Izpostaviti velja še mnenja staršev, ki kažejo na 

pozitivno povezavo med oblikovanjem in uporabo izdelka s prijetnejšim bivanjem v šoli, 

ki se po njihovem mnenju kaže tudi v ustreznem odnosu do šolskega dela. Pomembno je 

tudi, da so učenci v svojih razmišljanjih izkazali pripravljenost za delo s spletnim 

dnevnikom tudi v prihodnje. 

Ugotovitve akcijske raziskave kažejo, da se delo s spletnim dnevnikom povezuje tudi z 

vzgojo za medije. Njegova vključitev predstavlja priložnost za vzgojne pogovore o 

temah, ki jih moramo izpostaviti, če želimo učencem zagotoviti varen in prijeten vstop v 

svet sodobnih tehnologij. Učenci dobijo številne priložnosti za svobodno izražanje in 

vzgojo o tem, kako biti obziren in spoštljiv pri sprejemanju ter širjenju svojih stališč in 

misli. Izdelavo in ustrezno uporabo spletnega dnevnika bi tako lahko uvrstili med primere 

dejavnosti pri medijski vzgoji, kar predlaga tudi Madronič (2014). Primerno voden proces 

omogoča doseganje cilja medijske vzgoje – to pa je učencem podati znanje in 

sposobnosti, da lahko kompetentno, kreativno in avtonomno uporabljajo medije (Kalin, 

2004) ter se ozaveščajo v aktivne državljane, ki poznajo medijske strukture in njene 

pogoje delovanja v družbi ter učinkovito in odgovorno sodelujejo v družbeni 
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komunikaciji (Erjavec, 2000). Dejavnosti, ki jih omogoča vključevanje spletnega 

dnevnika v vzgojo in izobraževanje, se povezujejo tudi z globalno vzgojo (Bela knjiga, 

2011), saj tako proces izdelave, kot sami izdelki spodbujajo interakcijo, dialog in 

vzajemno učenje. Tudi starši so v svojih odgovorih izrazili, da uporabo spletnega 

dnevnika vidijo kot priložnost za vzgojo na področju varne rabe računalnika in 

medmrežja, učitelji pa so omenili še možnost za obravnavo vzgojnih vsebin s področja 

spletnega bontona. 

Izkazalo se je, da vključevanje spletnega dnevnika v pouk predstavlja priložnost za 

inovativno delo učitelja, za nadgrajevanje učne prakse, za odkrivanje in razvoj novih 

pristopov pri pouku ter povezovanje in predstavljanje učiteljevega dela širši skupnosti. 

Preko inovativnega udejstvovanja na področju aktivne rabe sodobnih tehnologij je 

učiteljem omogočeno, da razvijajo in izkazujejo kompetence za potrebe sodobne družbe, 

kot jih predvidevajo različni dokumenti; na primer Ključne kompetence za vseživljenjsko 

učenje (2006), Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2004), 

Standardi znanja za učitelje National Educational Technology Standards and 

Performance Indicators for Teachers, ISTE (2008) in strokovna literatura s področja 

predvidenih znanj učiteljev (Koehler in Mishra, 2009; Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). 

Ob vsem tem pa ne smemo spregledati mnenja nekaterih sodelujočih učiteljev, ki so 

zapisali, da jih vključitev spletnega dnevnika v pouk dodatno obremenjuje. Moti jih tudi 

dejstvo, da njihovo inovativno delo ni primerno nagrajeno. 

Ugotovitve o prednostih spletnega dnevnika na tehničnem področju kažejo, da v 

primerjavi s klasično papirno obliko portfolija njegova spletna različica omogoča 

enostavno in urejeno shranjevanje izdelkov, hitro dopolnjevanje ter spreminjanje vsebine, 

prenosljivost, možnost reproduciranja, možnost komentiranja objav, varnost hranitve, 

globalno dostopnost in večpredstavnost (prim. Campbell idr., 2001; Davies in Merchant, 

2009; Du in Wagner, 2007; Kim, 2008; Rudolph idr., 2005). Tudi v predstavljeni 

raziskavi so sodelujoči učitelji v svojih odgovorih izpostavili tehnične prednosti pri delu 

s spletnim dnevnikom, in sicer enostavno izdelavo ter dostopnost. 

