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POVZETEK  

V diplomskem delu smo se ukvarjali z novejšo učno metodo – digitalno pripovedovanje 

zgodb in njeno vpeljavo v pouk. Zanimalo nas je, ali je digitalno pripovedovanje zgodb 

primerna učna metoda za doseganje izbranih učnih ciljev obveznega izbirnega predmeta 

Računalništvo, za spodbujanje aktivnega učenja in za povečanje zanimanja za računalniške 

vsebine. Zanimalo nas je, ali metoda vpliva na razvoj medpredmetnih kompetenc učencev, 

kot so kreativno razmišljanje, sodelovalno učenje in digitalna kompetenca. Metodo smo 

empirično preizkusili med učenci zadnjega triletja izbrane osnovne šole. Učenci so 

izdelovali digitalne zgodbe sami ali v paru na temo računalniške osebnosti. Za urejanje 

večpredstavnih gradiv in ustvarjanja zgodb so uporabili program Movie Maker. Učitelj in 

učenci smo skupaj določili kriterije za ocenjevanje digitalnih zgodb. Pomembno nam je 

bilo, da je zgodba vsebovala elemente digitalnega pripovedovanja zgodb. Učenci so najprej 

z upoštevanjem besedilnih lastnosti zgodb ustvarili strukturirana besedila. S ciljem, da bi 

ustvarili ritem in povečali učinkovitost pripovedovanja, so učenci v zgodbo vključevali 

pozorno izbrano glasbo. Izdelki so bili na koncu ocenjeni. Učenčev odnos do uporabe 

digitalnega pripovedovanja v okviru pouka smo ocenili z analizo rezultatov opazovanj 

tekom raziskave in z anketnim vprašalnikom, ki so ga učenci rešili ob koncu raziskave. 

KLJUČNE BESEDE: digitalno pripovedovanje zgodb, večpredstavna gradiva, 

računalniške osebnosti 
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ABSTRACT 

In the diploma we use a modern method of digital storytelling in the classroom. Through 

our research we try to determine whether a digital storytelling could be an appropriate tool 

for achieving learning goals for a compulsory elective course Computer Science, whether it 

encourages active learning and whether it makes computer topics more attractive to pupils. 

We are aiming to determine whether this method helps to develop and to deepen transversal 

key competences like creative thinking, cooperative learning and digital competence. The 

method was empirically examined on pupils of the last three year cycle of the chosen 

primary school. The pupils created digital stories on a subject “pioneers in computer 

science” alone or in pairs. For editing their multimedia materials and creating digital stories 

they used the program Movie Maker. The teacher together with pupils has set criteria for 

assessment of the digital stories. It was important to incorporate elements of digital 

storytelling. Pupils created their own stories by using story-boards taking into account the 

characteristics of text stories. With the aim to create a rhythm and increase the efficiency of 

storytelling the students include carefully selected music into their stories. The pupils’ 

digital stories were evaluated at the end. Pupils’ attitudes towards the use of digital 

storytelling in the classroom were assessed by analyzing the result of observations during 

the study and the questionnaire fulfilled by pupils at the end of research.  

KEYWORDS: Digital Storytelling, multimedia materials, computer science pioneers 
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1. UVOD 
Kdaj je bila povedana prva zgodba, ne vemo, niti ne vemo, kdo in na kakšen način jo je 

pripovedoval. Predvidevamo lahko, da se je to zgodilo nekega večera v jami ob ognju, ko je 

poglavar želel svoje pleme razvedriti in jim je povedal zanimiv dogodek z lova. Poslušalci 

so želeli slišati, pripovedovalec je želel povedati in tako se je rodilo pripovedovanje.  

Od ustnega izročila do zapiskov je preteklo veliko let. Povedanih je bilo veliko zgodb. 

Različnih. Legendarnih. Resničnih. Domišljijskih. Šokantnih. Poučnih. In še vedno jih 

pripovedujemo. Zgodbe so del nas, privabijo nas in vstopimo v njihov svet, bodisi kot 

poslušalci bodisi kot pripovedovalci.  

Tehnološki napredek je omogočil, da se je pripovedovanje zgodb razširil na digitalni svet. 

Razvilo se je digitalno pripovedovanje zgodb, ki se od tradicionalnega načina razlikuje po 

tem, da je zgodba zapisana v digitalni obliki. V zgodbo lahko vpletemo zvok, animacije, 

besedilo in nelinearno dogajanje. S tem lahko še bolj pritegnemo pozornost poslušalca. 

Takšen način pripovedovanja lahko uporabljajo vse generacije za različne namene. 

Naloga učitelja je pomagati učencem usvojiti čim več znanja in spretnosti. Na kakšen način 

to doseže, je odvisno od učitelja in njegovih idej. Učitelj lahko uporablja različne metode 

poučevanja, torej na različen način podaja učno gradivo. Za boljšo motivacijo učencev in 

njihovo aktivnejše sodelovanje je priporočljiva uporaba različnih metod.  

Z digitalnim pripovedovanjem zgodb lahko učitelj razvija različne kompetence pri učencih. 

Učenec se spopada s pravilno rabo in uporabo slovnice, govora ter bogati besedni zaklad. 

Na podlagi tega se podpre konstruktivistično raziskovalno učenje in spodbuja načrtovanje, 

kreativnost in igranje vlog. Pri ustvarjanju digitalnih zgodb ima domišljija prosto pot.  

Po mnenju švedskega pisatelja in dramatika Henninga Mankella (2007) se lahko opredelimo 

kot Homo Narrans, to pomeni človeška vrsta pripovedovalk, torej ni nič nenavadnega, če 

rečemo, da živimo v svetu zgodb. 
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1.1. CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
Digitalno pripovedovanje zgodb je v slovenskem šolskem prostoru še novost. Z diplomskim 

delom smo želeli poleg popularizacije računalništva doseči tudi razvijanje učenčevih 

spretnosti za delo z večpredstavnimi gradivi in doseganje medpredmetnih učnih ciljev, kot 

sta raba knjižnega jezika in ustvarjalno pisanje. Učence smo želeli motivirati za 

računalniške vsebine ter s pisanjem digitalnih zgodb spodbuditi njihovo domišljijo in 

izboljšati komunikacijske sposobnosti. Računalniške vsebine smo v razred uvajali posredno 

z življenjskimi zgodbami pionirjev računalniške znanosti. Učence smo želeli seznaniti z 

različnimi programi za kreiranje digitalnih zgodb in z njihovo pomočjo izbranim učencem 

pomagati, da sami napišejo svojo digitalno zgodbo. 

 

1.2. OPIS VSEBINE DIPLOMSKEGA DELA 
V teoretičnem delu smo predstavili glavne značilnosti pripovedovanja zgodb, ki so 

pomembne za ustvarjanje kakovostnih zgodb. Osredotočili smo se na digitalno 

pripovedovanje zgodb in predstavili sestavne dele le-teh. Namen, da bo digitalno 

pripovedovanje zgodb čim bolje predstavljeno kot ena izmed didaktičnih metod. Predstavili 

smo tudi nekaj orodij oziroma programov, v katerih je možno izdelovati digitalne zgodbe. 

 V empiričnem delom smo opisali potek preizkusa, izvedenega na izbrani osnovni šoli, med 

učenci zadnje triade. Učenci so sami ali v paru izdelali scenarij na temo zgodovine 

računalništva, kjer so govorili o eni izbrani osebi, ki je pomembna za področje 

računalništva. Potem so izbrali in shranili večpredstavna gradiva. Kot orodje za montiranje 

večpredstavnih gradiv so uporabili program Moive Maker. Svoje izdelke, to so digitalne 

zgodbe, so tudi ustrezno predstavili.  

Sledila je analiza zgodb. Pri predstavitvi izdelkov smo vsak izdelek prediskutirali, povedali 

pomanjkljivosti zgodbe in izpostavili elemente, ki so dobro zasnovani. Njihovo delo sem 

analizirala med raziskavo. Z anketnim vprašalnikom smo pridobili povratne informacije o 

metodi. Opisala sem rezultate učenja ter odnos učencev do metode digitalnega 

pripovedovanja zgodb. 
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2. PRIPOVEDOVANJE ZGODB 
Že tisočletja je pripovedovanje zgodb veščina, ki je bila kot človeška aktivnost že od nekdaj 

visoko cenjena. Zgodbe vidimo in slišimo povsod, od jamskih slik pa vse do digitalnih 

medijev. Ljudje radi poslušamo, gledamo in beremo zgodbe, ker se z njimi lahko 

poistovetimo, ker se iz njih kaj naučimo, ali pa se nas na nek način dotaknejo. 

Pripovedovalci zgodb pa so zaradi tehnik pripovedovanja in prepričljivosti zgodb družbeno 

uspešni in sprejeti. Navdihovanje ljudi je ohranjena značilnost skozi spreminjanje oblik 

omenjene tehnike pripovedovanja zgodb. Pripovedovati in poslušati zgodbe je še vedno 

naša želja, čeprav se je način pripovedovanja spremenil. Pri pripovedovanju zgodb, angl. 

storytelling, v pedagoškem svetu včasih ne gre zgolj za pripovedovanje, ampak tudi za 

oblikovanje zgodb. Pri pripovedovanju in oblikovanju zgodb se pokaže kreativna žilica 

pripovedovalca, njegova umetniška veščina in mnogo drugih kompetenc. Cilji pisanja in 

predstavljanja zgodb so največkrat podobni – avtorji oziroma pripovedovalci želijo skozi 

zgodbo prenesti želeno sporočilo, obdržati pozornost občinstva čez celotno zgodbo in 

usidrati zgodbo v spomine bralca oziroma poslušalca. Pred začetkom ustvarjanja zgodbe se 

avtorji vprašajo »Kaj je sporočilo zgodbe?« ali pa »Komu je zgodba namenjena?«. Zgodbe 

se torej ne razlikujejo zgolj po vsebini, ampak tudi po poslušalcih in kontekstih. 

V naslednjem poglavju smo opisali pomen pripovedovanja zgodb v pedagoškem kontekstu. 

Podali smo literarne osnove pripovedovanja zgodb. 

 

2.1. PEDAGOŠKI POMEN PRIPOVEDOVANJA ZGODB 
Poslušanje in pripovedovanje zgodb sta procesa in dejavnosti, ki vključujeta jezikovno in 

druge zmožnosti, kompleksne miselne procese, časovni (epizodični) spomin, semantični 

spomin ter reševanje problemov (angl. problem solving) in psihološke procese (občutki, 

čustva, motivacija). Pripovedovanje zgodbe je pragmatična jezikovna zmožnost, ki je 

ključnega pomena v razvojnih obdobij otrok, ki ga strokovnjaki povezujejo z razvojem 

govora in mišljenja (Baloh, 2016). 

Pedagogi zmožnosti pripovedovanja zgodb pri učencih pogosto povezujejo z razvojem 

govora in pismenosti otrok, ki se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu. Pomembno je, da 

že zgodaj začnemo s pripovedovanem zgodb, saj raziskave kažejo, da se s pripovedovanjem 
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dobro razvijajo govorne kompetence, ki so pomembne za učno uspešnost v šoli in tudi 

pozneje v življenju (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2011). 

Družinsko branje omogoča, da starš na otroka prenese pozitiven odnos do branja in 

posledično do poslušanja in pripovedovanja. Branje otrokom v družinskem okolju ima velik 

vpliv na otroka in njegovo pripovedovanje, saj otrok s tem pridobiva besedni zaklad, širi 

obzorje, loči pomembne in manj pomembne vsebine in predvsem spozna, da lahko eno 

zgodbo povemo na več različnih načinov (Knaflič, 2009).  

Glede na dejstvo, da so zgodbe, ki jih ustvarjajo učenci, kratka pripovedna vrsta, so 

elementi pripovedovanja zgodb literarne narave in sodijo v literarno umetnost. 

Pripovedovalec pozna naratologijo, notranjo zgodbo besedila, ocenjuje bralčev odziv, 

premišlja o pasteh navideznih rešitev, se poglablja v interakcijo med osebami in dogodki v 

zgodbah ter ustrezno izbira literarna izrazna sredstva (Blatnik, 2010). 

Literarne osnove pripovedovanja smo opisali v naslednjem poglavju. 

 

2.2. LITERARNE OSNOVE PRIPOVEDOVANJA ZGODB 
Klaus Fog pravi, da za dobro zgodbo ni nobene formule, vendar pa obstaja nekaj ključnih 

elementov, ki jih morata zgodba in koncept oblikovanja zgodbe vsebovati. V knjigi 

Storytelling – Branding in Practice so opisani 4 elementi, ki tvorijo bistvo pripovedovanja 

zgodbe. Elementi se lahko med sabo mešajo, ujemajo in uporabljajo na različne načine. Vse 

je odvisno od zgodbe same in njenega namena (Fog, Budtz,  Munch in Blanchette, 2010).  

a) Sporočilo 

b) Zaplet  

c) Liki 

d) Potek zgodbe 
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Slika 1: Prikaz štirih ključnih elementov, ki so bistvene sestavine zgodbe. 

2.2.1. SPOROČILO  
Brez jasnega sporočila je pripovedovanje zgodbe brezpomensko. V zgodbo mora biti 

vključeno jasno sporočilo. Priporočljivo je, da ima zgodba eno sporočilo, saj lahko v 

primeru, da je sporočil več, zavede poslušalce. Če je sporočil več, je potrebno enemu 

sporočilu dati prednost, torej eno sporočilo prevlada vsa ostala (Fog, Budtz, Munch in 

Blanchette, 2010).  

2.2.2. ZAPLET 
Predstavljajte si zgodbo o Rdeči kapici brez zlobnega volka. Rdeča kapica bi nesla košaro 

dobrot babici, babica bi ozdravela in Rdeča kapica bi imela čudovito poletje na plaži. 

Dolgočasno.  

Brez konflikta ni dobre zgodbe, saj je konflikt gonilna sila dobre zgodbe. Vzbudi pozornost 

občinstva in drži njihovo pozornost. Konflikt naj bo pozitivno naravnan oziroma na podlagi 

konflikta poslušalec vidi, kakšno naravnanost ima pripovedovalec zgodbe. V zgodbi je 

pomembno, da konflikt prehaja k razpletu, saj je drugače zgodba napisana le na pol. Če je 

konflikt le delno rešen, lahko občinstvo spodbudi do nadaljnjega razmišljanja o zgodbi 

(Fog, Budtz, Munch in Blanchette, 2010).  
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Vse zaplete lahko razdelimo v dve skupini, in sicer: 1. dva morata biti skupaj, vendar bi bila 

raje narazen; 2. dva morata biti narazen, vendar bi hotela biti skupaj, če si besedo »dva« 

predstavljamo bolj širše od dveh zaljubljencev (mornarji proti viharju, Don Kihot proti 

svetu). Pomembno je, da se stvari povezujejo in da zaplet logično sledi dogajanju (Blatnik, 

2010). 

Klaus Fog meni, da je potrebno s konflikti ravnati previdno, saj je popoln kaos prav tako 

dolgočasen kot harmonija. Vendar meni, da ni pravega recepta za pravo ravnovesje. Trdi, da 

obstaja test, s katerim lahko preizkusimo, ali bo naš konflikt v zgodbi dober ali ne (Fog, 

Budtz, Munch in Blanchette, 2010). 

Ločimo dve vrsti zapleta:  

- notranji zaplet, kjer lik rešuje moralna, socialna in etična vprašanja, za katera se odloči 

sam, da se bo z njimi ukvarjal;  

- zunanji zaplet, kjer je lik postavljen v nasprotujoče okolje, s katerim se mora spopadati in 

za to nima nobene izbire (Blatnik, 2010). 
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Slika 2: Barometer konflikta iz knjige Storytelling - Branding in Practice, Klaus Fog. 

2.2.3. LIKI  
Pred začetkom pisanja zgodbe je treba dodobra premisliti o likih, ki jim je treba dodati 

lastnosti, ravnanja in navade, da si jih bodo bralci lahko predstavljali. Lik je lahko 

avtobiografski, biografski, izmišljen ali kombinacija vsega. Pri avtobiografskih likih avtor 

dobro pozna njegove lastnosti in ve, kako bo lik v določeni situaciji reagiral, vendar 

moramo biti pozorni, da lik dobro predstavimo tako, da bo razumljiv tudi bralcu. Pri 

ustvarjanju biografskih likov se osredotočimo na znano zgodovinsko ali literarno osebnost 

ali nam znano živo osebo. Izmišljen lik si je treba izmisliti prepričljivo in podrobno. Najbolj 

pogosta uporaba je kombinacija vsega naštetega (Blatnik, 2010). 

Vzajemno s konfliktom je potrebno izbrati prepričljive like, da konflikt dejansko pride do 

izraza. Začnemo z enim likom s posebno sposobnostjo, ki ima enega ali več orožij za 

podporo. Glavni lik se vedno bori z nasprotnikom in s tem se ustvari konflikt. Nasprotnik pa 

ni nujno fizičen, lahko je tudi psihičen. Zgodba doseže razplet, ko glavni junak doseže ali ne 

doseže želeni cilj. Naloga pisca zgodbe je, da se zna poistovetiti tako z glavnim junakom, 
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kot njegovim nasprotnikom. Zgodba mora biti realna in vsebovati mora pravljični vzorec 

(Fog, Budtz, Munch in Blanchette, 2010).  

2.2.4. STRUKTURA ZGODBE 
Vprašamo se: »Kdo nastopa v zgodbi?«, »Kje in kdaj se zgodba dogaja?«, »Kaj gre 

narobe?« ali pa »Kako se zaplet razplete?«. Strukturo zgodbe torej predstavljajo liki, 

dogajalni prostor in čas, konflikt in razplet konflikta (Blatnik, 2010).  

Notranji ritem zgodbe med montažo spreminjamo. Nekatera dogajanja se odvijajo hitreje 

kot druga. Učinek je drugačen, če nekemu dogodku posvetimo le en stavek ali par strani. 

Dinamičnost in simboličnost lahko dosežemo, ko dogajanje pospešimo in se pred nami v 

parih sekundah zavrti celo človeško življenje (Blatnik, 2010). 

Navadno je zgodba razdeljena na tri dele: uvod, jedro in zaključek. Uvod naj bo kratek in 

zanimiv, da pritegne bralca k nadaljnjemu branju. V uvodu predstavimo temo, motive ter 

dejstva, ki vplivajo na potek zgodbe. Predstavimo prvo stopnjo dramskega trikotnika – 

zasnovo. Jedro je najdaljše in najpomembnejši del zgodbe, v katerem predstavimo drugo, 

tretjo in četrto stopnjo dramskega trikotnika – zaplet, vrh in razplet. Zgodbo postavimo v 

čas in kraj dogajanja, predstavimo like in njihov pomen v zgodbi. V zaključku povzamemo 

bistvo, ki ponazarja zadnjo stopnjo dramskega trikotnika – razsnovo. Pomembno je, da 

zaključek v bralcu pusti vtis (Gomboc, 1999; Kandrič Koval, 2015).  

Pravljice so zelo dobre za razlago treh glavnih delov zgodbe, saj smo jih vsi kdaj poslušali. 

Za primer vzemimo pravljico Obuti maček. 

Uvod: Oče treh otrok umre, otroci si razdelijo premoženje in najmlajši dobi le mačka. 

Najmlajši se odpravi v svet in se pritožuje nad delitvijo. 

Jedro: Maček spregovori in obljubi, da bo gospodarja spremenil v kraljeviča. Spomni se 

potegavščine, s katero bo prelisičil bližnjega kralja, ki ima prelepo hčerko. Kralj nasede 

mačku in verjame, da je njegov gospodar res kraljevič z velikim posestvom. Kraljeva hči se 

zaljubi v mladeniča. Maček res doseže, da njegov gospodar dobi posestvo. Kralj, kraljeva 

hči in mladenič se odpravijo na posestvo, ki je sedaj last mladeniča.  

Zaključek: Kralj mladeniču ponudi hčerkino roko.  

Kimberly Appelclin je napisala, da so za dobro zgodbo pomembni trije dejavniki – 

dogajanje, pomembna dejstva in skladnost. Najpomembnejše pri pisanju zgodbe je 

dogajanje. Treba je ohranjati napetost in s tem pozornost poslušalcev. V zgodbi mora 
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napetost naraščati in v neki točki doseči vrhunec. Brez tega bo zgodba monotona. Kot drugi 

dejavnik je navedla pomembna dejstva. Gre za dejstva, ki so povezana z liki, ki nastopajo v 

zgodbi. Kot zadnji, tretji dejavnik za dobro zgodbo je navedla skladnost. Zgodba mora biti 

povezana ne glede na to, koliko podzgodb vsebuje glavna zgodba. Seveda pa je to odvisno 

tudi od dolžine zgodbe. V romanu lahko predstavimo več konfliktov, čas in kraj se lahko 

večkrat spreminjata, medtem ko je v kratki zgodbi, dolgi okoli 5 minut, to težje realizirati. 

Če dvomimo o poteku zgodbe, se osredotočimo na zaključek in zgodbo pripovedujmo v tej 

smeri (Appelcline, 2002). 
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3. DIGITALNO PRIPOVEDOVANJE ZGODB 
Z razvojem računalništva in komunikacijske tehnologije se je proces pripovedovanja zgodb 

razširil na digitalni svet. Digitalna zgodba je večpredstavno gradivo, ki ga sestavljajo 

statične in dinamične (video) slike, napisano ali izgovorjeno besedilo ter zvok (Bull in 

Kajder, 2004). Dana Atchley in Joe Lambert sta leta 1994 na Centru za digitalno 

pripovedovanje zgodb o tem začela poučevati druge, in tako se je rodilo digitalno 

pripovedovanje zgodb. V Centru za digitalno pripovedovanje zgodb so se osredotočili na 

osebne pripovedi, ki so jim s slikami dodali poseben pomen, tako za ustvarjalca kot 

gledalca. 

Digitalne zgodbe v učnem okolju največkrat nastajajo s projektnim učnim delom. V 

pedagoškem smislu obravnavamo ne samo končne produkte – digitalne zgodbe, ampak tudi 

proces izdelave. Pri pisanju digitalnih zgodb se učenec spopada z razmišljanjem, 

kreiranjem, kritičnem mišljenjem, prav tako pa gradi znanje pri pisanju, pripovedovanju in 

multimedijskem izobraževanju. Izdelek lahko uporabimo kot uvodno motivacijo, 

predstavitev nove učne snovi ali kot pregled predelane snovi. 

 

3.1. SESTAVNI DELI DIGITALNIH ZGODB 
Učitelj pred uvedbo digitalne zgodbe učence seznani s tehničnim okoljem, v katerem 

zgodba nastaja in z lastnostmi večpredstavnosti, kot so oblikovanje slik, formati za 

zapisovanje slik in videa. Seznani jih z izhodiščnimi elementi digitalnega pripovedovanja 

zgodb.  

Skozi leta preučevanja digitalnih zgodbah je Joe Lambert prišel do zaključka, da je zelo 

pomembno, da elemente digitalnih zgodb, ki jih je poimenoval koraki, predstavi pred 

začetkom pisanja zgodbe. Več let se je ukvarjal s tem, kako zgodbo narediti digitalno, in 

kako narediti dobro digitalno zgodbo. Ugotovil je, da je za predstavitev osnovne digitalne 

zgodbe potrebnih 7 korakov. Menil je, da je pomembno, da se zgodba pred pisanjem 

dodobra dodela. V svoji skupini je izvedel proces, ki ga je poimenoval »krog zgodbe«; v 

njem so udeleženci razpravljali o zgodbah. Želel je, da se pisci zgodb povežejo z zgodbo, 

povejo svoje občutke in ne le, da jo najdejo in napišejo. Pomagal jim je razumeti, kako 

bralci vidijo njihove zgodbe v obliki digitalne zgodbe. Ob končanem procesu »krog 
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zgodbe«, ko so pisci imeli dovolj časa, da so bili sami s svojimi mislimi, so lahko vse svoje 

premisleke in ugotovitve napisali v obliki digitalne zgodbe (Lambert, 2010). 

Center za digitalne zgodbe v Berkeleyu, v Kaliforniji, je znan po razvoju in širjenju sedmih 

elementov digitalne zgodbe, ki se pogosto uporabljajo za izhodišče pisanja digitalnih zgodb. 

3.1.1. STALIŠČE 
Digitalna zgodba daje učencem možnost osebnega izražanja. Stališče je prvi od sedmih 

elementov pripovedovanja zgodbe, kjer se moramo vprašati »Kaj je bistvo zgodbe? Kaj 

želim s svojo zgodbo doseči? Komu pripovedujem zgodbo? Zakaj je moje pripovedovanje 

zgodbe pomembno? Kako želim, da občinstvo razume mojo zgodbo?«. Zgodbe, ki jih 

pripovedujemo, odražajo našo humanost in povezavo s človeštvom. Z njimi učimo drug 

drugega življenjske lekcije in bistvo življenja (Lambert, 2010).  

Od učenca, ki piše zgodbo, je odvisno, na kakšen način pripoveduje zgodbo, in ali mu uspe 

vse želeno prenesti na občinstvo. Včasih je bistvo očitno, lahko pa se zgodi, da je potrebno 

o njem malo razmisliti. Učenci na tej točki razmislijo o bistvu zgodbe in na kakšen način jo 

bodo pripovedovali. Digitalne zgodbe učencem omogočajo pisanje o svojih izkušnjah in 

posledično poslušalcu razumevanje le-teh. Uporaba prve osebe ednine je bolj priporočljiva 

kot tretja oseba ednine, saj je uporaba osebnega zaimka »jaz« veliko bolj osebna. Tretja 

oseba se po navadi uporablja za Power-point prezentacije, ki so že tradicionalen način 

poročanja (Lambert, 2010). 

3.1.2. DRAMATIČNO VPRAŠANJE ALI ZAPLET 
Dobro oblikovana zgodba ohranja napetost od začetka do konca. Zgodbo je potrebno 

oblikovati tako, da nekdo nekaj želi in nato želi to željo izpolniti oziroma jo doseči. Že od 

samega začetka je napeto in se samo stopnjuje, saj nas zanima, ali se bodo naša 

pričakovanja uresničila. V zgodbo je vključeno dramatično vprašanje, ki prosi za odgovor in 

s tem drži pozornost občinstva, kar loči digitalno zgodbo od potopisa1. Potopis ima lahko 

spremno pripoved, živahno glasbo in dobre prehodne učinke, vendar se ne more primerjati z 

digitalno zgodbo (Lambert, 2010).  

Učenci pri digitalni zgodbi sami ustvarjajo napetost glede na odgovor. Ali bo dekle dobilo 

fanta? Ali bo dobro zmagalo nad zlim? To so pogosta dramatična vprašanja, ki jih najdemo 

                                                 
1 Potopis je popis potovanja pisca, ki je prežet z osebnimi izkušnjami. Je poročilo o daljnih deželah, ljudstvu in 
kulturi. 
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v dobrih zgodbah. Zgodba je odvisna od tega odgovora oziroma zaključka. Čez celotno 

zgodbo se sprašujemo in čakamo na odgovor, vendar ne vemo, kdaj točno ga bomo deležni. 

To ustvari napetost in željo po odgovoru. Naključja ne dopuščajo odgovora. Skrivnosti  

zbujajo radovednost. Pred začetkom pisanja se je potrebno vprašati: »Kakšen konflikt ali 

krizo lahko realiziramo v zgodbi?« ali pa »Kdaj in na kakšen način napoči trenutek 

napetosti?« Potrebno je najti primer, ki motivira. Izogibati se je potrebno posplošitvam 

(Lambert, 2010). 

3.1.3. ČUSTVENA VSEBINA 
Čustvena vsebina seže v našo notranjost in nas naredi humane. Ali ste kdaj gledali kakšen 

film ali brali knjigo, ki vam je segla do srca, ali pa ste čutili takšno povezanost, da 

enostavno niste mogli nehati gledali ali brati, dokler ni bilo konec? Takšne vsebine nas bolj 

prevzamejo in se z njimi lažje poistovetimo. Čustvene vsebine lahko govorijo tudi o 

nasprotju, kaj si želimo in kaj se dejansko zgodi. Za primer vzemimo super plan o 

počitnicah, ki se obrne na deževen dan na plaži. Ali plan o uspešnem projektu, ki je oviran 

zaradi nepričakovane nezgode. Zgodba se poveže z občinstvom na podlagi pomembnih 

vprašanj na oseben in učinkovit način. Ob predvajanju dobre digitalne zgodbe vidimo na 

občinstvu pogosto izraze zadovoljstva. Za učenca je zelo pomembno, da zgodba v občinstvu 

pusti sled, saj s tem dobi potrditev za svoj trud in čas, ki ga je vložil v zgodbo. Pred 

začetkom pisanja zgodbe se vprašajmo: »Kaj pričakujemo? Kaj se bo zgodilo? Kakšno moč 

imamo?« (Lambert, 2010). 