Na osnovi rezultatov je potrebno opozoriti, da so za opisan model dela s spletnim 

dnevnikom potrebni dobri delovni pogoji, ki obsegajo kakovostno računalniško opremo 

in dostop do svetovnega spleta ter pozitivno šolsko klimo in pripravljenost učiteljev za 

drugačen način dela. Vse to pa zahteva dodatno izobraževanje in povečano delovno 

obveznost. Učitelj mora poskrbeti še za prepletanje vsebinskih in specialno-didaktičnih 

znanj (Koehler in Mishra, 2009), ki mu bodo omogočala, da bo pri delu z IKT premišljeno 

izbral tiste, ki sledijo ciljem pedagoškega dela. Prav tako mora preprečevati digitalno 

neenakost. Na negativnem vpliv slabega socialno-ekonomskega položaja družine na 

kognitivni razvoj otroka opozarja tudi Knaflič (2002). V primeru odsotnosti omenjenih 
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pogojev za delo s spletnim dnevnikom je izvedena akcijska raziskava razkrila slabosti in 

pomanjkljivosti pri njegovi izdelavi ter uporabi. Na področju tehničnih težav velja 

omeniti nedelovanje spletnih platform, izpade omrežja in zastarelo računalniško opremo. 

Organizacijske težave so se pokazale pri uporabi računalniške učilnice ter pri uporabi 

računalnika v parih ali manjših skupinah. Opozoriti je potrebno tudi na občutek 

nekompetentnosti pri uporabi spletnega dnevnika, ki se lahko pojavi tako pri učencih kot 

tudi pri starših in učiteljih z nizko stopnjo ali z odsotnostjo osnovne digitalne pismenosti. 

Omenjene slabosti se povezujejo z navedbami več avtorjev (Hyun, 2005; Liang in Lin, 

2014; Lorenzo in Ittleson, 2005; Sherry in Bartlett, 2005), ki nakazujejo na to, da je pri 

nadaljnjem razvojnem ter raziskovalnem delu omenjeni problematiki potrebno posvetiti 

posebno pozornost. Tako kot pri drugih raziskavah s področja uporabe IKT pri pouku 

(Barrett, 2007; Brečko in Vehovar, 2008) se je izkazalo, da sta digitalna kompetentnost 

učitelja in njegova naklonjenost k uvajanju IKT v pouk bistvenega pomena pri odločitvi 

za uvajanje pedagoško-tehničnih inovacij, saj je problem omejene dostopnosti IKT 

opreme na šoli mogoče premostiti z različnimi ukrepi in s strategijami. Opozoriti je 

potrebno še na pomen smiselnega vključevanja sodobne učne tehnologije v pouk, ki 

nikakor ne sme postati prevladujoč oziroma nadomesten didaktični koncept, temveč 

dopolnilo in podpora klasičnim dejavnostim. Delo s spletnim dnevnikom je torej mogoče 

le ob izpolnitvi treh temeljnih pogojev. Prvi zahteva računalniško opremo in dostop do 

medmrežja doma ter v šoli, drugi se navezuje na spodbudno domače okolje učencev in 

predpostavlja osnovno digitalno pismenost staršev, tretji pogoj pa je strokovno 

kompetenten in avtonomen učitelj z željo po akcijsko-raziskovalnem in inovativnem delu 

(prim. Breeze, 2009; Gerlič, 2011; ISTE 2007; Liang in Lin, 2014). Na strokovno 

poznavanje inovacije so opozorili tudi učitelji v izvedeni raziskavi. Poudarili so, da 

neustrezno predstavljanje novega načina dela lahko vodi v nepotrebne zaplete s starši in 

sodelavci na šoli. 

Poleg omenjenih opozoril in temeljnih pogojev za izdelavo ter uporabo spletnega 

dnevnika velja priporočiti še previdnost, prilagodljivost in postopnost pri njegovem 

uvajanju. Nasvete za uspešno integracijo spletnega dnevnika v prvo obdobje osnovne šole 

lahko strnem v deset usmeritev za učitelje, in sicer: 

- projekt zahteva oblikovanje premišljenega načrta, zagotovitev pogojev izdelave 

ter akcijsko-raziskovalni in razvojni pristop znotraj pedagoškega procesa;  

- zgradba in grafična podoba izdelka naj bosta pregledni, enostavni in barvno 

privlačni; 

- učitelj naj z učenčevim premišljenim izborom izdelkov za objavo na različne 

načine spodbuja refleksijo; 

- učenci naj objavljajo obvezne vsebine in poljubna besedila; 
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- učenci naj soodločajo o vključitvi pestrih vstavkov in drugih privlačnih 

multimedijskih elementov; 

- objave naj bodo redno posodobljene, pestre in zanimive ter vsebinsko ustrezne; 

- učenci si naj ob pisanju prispevkov prizadevajo za upoštevanje pravorečne in 

pravopisne norme; 

- učenci morajo pri delu poznati in upoštevati varnostna pravila ter pravila spletne 

etike; 

- učenci naj objavljajo prispevke le pod svojim imenom, drugih osebnih podatkov 

ni priporočljivo dodajati; 

- jasno zastavljeni učni in pedagoški cilji naj bodo vodilo za zmernost in tehtnost 

pri uporabi. 

Aplikativen prispevek doktorske disertacije predstavlja prenos spoznanj v širšo javnost. 

S tem so rezultati izvedene raziskave pridobili na uporabni vrednosti in doprinesli k 

razvoju slovenske pedagoške prakse na področju uporabe spletnega dnevnika in drugih 

IKT v prvem obdobju osnovne šole. Med leti 2006 in 2010 so bili rezultati našega 

razvojno-raziskovalnega dela predstavljeni na več strokovnih konferencah. Sprva je bil 

prikazan potek izdelave in primeri uporabe spletnega dnevnika v obliki spletne strani 

(Kunčič, 2006b) ter bloga (Kunčič, 2007) v prvem obdobju osnovne šole, prispevka v 

nadaljnjih letih pa sta bila rezultat povezovanja in sodelovanja s profesoricama 

razrednega pouka. Prvi prispevek je kot razširitev dobre prakse predstavljal opis in 

rezultate treh primerov uporabe elektronskega portfolija na razredni stopnji osnovne šole 

(Aber Jordan, Kunčič in Križovnik, 2009), drugi pa je prikazal različne primere uporabe 

sodobnih učnih tehnologij in razrednega e-portfolija za preverjanje znanja ter 

prikazovanje učnih dosežkov v prvem triletju osnovne šole (Aber Jordan, Kunčič in 

Križovnik, 2010). Podroben razvoj modela spletnega dnevnika, izkušnje in možnosti 

njegove uporabe pri pouku ter izbrane ugotovitve triletne akcijske raziskave so bili 

objavljeni v članku v domači (Kunčič, Razdevšek Pučko in Rugelj, 2013) in tuji (Kunčič, 

Razdevšek Pučko in Rugelj, 2014) znanstveni reviji. 

Predstavljeni rezultati raziskave in pozitivna stališča sodelujočih staršev, učiteljev ter 

učencev glede izdelave in uporabe spletnega dnevnika so skladni z ugotovitvami številnih 

tujih ter domačih avtorjev (Liang in Lin, 2014; McLeod in Vasinda, 2009; Ocak in Ulu, 

2009; Rupnik Vec in Stanojev, 2015) in odpirajo možnosti za nadaljnje raziskovanje ter 

oblikovanje modela osebnega spletnega dnevnika v izobraževanju. V vizijo nadaljnjega 

razvojnega in raziskovalnega dela bi bilo smiselno vključiti naslednje cilje: 



 

151 

- po vzoru že oblikovanih spletnih aplikacij (npr. Mahara28, Educa29) bi bilo 

potrebno timsko oblikovati in preizkusiti ter evalvirati posebej prilagojeno 

spletno učno okolje v slovenščini za delo z učenci v nižjih razredih osnovne šole, 

ki bi lahko dopolnjeval klasično spričevalo in bi s svojimi vsebinami poleg 

formalnih učnih dosežkov izkazoval tudi pridobljene spretnosti s področja 

digitalne pismenosti; 

- pripraviti in izvesti bi bilo potrebno eksperimernatlano raziskavo, ki bi 

primerjala dosežke učencev ob uporabi spletnega dnevnika s tistimi, ki 

pripomočka ne bi uporabljali; 

- oblikovati bi bilo potrebno bolj jasno nacionalno politiko s področja uporabe 

spletnih dnevnikov pri izobraževanju v osnovni šoli (razmislek in opredelitev 

različnih strokovnjakov o uporabi le-teh pri delu z nadarjenimi, v sklopu izbirnih 

predmetov, pri dodatnem ali dopolnilnem pouku itd.); 