3.1.4. MOČ GLASU 
Glas pripovedovalca bistveno prispeva k pomenu zgodbe. Glas nam lahko pove spol, leta in 

mogoče tudi geografsko regijo pripovedovalca. Višina, modulacija in barva glasu naredijo 

zgodbo bolj osebno. Pravilna modulacija poživlja govor, vzbuja čustva in spodbuja k 

dejanjem. Brez modulacije poslušalcu sporočaš, da ti ni mar za temo, o kateri govoriš, torej 

tudi zgodba v trenutku postane nezanimiva. Poslušalcem že s smiselnim poudarkom 

pomagaš razumeti, kaj govoriš. Glas pa je še prijetneje poslušati, če pravilno spreminjaš 

višino in barvo glasu. Za pravo učinkovitost je treba govoriti iz srca, saj le-ta odraža prava 

čustva. Če želiš poslušalcu vzbuditi pričakovanje, enostavno zmanjšaš glasnost. Vendar pa 

je po navadi takoj za tem potrebno jakost zvišati. Zaskrbljenost ali strah izrazimo s tihim, a 

hkrati napetim glasom. S tihim glasom lahko tudi povemo, da je ta del manj pomemben od 

drugega. Tukaj pa moramo paziti, da ne govorimo s tihim glasom neprestano, saj bi tako 
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zveneli negotovi. Tudi hitrost govora je zelo pomembna, saj če si želimo, da si poslušalec 

to, kar govorimo bolj zapomni, govorimo počasneje. Veseli oziroma navdušeni govorimo 

veliko hitreje. S tonom glasu lahko izražamo žalost, zaskrbljenost, veselje in druge občutke. 

Priporočljivo je, da zgodbe ne beremo, ampak jo pripovedujemo, in to počasi, v stilu, kot da 

bi jo pripovedovali prijatelju. Najbolj kvalitetna zgodba nastane, če uporabimo svoj lasten 

glas, ki prihaja iz srca, kar začuti tudi poslušalec (Watchtowerjeva SPLETNA KNJIŽNICA; 

Lambert, 2010). 

3.1.5. MOČ ZVOKA 
Glasba je pomembna pri profesionalnih filmih. Joe Lambert jo je začel vključevati v 

digitalne zgodbe in postala je pomemben element le-teh. Primeren zvočni signal zgodbi 

doda globino naše vizualne domišljije. Predstavljajte si soundtrack2 tik pred tem, ko se 

zgodi nekaj strašnega. Zardi različnih razlogov zvočne signale dodajamo, ko je zgodba že 

napisana. Eden od teh je na primer, če smo časovno omejeni in je nalaganje zvoka časovno 

nemogoče. Zgodbo lahko pogledamo brez zvoka in tako vidimo, kje je treba dodati zvočne 

efekte, saj je lahko kvalitetno narejena tudi brez zvočnih dodatkov, le z uporabo lastnega 

glasu. Zvočne učinke uporabljajmo za krepitev zgodbe (Lambert, 2010).  

Posebno pazljivi moramo biti pri upoštevanju avtorskih pravic, ko glasbo prenesemo v 

zgodbo. Stran Creativecommons3 ponuja glasbo, ki omogoča zakonit prenos in uporabo 

glasbe za šolske aplikacije. Založba »TheMagnatune«4 ponuja licenco, ki navaja »No 

paidlicense is requiredfornon-commercialuse.«, to pomeni »Ne plačajte licence za 

nekomercialno uporabo.« Ne glede na to, ali učenci v svoji digitalni zgodbi uporabijo 

glasbo ali ne, je pomembno, da so seznanjeni z avtorskimi pravicami. Pri vključevanju 

glasbe je priporočljivo, da v digitalnih zgodbah uporabljamo inštrumentalno glasbo in ne 

glasbo z besedilom, saj besedila lahko zmotijo zgodbo (Lambert, 2010). 

3.1.6. UČINKOVITOST 
Element učinkovitosti je najtežje dosegljiv element za začetnike in prav tako za izkušene 

pisce. V Centru za digitalne zgodbe5 je praksa, da izdelajo zgodbe, dolge od 2 do 3 minute 

oziroma napišejo scenarije, ki niso daljši od ene strani oziroma ne vsebujejo več kot 300 

                                                 
2Soundtrack ang. glasba iz filma. 
3Creativecommons: http://creativecommons.org. 
4TheMagnatune založba. 
5Center for DigitalStory je organizacija, razširjena po vsem svetu, ki razvija programe in omogoča 
posameznikom, da delijo svoje zgodbe. 
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besed. Omejitev dolžine digitalne zgodbe ima dva pozitivna učinka, in sicer (1) učenci 

lahko projekt izvedejo v enem terminu in (2) projekt omogoča ogled vseh zgodb v eni uri. Z 

omejitvijo dosežemo tudi, da se učenci pri pisanju osredotočijo na rdečo nit zgodbe. Na ta 

način občinstvo pri gledanju ohrani pozornost (Lambert, 2010). 

Učinkovitost zgodbe je prav tako zelo pomembna kot sama zgodba. Novodobni programi 

oziroma aplikacije učencem ponujajo množico učinkov in prehodov, ki pa radi zavedejo. 

Zgodba je lahko kvalitetna že z malo slikami in s kratkim besedilom, da z njimi ne 

preobremenimo gledalce. Slike, glas, zvočni efekti in glasba nam lahko pomagajo pri 

zgodbi in ni se treba zanašati samo na besedilo. Pomembno pa je, da smo pri izbiri slik in 

vrstnemu redu drugih metod pazljivi, da z njimi ne odvrnemo pozornost občinstva. 

Priporočljivo je, da uporabimo slike, zvočne efekte in glasbo, ki našo zgodbo izboljšajo. 

Uspešna digitalna zgodba vsebuje le nekaj komponent, saj je cilj digitalne zgodbe zgodba 

sama (Lambert, 2010).  

3.1.7. TEMPO ZGODBE 
Sedmi element digitalnih zgodb je ritem oziroma tempo zgodbe. Prav tako kot ostali 

elementi, je tudi ta zelo pomemben. Zadnje čase pripovedujem zelo veliko pravljic in tako 

sem dobila nekaj dodatnih koristnih izkušenj. Vsak stavek oziroma beseda mora biti 

izgovorjena s pravilnim tempom, saj le s tem lahko zadržim hčerkino pozornost. Z 

zanimanjem se oklepa vsake besede, ki jo izrečem in to je pravi dokaz, da je tempo 

pripovedovanja pravilen. Monotono pripovedovanje zgodb odvrača pozornost. In prav tukaj 

sem dobila dokaz, da je v vsakem pripovedovanju, naj bo to pravljica za majhne otroke ali 

zgodba za starejše, pomemben ritem zgodbe.  

Element ritem zgodb je tesno povezan z elementom učinkovitosti. Pogosto se pri 

»novincih« pripovedovanja zgodb zgodi, da želijo v kratkem času, govorimo o dveh, treh 

minutah, povedati čim več in tudi čim hitreje. Učenci morajo svojo zgodbo učinkovito in s 

pravim tempom predstaviti občinstvu. S pripovedovanjem pridobijo izkušnje o tem, katere 

dele lahko izpustijo in katere ne ters kakšnim tempom naj pripovedujejo, da bo zgodba še 

vedno zanimiva. Tekom razvijanja scenarija se učenec odloči o ritmu zgodbe in raznolikosti 

njegovega tona (Lambert, 2010).  

Bernard R. Robin je profesor za učenje, oblikovanje in tehnologijo na univerzi v Houstonu. 

Njegova želja je intenzivno vključevanje in usposabljanje učencev za digitalno 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Tina Blatnik: diplomsko delo 
  

14 

pripovedovanje zgodb. Še pred Lambertom je definiral osnovne elemente digitalnih zgodb, 

ki so primerne za uporabo v šolstvu (Robin, 2008b). 

Spremenjeni elementi: 

1. splošni namen zgodbe 

2. pripovedovalčevo stališče 

3. dramatično vprašanje ali vprašanja 

4. izbira vsebine 

5. jasnost glasa 

6. tempo zgodbe 

7. uporaba smiselnega zvočnega posnetka 

8. kakovost slike, videa in drugih multimedijskih elementov 

9. učinkovitost podrobnosti zgodbe 

10. uporaba slovnice in knjižnega jezika 

 

3.2. VRSTE DIGITALNIH ZGODB 
Obstaja več vrst digitalnih zgodb, ki jih je Robin kategoriziral v tri glavne skupine: osebna 

pripoved, zgodovinski dokumentarci in poučne zgodbe.  

3.2.1. OSEBNA PRIPOVED 
Je najbolj priljubljena digitalna zgodba, ki govori o osebnih izkušnjah. Naloga učenca je, da 

pritegne poslušalca s svojo zgodbo. Osebna pripoved lahko govori o različnih dogodkih 

našega življenja. Lahko je pripoved o naši osebnosti: koga ljubimo, kdo nas navdihuje in 

kakšen je smisel našega življenja. Torej govori o nas na splošno. Pod osebno pripoved pa 

spadajo tudi zgodbe, ki govorijo o naših spominih. Tu pripovedujemo pretekle dogodke, ki 

pa so večkrat boleči in nabiti s čustvi. Pod osebno pripoved spadajo tudi zgodbe, kot so: 

zgodba o dogodku iz našega življenja, pustolovske zgodbe (govorijo o krajih, ki smo jih 

obiskali in o dogodivščinah, ki smo jih doživeli), zgodbe o dosežkih (ukvarjajo se z 

doseženimi cilji in njihovimi vplivi na naše življenje), zgodbe o krajih iz našega življenja 

(pripovedujejo o pomembnih krajih iz našega življenja, bodisi domovih, mestih ali 

izkušnjah), zgodbe o tem, kaj delamo in druge osebne zgodbe, kot so ljubezenske zgodbe 

(govorijo o pomembnem čustvu, ki daje smisel vsemu), zgodbe o odkritjih (pripoveduje o 

našem odkrivanju in kaj smo se pri tem naučili) in zgodbe predelave, ki govorijo o naših 
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velikih dosežkih in izzivih, ki jih bomo premagali (Halk, 2012; Lambert, 2010; Robin, 

2008a; Towson University, 2009). 

3.2.2. ZGODOVINSKI DOKUMENTARCI 
Robin meni, da tudi v osebni pripovedi pišemo o zgodovinskih dogodkih. Vendar pa je 

razlika med zgodovinskimi dokumentarci in osebno pripovedjo ta, da je zgodovinski 

dokumentarec sestavljen iz zgodovinskega materiala, ki ga je treba raziskati (Robin, 2009). 

3.2.3. ZGODBE, KI OBVEŠČAJO ALI UČIJO 
Vse zgodbe so poučne in imajo svoj nauk. Vendar v to skupino spadajo zgodbe vseh tem, 

bodisi matematika, znanost, medicina ali jezik (Robin, 2009). 

 

3.3. UPORABA DIGITALNEGA PRIPOVEDOVANJA ZGODB V 
IZOBRAŽEVANJU  

Digitalno pripovedovanje zgodbe pri učencih razvija kreativnost, kritičnost, razmišljanje in 

njihove tehnološke sposobnosti. Učenci zaradi različnih načinov, ki jih lahko uporabijo v 

svoji digitalni zgodbi (združevanje slik, zvoka, glasu, grafike), pokažejo svojo ustvarjalno 

žilico. Uporabnost digitalnih zgodb v izobraževanju je odlična metoda za motiviranje 

učencev in hkrati njihovo aktivno sodelovanje pri izmenjavi idej. Spodbuja sodelovanje, 

timsko delo, organizacijo in razvija vodstvene sposobnosti. Prav tako spodbuja njihovo 

pismenost na globalni, digitalni, vizualni in multimedijski ravni. Na tak način spodbujamo 

učence, da delijo svoje zgodbe s sošolci in učitelji ter jim služijo kot osebne in avtentične 

učne izkušnje. 

Uporaba digitalnih zgodb v šolstvu zagotavlja trdno osnovo v mnogih različnih vrstah 

pismenosti, kot so informacijska, vizualna, tehnološka in medijska pismenost (Robin, 

2008b). Tako imenovana »pismenost 21. stoletja« združuje številne spretnosti in 

kompetence terzahteva številne pismenosti (Brown, Bryan in Brown, 2005; Robin, 2008b).  

Digitalna pismenost je sposobnost komuniciranja z vedno večjimi skupinami za 

razpravljanje vprašanj, zbiranje novih informacij in iskanje pomoči. 

a) Globalna pismenost je sposobnost branja, interpretiranja, odzivanja in 

kontekstualizira sporočilo z globalnega vidika. 
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b) Vizualna pismenost je sposobnost razumevanja, izdelave in komuniciranja prek 

vizualnih slik. 

c) Tehnološka pismenost je sposobnost uporabe računalnikov in druge tehnologije za 

izboljšanje učenja, produktivnosti in učinkovitosti. 

d) Informacijska pismenost je sposobnost najti, oceniti in analizirati informacije 

(Robin, 2008b).  

Poleg različnih pismenosti, ki se izboljšujejo pri uporabi digitalnega pripovedovanja zgodb, 

se učenci soočajo tudi z različnimi spretnostmi, in sicer:  

a) raziskovalne spretnosti, 

b) pisne spretnosti – oblikovanje stališča in pisanje scenarija, 

c) organizacijske spretnosti, 

d) tehnološke spretnosti, 

e) predstavitvene spretnosti, 

f) spretnosti anketiranja, 

g) medosebne spretnosti 

h) spretnost reševanje problemov in 

i) spretnost ocenjevanja znanja (NCTE, 2008; Robin, 2009). 

Digitalne zgodbe omogočajo zbliževanje štirih konvergenc učenca: povezovanje s 

tehnologijo in njeno vključevanje v pouk, učenje na podlagi projekta, razmišljanje za 

globoko učenje in študentsko angažiranje (Barrett, 2005). Barrett (2005) v Journal Creative 

Technologies – Special Issue, 2014, pravi: »Če se bo digitalno pripovedovanje zgodb 

sprejelo v današnjih šolah, bo potrebno zbirati podatke, da bi prišli do zaključkov o vplivu 

digitalnega pripovedovanja zgodb na učenje učencev, na njihovo motivacijo, zavzetost in 

kako se učne prakse in strategije spreminjajo zaradi vpliva digitalnega pripovedovanja 

zgodb.« 
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Slika 3: Konvergence študenta, Barrett, 2005. 

Robin (2008a, 2008b) meni, da obstaja več konvergenc digitalnega pripovedovanja zgodb v 

izobraževanju, kot jih našteva Barrett. Po njegovim mnenju v izobraževanju digitalno 

pripovedovanje zgodb omogoča uporabo digitalne programske opreme, računalnikov, 

različnih naprav za sliko in avdio, sodelovanje učencev in učiteljev ter spodbuja spretnosti 

21. stoletja,  kamor spada tudi več vrst pismenosti. 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Tina Blatnik: diplomsko delo 
  

18 

 

Slika 4: Konvergence digitalnega pripovedovanja zgodb v izobraževanju, Robin, 2008a. 