- razmisliti bi bilo potrebno o obveznem vodenju spletnega dnevnika pri 

dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju učiteljev, saj bi s tem zagotovili 

prenosljivost pridobljenih znanj na delo s spletnim dnevnikom v razredu; 

- proces opismenjevanja in koncept družinske pismenosti bi bilo potrebno 

dopolniti z vsebinami s področja IKT, kjer bi družinsko sooblikovan spletni 

dnevnik lahko postal orodje za razvoj digitalnih pismenosti otrok, staršem pa bi 

omogočil neprekinjen stik s hitro spreminjajočimi se IKT; 

- skrbeti bi bilo potrebno za širšo prepoznavnost spletnih dnevnikov (tudi e-

portfolijev) prek kakovostnih in praktično zasnovanih nadaljnjih izobraževanj za 

učitelje praktike, v sklopu dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na 

različnih pedagoških smereh in preko širjenja primerov dobrih praks na 

konferencah ter drugih srečanjih učiteljev; 

- poskrbeti bi bilo potrebno za zapis priročnika za podporo in vodilo učitelju, ki 

pri svojem delu uporablja spletni dnevnik. 

Doktorska disertacija z naslovom Spletni dnevnik prvem obdobju osnovne šole 

predstavlja strokovno in premišljeno uporabo sodobne učne tehnologije ter prikazuje in 

ovrednoti model uporabe spletnega dnevnika v prvem obdobju osnovne šole. Rezultati so 

pokazali, da sta uporaba sodobnih tehnologij in vključitev spletnega dnevnika v učni 

proces učence spodbudili k temu, da so postali aktivni udeleženci ter spletni soustvarjalci 

novega učnega okolja. V njem so z reševanjem različnih avtentičnih nalog predstavljali 

svoje znanje, ga reflektirali in delili z drugimi, pri tem pa pridobivali tudi osnovno 

                                                 

28 Mahara, https://mahara.org/ 
29 Educa, http://www.geteduca.com/ 
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digitalno pismenost in se usposabljali za delovanje v informacijski družbi. Navedeno se 

povezuje z izsledki raziskav številnih avtorjev (Barrett in Garrett, 2009; Du in Wagner, 

2007; Hartnell Young in Morriss, 2007; Meyer idr., 2010; Redecker idr., 2009; Roblyer, 

2006), ki navajajo, da uporaba sodobne učne tehnologije pripomore k vseživljenjskemu 

učenju, tako s širitvijo dostopa do podatkov kot tudi z vpeljevanjem bolj raznovrstnih poti 

učenja za življenje v informacijski družbi. Prisotna so tudi nasprotna mnenja. Tako Henry 

in Jones (2006) poročata, da si učenci ob uporabi računalnika slabše zapomnijo vsebino 

prebranega, saj je njihova pozornost usmerjena na učinke in grafično podobo. Young 

(2005) izpostavlja problem plagiatorstva in s tem posledično zmanjšanje pestrosti 

izražanja. Štrafela (2015) pa opozori na to, da prepogosta uporaba IKT pri otrocih 

povzroči, da le-ti izgubijo interes za druženje z vrstniki.  

Poleg izkazanih vzgojnih in izobraževalnih potencialov ne gre zanemariti pozitivnega 

vpliva, ki ga ima inovacija na poklicni razvoj učitelja. Kljub večkrat omenjeni dodatni 

delovni obremenitvi se je izkazalo, da vpeljava novega načina dela učitelju omogoča 

razvijanje lastne profesionalnosti ob pripravljenosti za nenehno izobraževanje. Inovacije 

s področja sodobnih učnih tehnologij namreč porajajo vedno nova tehnična in pedagoška 

vprašanja ter izzive, ki jih je mogoče strokovno rešiti le ob interdisciplinarnem in timskem 

delu učiteljev, ki so svoje znanje pripravljeni izpopolnjevati na različnih srečanjih, 

seminarjih in delavnicah. Zato bi veljalo v naslednjih letih več pozornosti nameniti 

povezovanju učiteljev, ki pri svojem delu uporabljajo sodobne učne tehnologije. 