Pomembno je vedeti, da je pisanje oziroma uporaba digitalnih zgodb neprecenljivo 

izražanje, vendar ima omejitve, kot sta čas in omejen dostop do tehnologij. Zato je zelo 

pomembno, da v načrtovanje vključimo določeno število učencev in zagotovimo ravno 

toliko računalnikov. Bull in Kajder sta prišla do ugotovitve, da je naslednje zaporedje 

korakov prineslo najboljše izdelke. Najprej je treba napisati izhodiščni scenarij, ki mu sledi 

načrt o poteku zgodbe oziroma spreminjanju snemalne knjige. Nato je potrebno scenarij 

dobro pregledati in ga po potrebi popraviti. V urejevalnik video posnetkov je treba naložiti 

zaporedje slik in mu dodati pripovedovalni posnetek ali besedilo. Na koncu sledi dodajanje 

učinkov in prehodov, in če nam čas dopušča, še glasbe. Treba je poudariti, naj bo v ospredju 

zgodba (Bull in Kajder, 2004). 
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3.3.1. DIGITALNE ZGODBE KOT UČINKOVITO PEDAGOŠKO 

ORODJE ZA UČITELJA 
Robin (2008b) meni, da obstaja več načinov za uporabo digitalnega pripovedovanja v 

šolstvu. Na primer, da učitelj sam napiše digitalno zgodbo na temo, ki je v učnem načrtu ali 

to delo prepusti učencem. Učitelj lahko uporabi lastne zgodbe in tako obravnava novo učno 

snov, ki jo predstavi učencem. Digitalna zgodba mora biti privlačna, zanimiva in zasnovana 

tako, da obdrži pozornost, hkrati pa zbudi njihovo zanimanje po raziskovanju. Digitalne 

zgodbe lahko učitelj uporabi pri težko razumljivih temah ter jih tako naredi bolj privlačne in 

lažje za razumevanje. Raziskave so pokazale, da si učenci, katerih učitelji uporabljajo 

multimedijske pripomočke, lažje zapomnijo stvari, hkrati pa imajo boljše možnosti pri 

razumevanje težjih tem. Za uporabo ikt pripomočkov pri pouku mora učitelj zagotoviti 

primerno opremo in zmogljiva orodja.  

3.3.2. DIGITALNE ZGODBE KOT ORODJE ZA UČINKOVITO 

UČENJE UČENCEV 
Digitalno pripovedovanje zgodb je lahko primerno orodje tudi za učence. Njihova prva 

naloga je, da se naučijo, kako se zgodbe pripoveduje digitalno. Robin (2008b) pravi, naj 

učenci, preden se sami lotijo pisanja, pogledajo nekaj primerov digitalnih zgodb, saj lahko 

tako dobijo okvirno sliko, kaj je digitalno pripovedovanje zgodb in kakšno naj bo. Za 

»digitalno generacijo« je tovrstno orodje primerno, saj na osnovi digitalnega 

pripovedovanja zgodb gradijo svojo domišljijo, kritično mišljenje in razvijajo več vrst 

pismenosti. Prvo digitalno zgodbo naj učenci napišejo o sebi, pozneje naj sledijo druge 

teme, pri čemer se naučijo iskati literaturo (spletne vire ali v knjižnici) in kako med široko 

izbiro podatkov dobro izbrati primerne in uporabne za svojo zgodbo. Učenci na podlagi 

pisanja digitalnih zgodb razvijajo in izboljšujejo veliko svojih kompetenc. Razvijajo svojo 

ustvarjalno žilico, kreativnost in razmišljanje, izboljšujejo in izpopolnjujejo tehnološke 

spretnosti in podobno. Učenci zgodbe ustvarjajo za občinstvo, pri čemer se naučijo pravilno 

in jasno izražati svoje ideje in znanje, strnjeno v posamezne zgodbe (Robin, 2008b). Kajder 

(2004) meni, da s pomočjo digitalnega pripovedovanja pridejo do izraza tudi učenci, ki 

morda drugače ne bi našli izvirnega sredstva za izražanje.  

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje. Je osrednji dejavnik 

uspešnega učenja in izobraževanja, ki vpliva na delovanje drugih dejavnikov, kot so 

pozornost, mišljenje in pomnjenje. Z vsemi temi dejavniki učenca usmerja k učenju. 
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Izobraževanje in učenje sta tesno povezana dejavnika, na katera močno vpliva motivacija. 

Učiteljeva želja je uspešno motivirati učenca, pri čemer igra pomembno vlogo poznavanje 

in upoštevanje razlik učencev. Prav tako mora poznati psihološko naravo motivacije in 

njeno delovanje na učenje. Pomembna pa je tudi motivacijska naravnanost učencev, ki se 

pri vsakem posamezniku razlikuje glede na cilje, starost, spol, interese posameznika, 

zunanje spodbude in podobno. S pravilno in uspešno učno motivacijo lahko dosežemo 

spreminjanje učenčeve motivacijske naravnanosti (Juriševič, 2012; Juriševič, 2006).  

Učenci so motivirani, zainteresirani in se radi ukvarjajo z digitalnim pripovedovanjem 

zgodb (Davis, 2004). Vse, kar je povezano s tehnologijo, bodisi internet, televizor, igre, je 

zanimivo za učence. Zanimanje učencev dobimo z digitalnim pripovedovanjem zgodb, saj 

omogočajo nov, sodoben, zanimiv način poučevanja (Bull in Kajder, 2004). Objavljanje 

digitalnih zgodb na spletu služi za različne izobraževalne namene in omogoča priložnost 

ponovnega branja, ki je koristno tako za tiste, ki jo pišejo kot za tiste, ki jo berejo (Brown in 

Duguid, 2000, v Digital storytelling: An emerging institutional technology?, 2009). Učenci 

v svoje zgodbe vključujejo svoja čustva in s tem se lahko rešuje tudi problematika zaprtosti 

posameznih učencev. 

Digitalne zgodbe se uporabljajo za izobraževalne namene v osnovnih in srednjih šolah, 

obšolskih dejavnostih, na računalniških tečajih, fakultetah in celo v profesionalnem 

strokovnem razvoju.  

 

3.4. POZITIVNE IN NEGATIVNE LASTNOSTI DIGITALNEGA 
PRIPOVEDOVANJA ZGODB 

Digitalno pripovedovanje zgodb pozitivno vpliva na več učenčevih kompetenc, hkrati pa 

ima tudi nekaj negativnih lastnosti. 

3.4.1. POZITIVNE LASTNOSTI 
x Pripovedovanje zgodb ohranja ustno izročilo. 

x Učenci lahko pripovedujejo o svojemu uspehu in s tem razvijajo občutek skupnosti. 

x Učenci lahko uporabijo pripovedovanje zgodb za raziskovanje svoje osebnosti in s 

tem osmislijo svoje življenje. 

x Pripovedovanje zgodb omogoča ustvarjalnost, domišljijo in koncentracijo uma. 

x Domišljija omogoča, da si učenci lažje zapomnijo zgodbo. 
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x Pripovedovanje zgodb spodbuja kritično mišljenje in sposobnost poslušanja. 

x Izboljšuje učenčevo motivacijo. 

x Izboljšuje učenčevo učenje. 

x Izboljšuje učenčevo angažiranost. 

x Je bolj učinkovito kot papirna refleksija. 

x Razvijanje digitalnih zgodb gradi tehnološko spretnost. 

x Koristi vsem učencem in vsem šolam (Duveskog, Tedre, Sedano, in Sutinen, 2010; 

Educause Learning Initiative, 2007). 

3.4.2. NEGATIVNE LASTNOSTI 
x Za izdelavo zgodbe je potreben čas. 

x Učenci lahko večkrat potrebujejo usmeritve in navodila pri izdelavi digitalne 

zgodbe. 

x Odziv učencev je odvisen od predhodnega uporabljanja digitalnega pripovedovanja 

zgodb. 

x Digitalno pripovedovanje zgodb zahteva razmišljanje in kreativno žilico ter vizualno 

spretnost, ki ni nujno, da ustreza vsem učenem. 

x Tema digitalne zgodbe lahko spremeni osebne vrednote učenca. 

x Učenci se lahko počutijo nelagodno pri deljenju njihovih izdelkov (Duveskog, 

Tedre, Sedano, in Sutinen, 2010; Educause Learning Initiative, 2007). 
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4. ORODJA ZA DIGITALNE ZGODBE 
Orodij za digitalno pripovedovanje zgodb je vedno več. Razlikujejo se po težavnosti 

uporabe uporabniškega vmesnika in zmogljivosti pri digitalnem izražanju. Učitelj ali učenci 

jih izberejo glede na svoje izkušnje in priporočila drugih. V nadaljevanju bomo predstavili 

nekaj orodij, ki jih najdemo na spletu. 

 

4.1. LIVE MOVIE MAKER 
Program Live Movie Maker je eden najenostavnejših programov za uporabo, saj omogoča 

veliko stvari. Za ustvarjanje filma oz. digitalne zgodbe najprej potrebujete nekaj slik in 

videoposnetkov, ki jih lahko uvozite iz različnih medijev. Video vsebine lahko s pomočjo 

Movie Makerja režete in spreminjate vrstni red predvajanja ali pa delček videa izbrišete. 

Lahko jim spreminjate hitrost, s tem da jih upočasnite ali pospešite. Pomembno je vedeti, da 

se originalni video posnetki, če jih urejate v Movie Makerju, ne spremenijo in ostanejo v 

izvirni video datoteki.  Movie Maker omogoča, da posnamemo svoj glas ali svoj video in ga 

vstavimo v svojo zgodbo. Svojo digitalno zgodbo večkrat naredimo bolj zanimivo, če ji 

dodamo glasbo, lahko tudi zvočne efekte. Glasnost glasbe lahko urejate po svoje. Digitalno 

zgodbo lahko shranite na dva načina, in sicer kot projekt, ki ga lahko ponovno odprete, 

oblikujete in urejate, ali kot film, ki je vaš končni izdelek in ga lahko objavite na spletu ter 

ga delite s prijatelji (Microsoft). 

 

4.2. ZOOBURST  
ZooBurst je okolje za izdelovanje digitalnih zgodb, ki je primerno za vsakogar, ki želi 

izdelati tako imenovan 3D »pop-up« knjigo. Orodje lahko uporablja vsakdo, ki ima osebni 

računalnik z operacijskim sistemom Windows, Linux ali MAC in ima dostop do spletnega 

brskalnika, na njem pa nameščen JavaScript, Adobe Flash Player in dovoljene piškotke. 

Elementi se iz ležečega položaja dvigujejo proti bralcu pod kotom, ki ga določi izdelovalec. 

Ustvarjalec lahko izbira med več kot 10.000 elementi in slikami v bazi ali uporabi lastno 

umetniško žilico in uporabi svoje. Izdelano knjigo lahko delite z javnostjo kot 

hiperpovezavo, ki jo lahko vključite v kateri koli blog. Orodje omogoča nov način za 

pripovedovanje zgodb, pisanje poročil, predstavitev in izražanje kompleksnih idej. 

ZooBurst ima lastnosti, ki so primerne za učitelje in ki jim omogočajo enostavno 
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vzpostavitev varnih, zaščitenih prostorov za njihove učence. Učitelj učencem dodeli 

uporabniška imena in gesla, ne da bi posredoval osebne podatke. Orodje je brezplačno 

(Microsoft Word – ZooBurst; ZooBurst). 

 

Slika 5: ZooBurst 

 

4.3. STORYJUMPER 

 

Slika 6: StoryJumper 
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StoryJumper je brezplačno programsko orodje za izdelovanje digitalnih zgodb v obliki 

knjige. Z urejevalnikom lahko dodamo karakterje, prizorišče, besedilo in slike. Na platnico 

naše knjige lahko napišemo ustvarjalca in tudi naslov zgodbe, ki je zelo pomemben del, če 

bomo zgodbo delili, saj jo bodo lahko drugi našli na podlagi naslova. Iz knjige izberemo 

eno stran, za katero želimo, da je vidna na prvi in zadnji strani knjige: strani sta lahko 

različni ali enaki. Ustvarjalec lahko svoje karakterje sestavi po delih, ki jih najde v 

urejevalniku pod imenom »props« ali izbere že izdelane karakterje. Orodje omogoča 

dodajanje lastnih fotografij, ki jih dodamo tako, da izberemo razdelek »Photos« in izberemo 

svojo sliko. Program nam nato ponudi možnost, da sliko izberemo kot karakter ali kot 

ozadje oziroma prizorišče. Pod imenom »Background« izberemo prizorišče dogajanja, kjer 

imamo med možnostmi pestro izbiro. Pri dodajanju besedila nam orodje ponuja veliko 

različnih oblik prikaza besedila, spreminjamo lahko barvo, pisavo, obliko in velikost. 

Knjigo lahko tudi delimo, bodisi s celim svetom ali le s svojimi prijatelji na Facebooku ali 

po elektronski pošti (StoryJumper). 

 

4.4. STORYBIRD 

 

Slika 7: Storybird 

Orodje Storybird je prosto uporabno orodje, ki je dostopno na spletni strani ter učencem in 

učiteljem omogoča ustvarjanje zanimivih navdihujočih zgodb. Sami izberemo tematiko in 

tako dobimo nabor slik, ki se nanjo navezujejo. Na vsako stran lahko dodajamo slike in 

besedilo. Končano knjigo je mogoče deliti na spletu ali jo natisniti (Storybird). 
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4.5. LITTLE BIRD TALES 
Orodje Little Bird Tales je bilo ustvarjeno, da 

poleg pisanja zgodbe ohranjamo otroško 

domišljijo in kreativnost, ki ju je mogoče 

enostavno deliti z drugimi. Ustvarjalci orodja si 

prizadevajo, da bi bilo pisanje zgodb v njihovem 

programu zabavno in enostavno tako za učitelje kot za učence. Želijo spodbuditi ljubezen 

do branja, pisanja, samoizražanja in uporabe tehnologije. Želeli so ustvariti varno okolje za 

učence brez reklamnih oglaševanj, trženja in povezav do drugih spletnih strani (Little Bird 

Tales). 

 

4.6. SCRATCH  

 

Slika 9: Scratch 

Slika 8: Little Bird Tales 
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Scratch je projekt skupine Lifelong Kindergarten Group pri MIT Media Lab. Za bolj 

zahtevno izdelovanje digitalnih zgodb je bil ustvarjen programski jezik Scratch, ki služi tudi 

za učenje programiranja. Program ne zahteva znanja programiranja in je ravno zaradi tega 

primeren za učence, stare od 10 let naprej. Učenci lahko v programu ustvarjajo in delijo 

svoje zgodbe, ki vključujejo vizualne podobe, animacije, zvok, besedilo in interaktivnost. 

Osnovne veščine 21. stoletja so kreativnost, sistematično mišljenje in delo v timu in ravno 

to spodbuja Scratch. Program je brezplačen (Scratch).  
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5. EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O UPORABI 
DIGITALNEGA PRIPOVEDOVANJA ZGODB V OSNOVNI 
ŠOLI 

 

5.1. UPORABA DIGITALNIH ZGODB V ŠOLSTVU 
Šolska ura je po aktualnih predpisih in šolski tradiciji v Sloveniji dolga 45 minut in je ne 

glede na učne cilje razdeljena na uvodni del, glavni del in zaključek. Uporaba digitalnega 

pripovedovanja zgodb v osnovni šoli je ena izmed možnih motivacij učencev. Učenca 

pritegnejo slike, zvoki ter kratka in jasna besedila; z vsem tem učitelji spodbujajo željo po 

nadaljnjem učenju oziroma pridobivanju novih informacij. Učitelj lahko z lastnim 

digitalnim pripovedovanjem zgodb popestri pouk. Hkrati pa učenci med razvijanjem 

digitalnih zgodb osvojijo določene splošne in operativne učne cilje iz učnega načrta 

obveznega izbirnega predmeta Računalništvo za tretje triletje osnovne šole. (Batagelj in 

ostali, 1998) 

5.1.1. UVODNI DEL 
Za uvodni del učitelj nameni največ 15 minut. Pomembno je, da v tem časovnem terminu 

učencem pokažemo dobre primere digitalnih zgodb, usmerimo pozornost učencev na temo, 

jih pripravimo na delo in jim pomagamo aktivirati znanje, ki je potrebno za nadaljnje delo 

(Blažič, 2003). Digitalne zgodbe se v izobraževanju lahko uporabljajo kot uvodna 

motivacija, ki ima ključni pomen za uspešno izvedbo učne ure v celoti, saj z njo 

vzpostavimo sodelovanje med učenci in učiteljem. Treba je vedeti, da je uspešna uvodna 

motivacija kratka, zato je treba v tem primeru prikazati kratko digitalno zgodbo, ki jo je 

izdelal učitelj. Vsebuje lahko vse elemente digitalne zgodbe ali pa le nekaj od njih. 

Pomembno je, da učitelj z zgodbo pridobi potrebno pozornost, navdušenje in željo po 

sodelovanju. Če učitelj obravnava novo učno temo, sestavi oziroma napiše digitalno zgodbo 

na temo, ki jo bodo obravnavali in jo na začetku ure predvaja učenem. S tem pridobi 

pozornost učencev ter v učencih vzbudi razmišljanje in zanimanje. Če se bo tema 

navezovala na prejšnjo uro, lahko učitelj sestavi digitalno zgodbo, v kateri ponovi že 

obdelano snov in napove cilje, ki jih načrtuje. 
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5.1.2. GLAVNI OZIROMA OSREDNJI DEL 
Osredji del je namenjen doseganju ciljev učne ure. Lahko gre za spoznavanje nove učne 

snovi, utrjevanje, reševanje problemov ali eksperimentiranje. Učitelj lahko digitalno 

pripovedovanje zgodb uporabi kot razlago nove učne snovi. Vendar je v tem primeru bolj 

primerno, da učenci sami pišejo digitalne zgodbe. Gre namreč za individualno delo, lahko 

tudi delo v parih. Na podlagi raziskave A Project-based Digital Storytelling Approach for 

Improving Students' Learning Motivation, Problem-Solving Competence and Learning 

Achievement izvajalcev C.-M. Hung, G.-J. Hwang in I. Huang (2012) je razvidno, da imajo 

študentje, ki so uporabljali digitalno pripovedovanje zgodb večjo učno motivacijo, kot tisti, 

ki digitalnega pripovedovanja zgodb niso uporabljali. Učenje z digitalnim pripovedovanjem 

zgodb lahko učinkovito poveča tudi reševanje problemov in učni dosežek v primerjavi z 

učenci, ki tovrstne zgodbe ne uporabljajo. Na podlagi že omenjene raziskave je bilo 

razvidno tudi to, da so študentje izredno uživali med pisanjem digitalnih zgodb, kar je še 

dodatno dvignilo njihovo motivacijo in željo po napredku. Ne glede na to, kako ura poteka, 

je treba doseči vse učne cilje. 

5.1.3. ZAKLJUČNI DEL 
Zaključni del ure traja od 5 do 10 minut in je namenjen ponovitvi, sklepnim ugotovitvam, 

nalogam za utrjevanje in določitvi domačega dela. Digitalno pripovedovanje zgodb lahko v 

tem primeru uporabimo za ponovitev obdelane snovi, tako da učenci ponovijo, kar so 

izvedeli pri učni uri in novo znanje povežejo s starim.  

 

5.2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
V diplomskem delu smo raziskovali, ali učenci poznajo digitalno pripovedovanje zgodb, 

orodja za izdelovanje digitalnih zgodb, kako so vešči pri uporabi spleta in iskanju 

informacij na spletu, ali poznajo zgodovino računalništva in osebnosti, ki so pripomogle k 

razvoju računalništva. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako se učenci znajdejo, kadar 

morajo sami raziskati določene nove vsebine, ali znajo uporabljati in ustvarjati 

multimedijsko gradivo, kako so motivirani za računalniške vsebine in sodelovalno učenje. 

V ta namen smo v spletnem okolju 1ka (www.1ka.si) izdelali vprašalnik. Želeli smo 

spodbuditi njihovo aktivnost in organiziranost, prav tako pa smo želeli spodbuditi 

konstruktivistično učenje ob ustvarjanju projektov. 
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V ta namen smo pripravili 4 učne priprave, skrbno smo izbrali temo digitalnih zgodb in 

orodje, v katerem so učenci izdelovali svoje digitalne zgodbe. Za prve štiri učne ure smo 

pripravili učne liste. Tema digitalnih zgodb je zgodovina računalništva oziroma osebnosti, 

ki so pripomogle k razvoju računalništva. Učenci so zgodbe sestavljali v programu Movie 

Maker. Projekt smo izvedli v dveh razredih. V prvem razredu je bilo 16 učencev sedmega 

razreda, v drugem pa 17 učencev osmega razreda. Na prvemu srečanju smo učencem 

predstavili digitalno pripovedovanje zgodb in program Movie Maker, ki so ga tudi sami 

preizkusili. Nato so imeli tri šolske ure za izdelavo svojih digitalnih zgodb s projektnim 

delom, med katerim smo jim predstavili kriterije za ocenjevanje projektov. Peto šolsko uro 

smo pogledali njihove izdelke in jih ocenili v skladu s kriteriji ocenjevanja (priloga: kriteriji 

za ocenjevanje digitalne zgodbe). Ob končanem projektu so učenci izpolnili anketo o 

poteku projekta. Zadnjo, 6. šolsko uro so učenci lahko svoje izdelke pred oddajo še 

popravili in dodelali. 

Z izvedbo projektov digitalnih zgodb smo si zastavili, da bodo učenci osvojili naslednje 

učne cilje: 

- iskanje informacij po spletu, 

- uporaba zvočnih, slikovnih in drugih podatkov s spleta v skladu z licencami, 

- uporaba računalnika za oblikovanje in izražanja svojih idej v obliki digitalne zgodbe, 

- vstavljanje in oblikovanje besedila v programu Movie Maker, 

- vstavljanje in oblikovanje slike v programu Movie Maker, 

- razumevanje digitalnih zgodb in njihovih elementov, 

- analiza digitalnih zgodb s stališča oblike posredovanja informacij, 

- spoznavanje in uporaba programa Movie Maker. 

 

5.3. OPIS VZORCA 
Raziskavo smo izvedli v Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica pri izbirnem predmetu 

Multimedija. V raziskavo je bilo vključenih 33 učencev, starih od 11 do 14 let. 21 učencev 

je bilo moškega spola in 12 ženskega spola. Aktivno so sodelovali vsi učenci. Raziskava je 
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bila izpeljana v 6 šolskih urah in v tem času je število učencev variiralo. Pri izvedbah učnih 

ur je bila prisotna njihova profesorica Suzana Harej.  

Ponudili smo jim delo v parih. Želeli smo, da se sami odločijo, ali je za njih bolj primerno 

individualno delo ali delo v dvojicah. Za delo v dvojicah se je odločilo 30 učencev, to 

pomeni, da je bilo 15 parov. Za samostojno delo so se odločili trije učenci. Ob končani 

raziskavi je nastalo 18 digitalnih zgodb. 

 

5.4. OPIS UČNIH UR 
Raziskava je potekala 6 šolskih ur in v nadaljevanju bomo predstavili, kako so potekale 

posamezne učne ure. 

5.4.1. 1. URA: UVOD 
Učencem smo na začetku pokazali konkreten primer digitalnega pripovedovanja zgodbe 

z naslovom »A day without math«. Nato smo jim frontalno razložili, kaj je digitalno 

pripovedovanje zgodb, podrobno pojasnili vseh 7 elementov digitalne zgodbe in jih 

pripravili na to, da bodo v naslednjih urah tudi sami izdelali digitalno zgodbo na temo 

zgodovina računalništva. V nadaljevanju ure smo si pogledali program Movie Maker, ki 

smo ga izbrali za izdelavo digitalnih zgodb. Učencem smo pustili, da so raziskovali 

program in s pomočjo kratkega delovnega lista izdelali kratek film. Kot smo 

pričakovali, so program po večini že poznali, vendar ga še nihče ni prav zares uporabljal 

za ustvarjanje digitalnih zgodb. Vsak izmed učencev si je na njihovi spletni učilnici 

izbral eno izmed dvanajstih osebnosti, o kateri bo napisal zgodbo. Ponudili smo jim 

možnost dela v parih ali samostojno delo. Predlagali smo jim, da do naslednjič 

pogledajo nekaj o izbrani osebi, da bodo lahko naslednjo uro lažje začeli delati.  

Učna priprava na prvo šolsko uro 

OSNOVNI PODATKI: 

Šola: OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Razred: 7. in 8. 

Datum: 11. 11. 2015, 12. 11. 2015 

Predmet: Izbirni predmet Multimedija 

Učna tema: Računalniška predstavitev 
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Učna enota: Izdelava digitalne zgodbe v programu Movie Maker 

Učne oblike:  

x frontalna, 

x individualna. 

Učne metode:  

x demonstracijska metoda, 

x metoda razlage, 

x delo na računalnikih, 

x diskusija. 

Operativni učni cilji: 
Učenec zna ob koncu ure v programu Movie Maker:  

x vstaviti sliko in glasbo, 

x dodati učinek, 

x oblikovati prehode med slikami, 

x dodati naslov na začetek filma, 

x dodati napis. 

Učenec pozna glavne značilnosti digitalne zgodbe.  

Učenec zna našteti elemente digitalne zgodbe. 

Učna sredstva: 

x učila: računalniški program Movie Maker, 

x učni pripomočki: projekcijsko platno in računalnik. 

Didaktične etape učnega procesa: 

x pripravljanje, 

x obravnavanje nove učne snovi, 

x ponavljanje. 

Medpredmetne povezave: 

x slovenski jezik (pripovedovanje zgodb) 

Novi pojmi:  

x okno za predogled (okno, v katerem učenec lahko pregleda svoje delo), 

x časovna premica (premica, ki učencu kaže dolžino in mesto, kjer se nahaja), 

x delovni prostor (prostor, v katerem učenec izdeluje svoj izdelek), 

x digitalno pripovedovanje zgodb. 
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POTEK UČNE URE 

ČAS UČITELJ UČENEC 

UČNE 

METODE, 

UČNE 

OBLIKE, 

UČNI 

PRIPOMOČKI. 

UVODNI DEL 

6 min 

Se predstavim: “Pozdravljeni učenci. Sem 

Tina in bom nekaj ur z vami. Upam, da 

bomo lepo sodelovali.” 

 

Na kratko predstavim, kaj bomo delali 

prvo skupno učno uro. »Ali je kdo od vas 

že slišal za digitalno pripovedovanje 

zgodb?« 

Pokažem primer digitalne zgodbe.  

 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_s

tory.cfm?vid=93&categoryid=6&d_title=

Mathematics 

 

»Kakšna se vam je zdela zgodba?« 

»Torej v urah, ki jih bomo preživeli skupaj, 

boste napisali digitalno zgodbo. Pisali 

oziroma izdelovali jo bomo v Movie 

Makerju. Je kdo že slišal za ta program?« 

 

 

Učenci pozdravijo.  

 

 

 

 

»Da/Ne.« 

 

 

 

 

 

 

 

»Zanimiva/Nezanim

iva.« 

 

 

»Da/Ne.« 

Oblika: 
frontalna, 

individualna 

 

Metoda: 
razlaga, 

demonstracija 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno 

GLAVNI DEL 

3 min 
»Da boste lahko napisali svojo zgodbo, 

vam bom najprej predstavila, kaj sploh je 

 

 

Oblika: 
frontalna  
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digitalno pripovedovanje zgodb.« 

»Že celo življenje vas obdajajo zgodbe, 

bodisi ste poslušalci bodisi pripovedovalci. 

Digitalno pripovedovanje zgodb je 

dejansko pripovedovanje zgodb v digitalni 

obliki. Digitalne zgodbe so kratke zgodbe, 

dolge od treh do pet minut. Pomembno je, 

da si pred začetkom pisanja digitalne 

zgodbe v programu izdelamo potek 

zgodbe. Digitalna zgodba je sestavljena iz 

sedmih elementov.« 

»Kaj menite vi, kateri elementi oziroma 

koraki so pomembni pri izdelovanju 

digitalne zgodbe? Katere elemente ste 

prepoznali v filmu?« 

 

7 korakov: 

»1. stališče 

2. dramatično vprašanje  

3. čustvena vsebina 

4. moč glasu 

5. moč zvoka 

6. učinkovitost 

7. tempo« 

 

 

Učenci pozorno 

poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če učenci povedo 

katerega od korakov, 

začnem s tistim, 

drugače po vrsti. 

 

 

Metoda: 
razlaga 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno  

8 min 

»Kaj menite, da je pomembno pri prvem 

koraku, torej pri stališču?« 

»Tako je. Najprej se vprašamo: Kaj je 

bistvo zgodbe? Kaj želim s svojo zgodbo 

doseči? Komu pripovedujem zgodbo? 

Zakaj je moje pripovedovanje zgodbe 

pomembno? Kako želim, da občinstvo 

razume mojo zgodbo? Torej tukaj 

 

 

»Naše stališče.« 

 

 

 

 

 

Oblika: 
frontalna  

Metoda: 
razlaga 
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premislimo o bistvu zgodbe in na kakšen 

način jo bomo pripovedovali. Priporočljivo 

je, da se uporablja 1. oseba ednine. Zakaj?« 

»Pri drugem koraku – dramatično 

vprašanje je pomembno, da ohranjamo 

napetost čez celotno zgodbo. V zgodbo 

vključimo dramatično vprašanje, ki prosi 

za odgovor in s tem drži pozornost 

občinstva.« 

»Čustvena vsebina seže v našo notranjost 

in zgodbo naredi bolj humano. Torej 

poskušajte se poistovetiti z zgodbo, ki jo 

boste pisali. Tudi vam je verjetno 

pomembno, da vas vsebine prevzamejo, saj 

se tako z njimi lažje povežete.« 

»Kaj pa pravi korak moč glasu?« 

»Glas nam lahko pove marsikaj in hkrati 

zgodbo naredi bolj osebno. Z glasom lahko 

variiramo in s tem držimo pozornost 

poslušalca. Z glasom lahko pokažemo 

strah, zaskrbljenost, veselje in še mnogo 

drugih čustev.« 

»Predstavljajte si zvok, preden se zgodi 

nekaj strašnega. Tudi moč zvoka je zelo 

pomemben element pri digitalni zgodbi. 