Predvsem pa bi bilo potrebno zagotoviti večjo prepoznavnost in vključenost spletnih 

dnevnikov v različne oblike pedagoškega dela na vseh stopnjah izobraževanja. Poleg 

ustreznega izobraževanja v programih nadaljnjega usposabljanja bi morali vzpostaviti 

tudi sistem za prenos dobrih praks v javnost in nenazadnje zagotoviti tudi nagrajevanje 

učiteljev za inovativno delo. Poleg omenjenega bi veljalo uskladiti koncept dela s 

spletnim dnevnikom na državni ravni in odgovoriti na nekatera vprašanja, o katerih 

razmislek predlagajo tudi Ghoneim (2013) ter Lorenzo in Ittelson (2005): 

- Kakšen je temeljni namen uvedbe spletnega dnevnika na različnih stopnjah 

izobraževanja? 

- Katero spletno aplikacijo bi bilo smiselno uporabiti? 

- Kdo, kdaj in kako bo osmislil učiteljem, učencem, staršem delo s spletnim 

dnevnikom? 

- Koliko in kako bo oblikovanje spletnega dnevnika za učence zavezujoče? 

- Ali bodo dejavnosti vključene v redni pedagoški proces ali bodo ponujene kot 

dodatna šolska dejavnost? 

- Kakšna bo povezanost uvajanja spletnega dnevnika z učnimi načrti in kakšen bo 

njihov medsebojni vpliv? 
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- Kateri vidiki in vsebine bodo ocenjeni? Kdaj, kako in s kakšnimi kriteriji? 

- Kakšna strojna in programska oprema sta potrebni, kdo ju bo prispeval? 

- Kdo in kako bo zagotovil tehnično ter strokovno pomoč učiteljem? 

Akcijska raziskava v okviru te doktorske disertacije je omogočila dosego pričakovanih 

rezultatov in odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Strokovna in premišljena 

uporaba IKT ter izdelava in uporaba spletnega dnevnika so inovativno nadgradile in 

izboljšale obstoječo pedagoško prakso s sodobnim učnim pristopom, ki učencem 

omogoča uporabo aktivnejših oblik učenja, nove izkušnje in nova spoznanja. Kljub 

dejstvu, da rezultatov akcijske raziskave ne moremo posploševati in da spoznanja še ne 

zadoščajo za oblikovanje nove univerzalne teorije, je prikazan pristop ponudil nove 

možnosti dostopa do znanja in sodobne načine učenja ter poučevanja. Podane usmeritve, 

izkazana priporočila in odprta vprašanja prispevajo k oblikovanju vizije razvojno-

raziskovalnega dela v prihodnje. Doktorska disertacija predstavlja nov, v slovenski 

strokovni javnosti še slabo poznan model dela, s pridobljenimi ugotovitve pa nadgrajuje 

razumevanje na področju uporabe sodobnih učnih tehnologij in njihovih učinkov na 

učenje ter poučevanje v prvem obdobju osnovne šole.  
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Priloga 1: Soglasje staršev za objavo fotografij in izdelkov30 

 

                                                 

30 Zaradi varstva osebnih podatkov in zagotovitve anonimnosti, so nekateri deli besedila prilagojeni. 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za starše in učence po prvem 

akcijskem koraku 
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Priloga 3: Primeri za razvijanje refleksije pri učencih 

Slikovni simboli  

 

 

 

Vprašanja 

- Izpostavi dve stvari, ki sta ti pri izdelku najbolj všeč.  

- Zakaj si izbral prav ta izdelek? 

- Pri čem si v tem tednu oziroma mesecu najbolj užival? 

- Kaj ti je bilo pri nastajanju izdelka najtežje oziroma najlažje? 

- V čem bi se rad izboljšal? 

- Kako boš odpravil svoje težave? 

- Kako ti pri delu lahko pomagajo sošolci? 

- Kako ti pri težavah lahko pomaga učitelj? 

- Kaj si se novega naučil? 

- Katera naloga ti je najbolj vzpela?  

Nedokončane povedi 

- Še vedno me skrbi … 

- Počutil sem se odlično, ko sem … 

- Počutil sem se žalostno, ko sem … 

- Vaditi moram še …, ker … 

- Moj najljubši izdelek v tem tednu oziroma mesecu je …, ker … 

- Izkazal sem se … 

- Nase sem ponosen, ker sem se naučil … 

- Moj cilj za naslednji teden je … 

Obrisi otroških obrazov in miselni oblački 
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Priloga 4: Refleksije učencev po prvem akcijskem koraku 
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Priloga 5: Povratne informacije staršev po prvem akcijskem 

koraku 
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Priloga 6: Didaktična programska oprema  
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Priloga 7: Učni cilji s področja digitalne pismenosti  
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Priloga 8: Prva razredna knjiga 

Primeri zapisov 

Zakaj ima dalmatinec pike? 