Zvoke se praviloma dodaja na koncu iz več 

razlogov. Npr. zgodbo si lahko ogledate 

brez zvočnih dodatkov. Priporočljivo je, da 

se v digitalno zgodbo vključi 

instrumentalno glasbo, saj bi besedilo 

lahko zmotilo poslušalca in zameglilo 

dejanski pomen zgodbe.«  

»Zadnja dva elementa sta dokaj povezana, 

 

 

»Da je zgodba bolj 

osebna.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Bolj zanimiva 

zgodba.« 
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in sicer je digitalna zgodba dolga 3–5 

minut in v tem času je potrebno narediti 

učinkovito zgodbo s pravim tempom. 

Zgodba je lahko kakovostna že z manj 

slikami in manj besedila. Pomembno je 

dobro premisliti, katere komponente so 

pomembne za našo zgodbo. Manj je več. 

Prav tako pa bodimo pozorni na ritem 

zgodbe. Kako hitro oziroma kako počasi se 

dogajajo stvari.« 

 

»Ali menite, da moramo biti pri pisanju 

pozorni še na kaj?« 

»Paziti moramo, da upoštevamo slovnična 

pravila in uporabljamo slovenski knjižni 

jezik.« 

»Pri pisanju digitalne zgodbe se boste 

spopadali z razmišljanjem, kreiranjem, 

kritičnim mišljenjem,, prav tako pa boste 

gradili znanje pri pisanju, pripovedovanju 

in multimedijskem izobraževanju.« 

 

»Tako, to je na kratko o digitalnem 

pripovedovanju zgodb. Ali ima kdo kakšno 

vprašanje?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Da/Ne.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ne.« 

7 min 

»Namenimo nekaj besed še programu, v 

katerem bomo te zgodbe pisali.« 

 

»Kot sem že omenila, jih boste pisali v 

programu Movie Maker? Ali ga je kdo že 

uporabljal?« 

 

»S programom lahko oblikujemo video 

 

 

 

 

»Da/Ne.« 

 

 

 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga 

 

Pripomočki: 

računalnik, 
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posnetke. Tudi vi boste v naslednjih urah 

oblikovali svojega.« 

»Program je razdeljen na tri glavna 

območja: podokna, snemalna 

knjiga/časovna premica in okno za 

predogled.« 

»V programu je več podoken, kjer so 

opravila, ki jih boste potrebovali pri 

ustvarjanju filma, vključno z uvažanjem 

datotek, montiranjem in objavljanjem 

filma. Podokna so logično razdeljena v 

orodni vrstici, v tako imenovanem 

podoknu vsebin.« 

»Snemalna knjiga in časovna premica v 

programu Windows Movie Maker olajšata 

razvrščanje in urejanje neobdelanih 

posnetkov ter dodajanje ali brisanje 

prehodov in učinkov.« 

»Na skrajni levi se nahaja okno za 

predogled, ki nam omogoča ogled 

posameznih posnetkov ali celotnega 

projekta. Tukaj si lahko ogledate projekt 

med izdelavo. Tukaj imate tri gume, s 

katerimi prevrtite nazaj oziroma naprej ali 

predvajate film. Imate tudi možnost 

celozaslonskega predogleda.« 

Vse kažem v programu za lažje 

razumevanje.  

»Imate še kakšno vprašanje?« 

Odgovorim na vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Da/Ne.« 

projektor, 

projekcijsko 

platno, 

program 

Movie Maker 

10 min 

»Da bo naslednjo uro delo potekalo bolj 

gladko, se boste zdaj preizkusili sami. 

Torej vstavili bomo nekaj slik, dodali 

 

  

 

Oblika: 
frontalna  
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učinek, glasbo in še kaj.« 

 

»Odprite program, da vam bo lažje pri 

sami razlagi in kasnejši uporabi.« 

Če učenci ne znajo odpreti programa, jim 

povem: »Windows Live Movie Maker 

najdemo v Start – Vsi programi –  

Windows Live Movie Maker«, 

 

»Najprej vstavimo sliko. Pojdite z miško 

na gumb dodaj videe in fotografije. 

Kliknite in izberite minimalno dve sliki. 

Tako, sliki sta dodani. Če v oknu za 

predogled kliknete gumb za predvajanje, se 

bo predvajal film z vašimi slikami. 

Glasbo dodate na podoben način, le da 

kliknete na gumb dodaj glasbo.« 

Gremo čez celoten program. Dodajanje 

slik, uvoz glasbene podlage, snemanje 

svojega glasu, dodajanje napisa, 

ustvarjanje naslovne in odjavne špice. 

Urejanje slik, glasbe, svojih posnetkov. 

Nato gremo v novo podokno – animacije, 

vizualni učinki. 

 

 

 

 

 

 

Učenci odprejo 

program. 

Metoda: 
razlaga, 

demonstracija 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno  

7 min 

»Kakšna bo vaša naloga? Kot sem že na 

začetku ure omenila, boste v naslednjih 

urah izdelovali digitalne zgodbe. Delo bo 

potekalo v parih. Tako da se kar razdelite.« 

»Tema vaše zgodbe bo zgodovina 

računalništva. Na spletni učilnici imate že 

seznam osebnosti, med katerimi boste 

lahko izbirali. Pozorni morate biti na to, da 

par vzame isto osebnost.« 

 Oblika: 
frontalna, 

individualna  

 

Metoda: 
razlaga 

 

Pripomočki: 

računalnik, 
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Pokažem jih tudi na projektorju. 

»Zraven sem dopisala, zakaj je ta oseba 

znana, da se boste lažje odločili.«  

Preberem prve tri. 

»Vaša naloga do naslednjič je, da si najprej 

izberete osebnost in tudi že poiščete 

literaturo, ki jo boste uporabili. Zelo 

priporočljivo je, da vsaj en vir ni 

elektronski, torej poiščite knjigo ali 

revijo.« 

»Naslednjič že začnete s pisanjem zgodb, 

zato imejte že pripravljenega nekaj 

gradiva.« 

projektor, 

projekcijsko 

platno  

ZAKLJUČNI DEL 

4 min 

»Danes smo si ogledali, kaj je digitalno 

pripovedovanje zgodb. Kateri elementi 

sestavljajo digitalno zgodbo?« 

 

 

 

»Super. Torej do naslednjič si pripravite 

gradivo, da boste lahko sami začeli s 

pisanjem. Ne pozabite, da delate v parih, 

torej si delo pravično razdelite.« 

 

»Lep dan in se vidimo naslednji teden.« 

 

 

»Stališče, 

dramatično 

vprašanje, čustvena 

vsebina, moč glasu, 

moč zvoka, 

učinkovitost, 

tempo.« 

 

 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga 

 

 

5.4.2.  2. URA: ELEMENTI DIGITALNEGA PRIPOVEDOVANJA 
ZGODB 

Na začetku ure smo ponovili glavne značilnosti digitalnih zgodb in našteli vseh 7 

elementov digitalnega pripovedovanja zgodb. Podrobneje smo si pogledali prve 4 

elemente, in sicer stališče, dramatično vprašanje, čustveno vsebino in moč zvoka. 

Učenci so dobili navodilo, da morajo v tekoči uri premisliti o scenariju, dramatičnem 
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vprašanju in nasploh o poteku svoje zgodbe, in so v pomoč dobili učne liste. Spopadali 

so se z iskanjem virov na spletu in s kritičnem razvrščanjem, shranjevanjem in uporabo 

informacij ob ustreznem upoštevanju avtorskega dela in licenc. Ob upoštevanju 

elementov digitalnega pripovedovanja zgodb sta se spodbudila njihovo razmišljanje in 

domišljija.  

Učna priprava na drugo šolsko uro 

OSNOVNI PODATKI: 

Šola: OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Razred: 7. in 8. 

Datum: 18. 11. 2015, 19. 11. 2015 

Predmet: Izbirni predmet Multimedija 

Učna tema: Računalniška predstavitev 

Učna enota: Izdelava digitalne zgodbe v programu Movie Maker 

Učne oblike:  

x frontalna, 

x individualna. 

Učne metode:  

x demonstracijska metoda, 

x metoda razlage, 

x delo na računalnikih, 

x diskusija. 

Operativni učni cilji: 

x Učenec ima zasnovano idejo za svojo zgodbo. 

x Učenec ima izbrane slike za svojo zgodbo. 

x Učenec napiše scenarij za svojo zgodbo. 

Učna sredstva: 

x učila: računalniški program Movie Maker, 

x učni pripomočki: projekcijsko platno, računalnik. 

Didaktične etape učnega procesa: 

x ponavljanje, 

x samostojno delo oz. delo v paru. 

Medpredmetne povezave: 
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x slovenski jezik (pripovedovanje zgodbe), 

x angleški jezik (literatura v angleščini). 

 

POTEK UČNE URE 

ČAS UČITELJ UČENEC 

UČNE 

METODE, 

UČNE OBLIKE, 

UČNI 

PRIPOMOČKI. 

UVODNI DEL 

5 min 

Pozdravim učence. 

 

Ponovimo, kaj smo delali prejšnjo uro.  

 

 

 

 

 

»Kaj smo povedali o digitalnem 

pripovedovanju zgodb?« 

»Zgodbe so dolge 3–5 minut. Sestavljene 

so iz sedmih elementov.« Elemente 

pokažem na projektorju.  

 

»Ali ste vsi naredili domačo nalogo? Ste 

vsi poiskali literaturo o osebnosti, o kateri 

boste pisali?« 

Odzdravijo. 

 

»Govorili smo o 

digitalnih 

zgodbah in o 

programu Movie 

Maker.« 

 

Ponovimo 

elemente in 

njihove 

značilnosti. 

 

 

 

»Da/Ne.« 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno 

GLAVNI DEL 

7 min 

»Kot sem povedala že prvo uro, boste 

danes začeli s pisanjem svojih digitalnih 

zgodb. Osredotočili se boste na prve 4 

korake digitalne zgodbe. Kateri koraki so 

 

 

 

»Stališče, 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
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to?« 

 

 

 

»Tako.« Ponovimo korake. 

»Stališče sem določila že jaz, z določitvijo 

teme.«  

Na projektorju pokažem vprašanja, po 

katerih se vprašamo pri stališču. 

»Kaj je bistvo zgodbe?« 

 

»Kaj želim s svojo zgodbo doseči?« 

 

 

»Komu pripovedujem svojo zgodbo in 

kako želim, da jo razume?« 

 

 

»Bistvo vaše zgodbe je zgodovina 

računalništva oziroma točno določena 

oseba, ki je pripomogla k razvoju 

računalništva. Lahko se osredotočite na 

biografijo ali pa izpostavite točno določen 

dosežek ali izum. Vaše občinstvo bodo 

sošolci in midve z učiteljico. Kot smo 

omenili že prejšnjo uro, je priporočljivo, da 

se piše v prvi osebe ednine.« 

»O ostalih treh korakih, ki jih boste danes 

dodelali, pa boste morali razmisliti sami, 

saj bo to vaša zgodba. 

Večina zgodb je razdeljena v 5 faz: uvod, 

zaplet, vrh, razplet in razsnova. Razmislite 

o teh fazah. Kako boste začeli zgodbo, 

dramatično 

vprašanje, 

čustvena vsebina 

in moč glasu.« 

 

 

 

 

 

»Osebnost, ki smo 

jo izbrali.« 

»Predstaviti 

osebnost in 

njegove izume.« 

 

»Zgodbo 

pripovedujem 

sošolcem in 

učitelju.« 

razlaga, 

demonstracija 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno 
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kakšen bo zaplet in kako se bo zgodba 

razpletla? Na koncu sledi zaključek 

zgodbe. Premislite o vprašanjih kot npr.: 

- Kakšen konflikt ali krizo lahko realizirate 

v zgodbi?   

- Kdaj in na kakšen način napoči trenutek 

napetosti?  

Tukaj razmislite o vašem dramatičnem 

vprašanju ali tako imenovanem zapletu. 

Med prebiranjem literature lahko shranite 

tudi kakšno sliko, ki jo boste uporabili v 

svoji zgodbi. Vire sproti shranjujte, saj jih 

je potrebno na koncu zgodbe navesti.  

Pri elementu čustvena vsebina smo 

povedali, da seže v našo notranjost in 

naredi zgodbo bolj humano. Tukaj 

premislite o naslednjih vprašanjih:  

- Kaj pričakujemo?  

- Kaj se bo zgodilo?  

- Kakšno moč imamo? 

Na tej točki morate razmisliti o 

pomembnih vprašanjih, ki jih boste 

vključili v zgodbo in se z njimi povezali z 

občinstvom. 

Danes razmislite tudi o besedilu, ki bo del 

vaše zgodbe. Napišite scenarij. Razmislite 

o tem, ali boste besedilo dodali v obliki 

vašega glasu ali kot tekst. 

 

31 min 

»Kar začnite z delom.« 

Če kateri od učencev nima nobene 

literature, mu pomagam pri iskanju prve 

literature, da lahko vsi začnejo z delom. 

 

 

 

 

 

 

Oblika: 
individualna 

 

Metoda: 
razlaga, delo v 
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Hodim po razredu in gledam, kaj delajo 

učenci, kaj so že naredili. Ponudim pomoč,  

če jo kdo potrebuje. 

 parih, 

samostojno delo 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno, program 

Movie Maker 

ZAKLJUČNI DEL 

2 min 

»Ali vam je uspelo premisliti o prvih štirih 

elementih? Če kateremu ni uspelo, naj o 

tem premisli še doma. Naslednjo uro bomo 

nadaljevali s pisanjem zgodb. Pogledali si 

bomo še zadnje tri elemente in vaše ideje 

realizirali v programu Movie Maker.« 

 

 

Odgovorijo na 

vprašanje. 

 

 

Oblika: 
frontalna  

  

 

5.4.3. 3. URA: ELEMENTI DIGITALNEGA PRIPOVEDOVANJA 
ZGODB 

V uvodnem delu ure smo obnovili, kaj smo počeli prejšnjo uro. Podrobneje smo si 

pogledali še preostale tri elemente: moč zvoka, učinkovitost in tempo zgodb. Učenci, ki 

so imeli okvirno že sestavljen scenarij, so se lotili montiranja zgodb v programu Movie 

Maker.  

Učna priprava na tretjo šolsko uro 

OSNOVNI PODATKI: 

Šola: OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Razred: 7. in 8. 

Datum: 25. 11. 2015, 26. 11. 2015 

Predmet: Izbirni predmet Multimedija 

Učna tema: Računalniška predstavitev 

Učna enota: Izdelava digitalne zgodbe v programu Movie Maker 
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Učne oblike:  

x frontalna, 

x individualna. 