Zato, ker je šel čez umazano lužo. 

 

Zakaj netopir visi z glavo navzdol? 

Zato, da mu ne bo slabo.  

 

Zakaj ima želva oklep? 

Zato, da se brani pred napadalci. 

Zato, da je podobna vitezu.  

 

Fotografije razredne knjige 
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Priloga 9: Pisni izdelki učencev 

Ljubezen 

Ljubezen je nekaj zelo, zelo lepega. Jaz imam rada babi, očija, dedka, mami, teto, 

sestrico, mojo muco in sestrične. 

Ljubezen je zaljubljena stvar. Ljubezen je, če si zaljubljen. To pomeni, da imaš 

nekoga rad. To je lepa in dobra stvar. 

Ljubezen je, če se v koga zaljubiš in mu pišeš pesmi. Ljubezen je najlepša stvar. 

 

Materinski dan 

Moja mama me ima zelo rada. Zato ji rišem ali pišem risbe in zgodbe. In ko se 

zbudim, me stisne. In ko jo zebe, jo pogrejem. In ko zaspim, mi da poljub. 

Moja mama je moje življenje. Zmeraj naredi dobro kosilo, dober zajtrk in dobro 

večerjo. Vedno mi pomaga pri nalogah. In kar je najlepše, zelo jo imam rad. 

Mama je moje bogastvo in moj zaklad. Mama se z menoj igra. Mama me da spat 

in me pokrije. 

 

Zvonček 

Sem bele barve in gledam v tla, 

pod imenom zvonček me vsak prepozna.  

Poleti, jeseni, pozimi me ni, 

ko pride pomlad pa moj cvet zacveti. 

 

Sonček 

Sonček bombonček z neba se smeji, 

s tem nam otrokom vsak dan popestri.  

Žarke njegove zdaj ulovimo, 

shranimo jih za mrzlo zimo 

in se novega dne veselimo. 
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Priloga 10: Refleksije učencev po opravljeni učni dejavnosti v 

drugem akcijskem koraku 
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Priloga 11: Refleksije učencev po drugem akcijskem koraku 
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Priloga 12: Likovno ustvarjanje s pomočjo programa 

Microsoft Paint 
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Priloga 13: Obvestilo za starše in soglasje za sodelovanje v 

raziskavi  
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Priloga 14: Anketni vprašalnik za učence po tretjem 

akcijskem koraku 
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Priloga 15: Anketni vprašalnik za starše po tretjem akcijskem 

koraku 
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Priloga 16: Povratne informacije učencev po tretjem 

akcijskem korak 
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Priloga 17: Povratne informacije staršev po tretjem akcijskem 

koraku 
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Priloga 18: Priprava na polstrukturiran skupinski intervju z 

učenci  
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Priloga 19: Prosti spisi učencev  
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Priloga 20: Spletni anketni vprašalnik za učitelje 

Google Obrazci 

 

Vprašanja 

- Katere so izkazane prednosti izdelave in uporabe spletnega dnevnika? 

- Katere so izkazane slabosti izdelave in uporabe spletnega dnevnika? 

- Katere so izkazane priložnosti izdelave in uporabe spletnega dnevnika? 

- Katere so izkazane nevarnosti izdelave in uporabe spletnega dnevnika? 

- Katera nova znanja pridobijo učenci z ustvarjanjem in uporabo spletnega 

dnevnika? 

- Ali in zakaj menite, da uporaba spletnega dnevnika vpliva na učenčev odnos do 

šolskega dela in počutja v šoli? 

- Ali in zakaj menite, da je uporaba spletnega dnevnika pri pedagoškem delu 

vplivala na vaš poklicni in osebni razvoj? 

- Ali in zakaj menite, da bi lahko spletni dnevnik uvrstili med učinkovita učna 

sredstva? 

- Kaj bi predlagali za boljšo prepoznavnost in večjo vključenost spletnega 

dnevnika v slovensko pedagoško prakso? 

- Vaša mnenja, pripombe oziroma predlogi, ki bi mi jih še radi sporočili.  
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Priloga 21: Šolski spis  

 