Učne metode:  

x demonstracijska metoda, 

x metoda razlage, 

x delo na računalnikih, 

x diskusija. 

Operativni učni cilji: 

x Učenec svojo idejo realizira v programu Movie Maker. 

x Učenec v programu Movie Maker vstavlja slike in besedilo. 

Učna sredstva: 

x Učila: računalniški program Movie Maker, 

x Učni pripomočki: projekcijsko platno, računalnik. 

Didaktične etape učnega procesa: 

x ponavljanje, 

x samostojno delo oz. delo v paru. 

Medpredmetne povezave: 

x slovenski jezik (pripovedovanje zgodbe), 

x angleški jezik (literatura v angleščini), 
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POTEK UČNE URE 

ČAS UČITELJ UČENEC 

UČNE 

METODE, 

UČNE OBLIKE, 

UČNI 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

3 min 

Pozdravim učence. 

 

Ponovimo, kaj smo delali prejšnjo uro.  

»Danes boste nadaljevali z raziskovanjem 

izbrane osebnosti in začeli z vstavljanjem 

slik, besedila in zvoka v programu Movie 

Maker. Za začetek ponovimo elemente 

digitalne zgodbe in podrobneje poglejmo 

preostale tri. 

Odzdravijo. 

 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga, 

demonstracija 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 

projekcijsko 

platno, program 

Movie Maker 

 

GLAVNI DEL 

7 min 

»Dolžina digitalne zgodbe je, kot že 

rečeno, 3–5 minut. Sestavljena je iz 

sedmih elementov. Prve štiri smo 

podrobneje pogledali že prejšnjo uro. To 

so stališče, dramatično vprašanje, 

čustvena vsebina in moč zvoka. Prejšnjo 

uro ste razmišljali o scenariju in ga tudi že 

začeli pisati. Ostali trije elementi, ki si jih 

moramo še pogledati, so moč zvoka, 

učinkovitost in tempo zgodb.« 

 

 

 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga, 

demonstracija 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 
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»Moč zvoka lahko razdelimo na dva 

podelementa, in sicer na glasbo in zvočne 

efekte. Besedilo pri glasbi bi lahko 

zmotilo poslušalca in vaša zgodba bi 

lahko izgubila pomen, zato je 

priporočljiva uporaba instrumentalne 

glasbe. Z zvočnimi efekti obdržite 

pozornost poslušalcev.« 

 

»Učinkovitost in tempo zgodbe sta zelo 

povezana elementa. Tukaj bodite pozorni 

na to, kako hitro oziroma počasi se bodo 

stvari odvijale, hkrati pa bodite pozorni, 

da bo zgodba dolga 3–5 minut. Razmislite 

o komponentah, ki jih boste uporabili v 

svoji zgodbi (slike, glasba, zvočni efekti, 

besedilo, glas, učinki). Zavedajte se, da 

morate zgodbo ustvariti tako, da bo vašim 

poslušalcem zanimiva in boste imeli 

njihovo pozornost.« 

projekcijsko 

platno 

 

 

31 min 

»Kar začnite z delom.« 

 

Hodim po razredu in gledam, kaj učenci 

delajo, kaj so že naredili. Če kdo 

potrebuje pomoč, mu pomagam. 

 

 

 

Oblika: 
frontalna  

 

Metoda: 
razlaga, 

demonstracija, 

delo v parih, 

samostojno delo 

 

Pripomočki: 

računalnik, 

projektor, 
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projekcijsko 

platno, program 

Movie Maker 

 

ZAKLJUČNI DEL 

2 min 
»Ali vam je uspelo dokončati vašo 

zgodbo, ali potrebujete še eno uro? 

Odgovorijo na 

vprašanje. 

Oblika: 
frontalna  

 

5.4.4. 4. URA: IZDELAVA DIGITALNIH ZGODB 
Ura je bila namenjena zaključevanju zgodb. Večina učencev je imela še veliko dela, saj 

jim je pisanje scenarija oziroma zgodbe povzročalo veliko težav.  

5.4.5. 5. URA: OGLED IN ANALIZA DIGITALNIH ZGODB 
UČENCEV 

Na začetku ure sem učence prosila, da rešijo anketo o raziskavi, s katero sem dobila 

povratne informacije o raziskavi in njihovo mnenje o digitalnem pripovedovanju zgodb. 

Ogledali smo si njihove izdelke in vsaki zgodbi/filmu namenili nekaj besed o tem, kaj je 

dobro in kakšne so pomanjkljivosti. Med ogledom njihovih izdelkov smo sproti 

sestavljali kriterij ocenjevanja.  

5.4.6. 6. URA: POPRAVKI DIGITALNIH ZGODB UČENCEV IN 
ODDAJA 

Učenci so lahko svoje digitalne zgodbe popravili in odpravili pomanjkljivosti glede na 

kriterij ocenjevanja. Časa so imeli od ogleda digitalnih zgodb do naslednje ure, ki je bila 

namenjena popravljanju in oddaji njihovih izdelkov. Izdelke je njihova učiteljica Suzana 

Harej ocenila in ocene zapisala v redovalnico, tako da so bile enakovredne ostalim. 

 

5.5. DIGITALNE ZGODBE UČENCEV 
V nadaljevanju bomo pokazali nekaj izsekov digitalnih zgodb učencev pred ogledom in 

razpravljanjem. Torej, gre za izdelke, ki so nastali pred določitvijo kriterija.  
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Slika 10: Prikaz zgodbe 1 – Ada Lovelace Byron 

Slika 10 ponazarja digitalno zgodbo dveh učenk. Zgodba govori o prvi znani programerki 

Adi Lovelace Byron. Odločili sta se, da bosta uporabili svoj glas za pripovedovanje njune 

zgodbe. Z uporabo prve osebe ednine sta naredili zgodbo bolj osebno. 

 

Slika 11: Prikaz zgodbe 2 – Alan Turing 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Tina Blatnik: diplomsko delo 
  

49 

 

Slika 12: Prikaz zgodbe 3 – Alan Turing 

 

Slika 13: Prikaz zgodbe 4 – Alan Turing 
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Slika 14: Prikaz zgodbe 5 – Alan Turing 

Med sabo primerjamo dve zgodbi, ki govorita o Alanu Turingu. Sliki 11 in 12 pripadata eni 

zgodbi, sliki 13 in 14 pa drugi. Zgodbi sta zelo različni, čeprav govorita o isti osebi. V obeh 

zgodbah smo pogrešali glasbo ali vsaj kakšne zvočne efekte, saj nemost začne gledalca 

dolgočasiti. Prva zgodba vsebuje podatke, ki so sicer resnični, vendar zelo nepovezani med 

seboj. Sklepamo lahko, da avtor filma ni posvetil veliko pozornosti sami zgodbi in se je 

osredotočil zgolj na zanimivosti v življenju Alana Turinga, kot na primer, da je bil gej, da je 

bil zaradi tega v zaporu, in da se je ubil s strupenim jabolkom, kar pa nima nobene zveze z 

zgodovino računalništva.  

Druga zgodba o Alanu Turingu pa je pravo nasprotje prve. Sicer tudi v tej zgodbi 

pogrešamo glasbo oziroma kakršen koli zvok, vendar pa je sama vsebina dober približek 

digitalnemu pripovedovanju zgodb. Vsebuje dramatično vprašanje in dobro zasnovano 

zgodbo z zapletom, vrhom in razpletom.  
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Slika 15: Prikaz zgodbe 6 – Charles Babbage 

Slika 15 ponazarja izsek iz filma o Charlesu Babbage, ki je bil v celoti dobro zasnovan. 

Glasba, ki sta jo učenca uporabila v filmu, se je dobro povezala z zgodbo. Uporabila sta 

svoj glas, ki zaradi modulacije glasu, naredi zgodbo še bolj osebno.  

 

 

Slika 16: Prikaz zgodbe 9 – Gottfried Wilhelm Leibniz 
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Slika 17: Prikaz zgodbe 10 – Gottfried Wilhelm Leibniz 

V izdelku o Gottfriedu Wilhelmu Leibnizu je učenec skupaj zbral podatke, ki so se mu zdeli 

zanimivi in jih zlepil skupaj v film (slika 16 in slika 17). Ni se osredotočil na vsebino 

zgodbe in elemente digitalnega pripovedovanja. 

 

Slika 18: Prikaz zgodbe 11 – Gottfried Wilhelm Leibniz 

Za razliko od prejšnje zgodbe o Gottfriedu Wilhelmu Leibnizu, je zgodba, ki jo prikazuje 

slika 18, čisto nasprotje. Zgodba je zanimiva, na trenutke humoristična in vsebuje vse 

potrebne elemente, ki so potrebni za kakovostno zgodbo. 
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Slika 19: Prikaz zgodbe 12 – John William Mauchly 

Slika 19 ponazarja jasno zastavljeno dramatično vprašanje, ki mu sledi odgovor.  

 

Slika 20: Prikaz zgodbe 13 – Niklaus E. Wirth 

Iz slike 20 lahko opazimo, da je učenec morda uporabil daljše besedilo, kot bi bilo ustrezno 

v skladu s principi oblikovanja večpredstavnih gradiv za učenje (Mayer, 2001). Gledalca to 

zmede in se lahko izgubi, sledita upad pozornosti in izguba zanimanja za gledanje.  
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5.6. ANALIZA ODNOSA UČENCEV DO IZVEDBE DIGITALNEGA 
PRIPOVEDOVANJA ZGODB IZ ZGODOVINE 
RAČUNALNIŠTVA 

Z raziskavo, ki smo jo izvedli na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, smo dobili 

jasno sliko o tem, da učenci radi uporabljajo različna multimedijska orodja in se radi 

spopadejo z novimi izzivi. Težave so nastale, ko je bilo potrebno iz različnih virov izbrati 

prave informacije, ki bi povezale zgodbo v celoto. Opazili smo, da jim je bilo težko napisati 

zgodbo s konfliktom, ki se skozi dogajanje razplete.  

V ta namen smo pripravili vprašalnik s tremi sklopi vprašanj, skupaj 23 vprašanj. Zanimalo 

nas je njihovo mnenje o digitalnem pripovedovanju zgodb, programu Movie Maker in 

zgodovini računalništva. V raziskavi je sodelovalo 33 učencev, vendar je zaradi izostanka 

treh učencev pri zadnji uri vprašalnik rešilo le 30 učencev.  

5.6.1. SPLOŠNO  
Spol 

Iz grafa je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 64 % (21) učencev moškega spola in 36 % 

(12) učencev ženskega spola, skupaj 33 učencev.  

 

Graf 1: Spol vprašanega 
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Starost 

Na anketna vprašanja je odgovorilo 30 učencev. Iz grafa je razvidno, da je bila večina 

učencev starih med 12 in 13 let. Starejši oziroma mlajši učenci so predstavljali le 16 %. 

Raziskava je bila izpeljana v tretjem triletju osnovne šole.  

 

 

Graf 2: Starost vprašanega 

5.6.2. PROGRAM MOVIE MAKER 
Program Movie Maker za uporabo 

Zanimalo nas je, kakšen se jim zdi program Movie Maker za uporabo. Z anketo smo 

ugotovili, da prevladuje odgovor »enostaven«, takega je izbralo 16 (53 %) učencev. 11 (37 

%) učencev meni, da je program »manj zahteven«, 3 (10 %) učenci pa menijo, da je 

program »zahteven«. 

Navodila za izvedbo projekta 

Iz grafa je razvidno, da so bila navodila jasna 14 (47 %) učencem, kar predstavlja večino 

vprašanih. 9 (30 %) učencem so bila navodila zelo jasna, 6 (20 %) učenem so bila navodila 

občasno nejasna, en (3 %) učenec pa meni, da so bila navodila nejasna.  
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Graf 3: Navodila za izvedbo projekta 

Dodatna navodila pri izdelavi lastne digitalne zgodbe 

Zanimalo nas je, ali so učenci poleg navodil med izdelovanjem lastne digitalne zgodbe 

potrebovali še kakšno dodatno razlago. Velika večina (67 %), kar predstavlja 20 učencev, je 

občasno potrebovala pomoč pri izdelavi svoje digitalne zgodbe. 8 (27 %) učencev pomoči 

ni potrebovalo, 2 (7 %) učenca pa sta pomoč potrebovala konstantno. 

Programi za izdelovanje digitalnih zgodb 

Učenci so morali poleg programa Movie Maker izbrati orodja za izdelovanje digitalnih 

zgodb, ki jih še poznajo. Možnih je bilo več odgovorov. 18 (64 %) učencev ne pozna 

drugega orodja za izdelovanje digitalnih zgodb, kar predstavlja večino vprašanih. 5 (18 %) 

učencev pozna program Scratch in prav toliko jih pozna tudi nek drug program, ki ni bil 

med naštetimi. Vsaj eden (4 %) učenec pozna orodji Little Bird Tales in Pixton. 
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Graf 4: Poznavanje programov za izdelovanje digitalnih zgodb 

Drugo orodje za izvedbo digitalne zgodbe 

Zanimalo nas je, ali bi se učenci, če bi imeli možnost, odločili za uporabo katerega drugega 

programa za izdelavo digitalne zgodbe. 6 učencev, to je petina vprašanih, bi se odločilo za 

uporabo drugega orodja pri izdelovanju svoje digitalne zgodbe. 8 (27 %) učencev meni, da 

je program Movie Maker primeren, zato se ne bi odločili za drugo orodje. Kar 53 % (16) 

vprašanih je bilo neopredeljenih glede uporabe orodja, kar je seveda razumljivo, saj večina 

učencev ne pozna drugih orodij. 

Zadovoljstvo s svojim izdelkom 

Zanimalo nas je, ali so bili učenci zadovoljni z digitalnimi zgodbami, ki so jih izdelali sami. 

Večina učencev je bila s svojimi izdelki zadovoljna, med njimi je 27 % (8) takšnih, ki so 

bili popolnoma zadovoljni, medtem ko je 60 % (18) učencev deloma zadovoljnih, saj bi v 

svoji digitalni zgodbi popravili nekaj stvari. 4 učenci (13 %) pa niso bili zadovoljni s svojo 

digitalno zgodbo. 
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Graf 5: Zadovoljnost 

5.6.3. DIGITALNO PRIPOVEDOVANJE ZGODB 
Uporaba digitalnega pripovedovanje zgodb v prihodnosti 

Zanimalo nas je, ali bi želeli v nadaljevanju uporabljati digitalno pripovedovanje zgodb. 

Glede na odgovore učencev lahko opazimo, da večina (70 %) želi digitalno pripovedovanje 

zgodb uporabljati tudi v nadaljnje. 4 (13 %) učenci digitalnega pripovedovanja zgodb ne 

želijo vključiti v pouk. Neopredeljenih učencev je 5 (17 %), kar pomeni, da jim je vseeno, 

katero metodo učitelj uporablja za razlago oziroma ponovitev snovi.  

 

Graf 6: Vključitev digitalnega pripovedovanja zgodb v pouk 
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Digitalno pripovedovanje zgodb – primerna metoda za uporabo pri pouku? 

Zanimalo nas je, ali učenci vidijo digitalno pripovedovanje zgodb kot ustrezno metodo 

motiviranja podajanja snovi, vključevanja v pouk. Da je digitalno pripovedovanje zgodb 

primerna metoda za uporabo pri pouku, pri obravnavanju nove učne snovi ali ponovitvi, 

meni 73 % vprašanih (22). 2 učenca (7 %) menita, da ni primerna metoda, medtem ko je 20 

% (6) učencev odgovorilo, da ne vedo, ali je tovrstna metoda primerna za uporabo pri 

pouku. 

 

Graf 7: Ali je digitalno pripovedovanje zgodb primerna metoda za uporabo pri pouku? 

Pomembne komponente (slika, besedilo, glas, glasba in zvočni efekti)  

Na podlagi vprašanja smo želeli izvedeti, kako učenci vidijo pomembnost komponent v 

digitalni zgodbi. 

Iz grafa je razvidno, da je 60 % (18) učencem najpomembnejše besedilo, 10 % meni, da je 

besedilo drugo najpomembnejše. Na tretje mesto pomembnosti je besedilo uvrstilo 13 % 

učencev, kar predstavljajo 4 učenci. 2 učenca sta besedilo postavila na 4 mesto, desetina 

učencev pa meni, da je besedilo najmanj pomembno pri digitalni zgodbi.  

Da je slika najpomembnejša komponenta, meni 30 % učencev, medtem ko jih več kot 

polovica (63 %) meni, da je slika druga najpomembnejša komponenta. Na tretje mesto sta 

sliko uvrstila 2 učenca (7 %).  
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Iz grafa je razvidno, da se nihče od učencev ni odločil postaviti glas na prvo mesto 

pomembnih komponent. 2 učenca sta postavila glas na drugo mesto pomembnosti, malo 

manj kot polovica (43 %) učencev se je odločila, da je glas na tretjem mestu, 7 učencev (23 

%) postavlja glas na predzadnje mesto, 8 učencev (27 %) pa meni, da je glas najmanj 

pomembna komponenta pri kakovostni digitalni zgodbi.  

11 učencev, kar predstavlja 37 % vprašanih, meni, da je glasba po pomembnosti na četrtem 

mestu. En učenec meni, da je glasba najpomembnejša komponenta pri digitalni zgodbi, 13 

% (4) učencev postavlja glasbo na drugo mesto, 6 učencev (20 %) se je odločilo za zlato 

sredino. 8 učencev (27 %) meni, da je glasba najmanj pomembna komponenta.  

Zvočni efekti so za 2 učenca najpomembnejša komponenta, prav toliko se jih je odločilo za 

drugo najpomembnejšo komponento. 5 učencev (17 %) meni, da so zvočni efekti na tretjem 

mestu pomembnosti, medtem ko je 10 učencev (33 %) mnenja, da so na predzadnjem 

mestu. Za najmanj pomembno komponento se je odločilo 37 % vprašanih, kar predstavlja 

11 učencev. 

 

Graf 8: Komponente digitalne zgodbe 

Kaj si pogrešal/a pri svoji digitalni zgodbi? 

Zanimalo nas je, kaj so učenci pogrešali pri svoji digitalni zgodbi. Iz grafa je razvidno, da je 

41 % učencev (12) v svoji digitalni zgodbi pogrešalo zvočne efekte, 31 % (9) je pogrešalo 

glasbo, 24 % (7) učencev meni, da v njihovi zgodbi ni manjkalo ničesar. Besedilo so 
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pogrešali 4 učenci (14 %). Slike in druge komponente so manjkale v 10 % (3) vseh 

digitalnih zgodb.  

 

 

Graf 9: Pomanjkljivosti digitalne zgodbe 

Učitelji – digitalne zgodbe v okviru učne ure? 

Raziskava je pokazala, da 67 % (20) učencev želi, da učitelj uporabi digitalno 

pripovedovanje zgodb v okviru učne ure, medtem ko 23 % (7) učencev tega ne želi. 10 % 

(3) učencev je vseeno, kako učitelj izpelje učno uro.  

 

Graf 10: Uporaba digitalne zgodbe v okviru učne ure 
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Za katero starostno obdobje so digitalne zgodbe najprimernejše za izdelavo? 

Zanimalo nas je, za katero starostno obdobje se učencem zdi, da je digitalno pripovedovanje 

zgodb najprimernejše za izdelavo. Iz grafa je razvidno, da 77 % (23) učencev meni, da je 

digitalno pripovedovanje zgodb najprimernejše za izdelavo v tretjem triletju. 7 % (2) 

učencev meni, da so digitalne zgodbe primere v prvem triletju, prav toliko pa jih meni, da 

digitalne zgodbe za izdelavo niso primerne za osnovno šolo. 10 % (3) učencev meni, da so 

digitalne zgodbe za izdelavo najprimernejše za 4., 5. in 6. razred osnovne šole.  

 

Graf 11: Izdelava digitalnih zgodb 

Starostno obdobje učencev – so digitalne zgodbe primerne za vključitev v pouk? 

Zanimalo nas je, za katero starostno obdobje učencev so digitalne zgodbe najprimernejše za 

vključitev v pouk? 

Raziskava je pokazala, da več kot polovica učencev (63 %) meni, da so digitalne zgodbe za 

vključitev v pouk najprimernejše v tretjem triletju. 17 % (5) učencev bi se za vključitev v 

pouk odločila že v drugem triletju, medtem ko je dvema učencema (7 %) primerna že v 

prvem triletju. 4 učenci (17 %) menijo, da digitalno pripovedovanje zgodb ni primerno za 

osnovno šolo.  
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Pogostost uporabe digitalnih zgodb (pisanje digitalnih zgodb) za obravnavo nove učne 

teme 

Zanimalo nas je, kako pogosto bi želeli na ta način (pisanje digitalnih zgodb) obravnavati 

novo učno temo? 

Malo manj kot polovica učencev (47 %) želi, da se nova učna snov obravnava enkrat 

tedensko z metodo digitalnega pripovedovanja zgodb. 4 učenci (13%) želijo, da se nova 

učna snov z omenjeno metodo obravnava enkrat mesečno, prav toliko učencev je izrazilo 

željo po takem obravnavanju nove učne snovi trikrat letno. 7 učencev (23 %) želi 

obravnavati novo učno snov z digitalnim pripovedovanjem zgodb enkrat letno. En učenec 

(3 %) ne želi obravnavanja nove učne snovi z metodo digitalnega pripovedovanja zgodb.  

 

Graf 12: Pogostost pisanja digitalnih zgodb v okviru učne ure 

Pomembnost uporabe različne metode pri obravnavanju učne snovi? 

Zanimalo nas je, ali je pomembno, da učitelj uporablja različne metode pri obravnavanju 

nove učne snovi? 

Raziskava je pokazala, da je 23 učencem (80 %) pomembna uporaba različnih metod pri 

obravnavanju učne snovi, medtem ko 10 % učencem uporaba različnih metod ni 

pomembna. Trem učencem (10 %) je vseeno, ali učitelj uporablja različne metode pri 

obravnavanju učne snovi.  
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Graf 13: Uporaba različnih metod pri obravnavanju učne snovi 

5.6.4. ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA  
Predznanje iz zgodovine računalništva – osebnosti 

Zanimalo nas je, ali so pred začetkom pisanja digitalne zgodbe že poznali katero od naštetih 

znanih osebnostih, ki so pripomogle k razvoju računalništva? Polovica učencev (15) pred 

izbiro znanih osebnosti, ki so pripomogli k razvoju računalništva, ni pozna nobene od njih. 

9 učencev (30 %) je pred izbiro osebnosti poznalo vsaj eno osebnost iz zgodovine 

računalništva, petina učencev (6) pa je poznala več kot eno osebnost. 

Izbira osebnosti 

Zanimalo nas je, na podlagi česa so se odločili za izbrano osebnost? Iz grafa je razvidno, da 

se je za pisanje digitalne zgodbe na podlagi izuma odločilo 60 % učencev (18), na podlagi 

imena 27 % učencev (8). 13 % učencev (4) pa se je za izbrano osebnost odločilo na podlagi 

drugih značilnostih.  

80% 

10% 
10% 

da ne vseeno 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Tina Blatnik: diplomsko delo 
  

65 

 

Graf 14: Odločitev za izbrano osebnost 

Kaj o osebnosti 

Zanimalo nas je, na kaj so se osredotočili pri izbrani osebnosti? 

Pri pisanju digitalnih zgodb so se učenci v 63 % (19) osredotočili na izum izbrane 

osebnosti, po kateri je najbolj znana, v 13 % (4) na biografijo osebnosti in v 23 % (7) na 

kombinacijo biografije in izuma izbrane osebnosti.  

Viri 

Zanimalo nas je, kako so iskali literaturo za svojo digitalno zgodbo? Iz grafa je razvidno, da 

je 76 % učencev (22) literaturo za svojo digitalno zgodbo iskalo zgolj po spletu. Preostalih 

24 % učencev (8) pa je kombiniralo iskanje literature z iskanjem po spletu in v knjižnici.  
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Graf 15: Iskanje literature 

Poznavanje teme 

Zanimalo nas je, ali znajo našteti vsaj 5 osebnosti iz zgodovine računalništva? 

70 % učencev (21) je po končani raziskavi znalo poimenovati vsaj eno znano osebnost iz 

zgodovine računalništva. 4 učenci (13 %) bi znali poimenovati točno pet osebnosti. Več kot 

pet znanih osebnosti bi znala našteti 2 učenca (7 %). Desetina učencev, ki je sodelovala v 

raziskavi, kljub pisanju lastne digitalne zgodbe ne bi znala našteti niti ene znane osebnosti 

iz zgodovine računalništva. Ta podatek me je zelo presenetil, saj sem pričakovala, da bo 

vsak poznal vsaj eno osebnost.  

 

Graf 16: Poznavanje osebnosti iz zgodovine računalništva 

76% 

0% 

24% 

na spletu v knjižnici na spletu in v knjižnici 

0% 20% 40% 60% 80% 

manj kot pet 

točno pet 

več kot pet 

nič 

70% 

13% 

7% 

10% 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Tina Blatnik: diplomsko delo 
  

67 

5.7. POVZETEK UGOTOVITEV 
Povzamemo lahko, da so imeli učenci že nekaj predznanja o uporabi programa Movie 

Maker in da so vsi vedeli, kaj je zgodba, vendar še niso slišali za digitalno pripovedovanje 

zgodb.  

Ko smo razmišljali o raziskavi in njenem poteku, se nam raziskava ni zdela zahtevna. Ko 

sem učencem pojasnjevala elemente digitalnega pripovedovanja zgodb in predstavila 

program Movie Maker ter smo razpravljali o zgodovini računalništva, sem ugotovila, da so 

bile vse te teme  za njih nove . Pozneje smo prišli do ugotovitve, da je bilo pisanje digitalnih 

zgodb v programu Movie Maker, na temo zgodovina računalništva, kar zahteven zalogaj. 

To se je opazilo predvsem pri zbiranju pravih informacij za pisanje zgodbe. Pri opazovanju 

učencev med delom so imeli učenci težave predvsem pri uporabljanju svoje domišljije in 

kritičnem mišljenju, kako informacije strniti v zgodbo z zapletom in razpletom. Na podlagi 

narejenih zgodb lahko opazimo, da v večini niso zgodbe, temveč le naštevanje podatkov, 

strnjenih v film s slikami in dodano glasbo. Kljub temu so nekateri učenci zgodbo dobro 

zasnovali in jo s pravim načinom začinili z dramatičnim vprašanjem, ki se je nato razpletel 

do konca zgodbe.  

Menimo, da je bil projekt prezahteven, saj so se učenci spopadali z veliko količino novosti. 

Za digitalno pripovedovanje zgodb pred začetkom projekta ni slišal še nihče, torej je bila že 

to prva novost zanje. In ker je bil naš namen učencem predstaviti tovrstno pripovedovanje 

zgodb, in sicer s problemskim učenjem, so morali sproti osvojiti elemente digitalnega 

pripovedovanja zgodb.  

Pri izbiri programa smo bili previdni, saj smo želeli, da učencem ne bo preveč tuj. Z izbiro 

programa Movie Maker smo zadovoljni, saj so učenci že slišali zanj, čeprav ga je le redko 

kdo uporabljal. Dodatna pozitivna lastnost programa je slovenska različica, saj jim ni bilo 

treba prevajati ukazov.  

Blaise Pascal, Charles Babbage in Ada Lovelace Byron so imena nekaterih znanih 

osebnosti, ki so pripomogle k razvoju računalništva, ki pa učencem niso bila znana. Zato so 

morali učenci preučiti njihova življenja in izume, da so lahko napisali svojo zgodbo o njih.  

Zaradi časovne omejitve so morali učenci v zelo kratkem času predelati novo snov, napisati 

scenarij in uporabljati program, s katerim se še niso rokovali. Veliko lažje bi bilo, če bi 

lahko sodelovali s kakšnim šolskim predmetom, pri katerem bi učenci iskali informacije, jih 
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analizirali in strnili v zgodbo. Pri predmetu Multimedija bi svojo zgodbo le napisali v 

digitalni obliki ter se spopadali z zgledom, in ne z vsebino. Tako bi imeli več časa za 

premislek o zgodbi, njeni vsebini in poteku, prav tako pa bi imeli dovolj časa za 

raziskovanje programa in njegovih zmožnosti. Program Movie Maker ponuja veliko, česar 

pa učenci večinoma niso imeli časa odkriti in uporabiti. Menimo, da bi v tem primeru več 

učencev naredilo kakovostnejše izdelke. 

Ob ponovni realizaciji teme bi za prvo digitalno zgodbo izbrala temo, ki bi bila učencem 

bolj domača. Tako bi se lažje osredotočili na novo metodo poučevanja z digitalnim 

pripovedovanjem zgodb. Učenci bi se v tem primeru spopadali z manjšim številom novosti 

in tudi zgodbo bi lažje napisali zaradi bolj poznane in njim zanimive teme. 

Projekt smo razdelili na tri dele. V prvem delu smo učence seznanili z digitalnim 

pripovedovanjem zgodb in jim predstavili program Movei Maker. V drugem delu smo 

želeli, da si učenci izberejo osebnost, o kateri bodo pisali, s pomočjo spleta preučijo 

literaturo, razmislijo o zgodbi in začnejo pisati scenarij. V tretjem delu projekta pa so učenci 

svojo zgodbo napisali v digitalni obliki v programu Movie Maker. Menimo, da jim je največ 

težav predstavljal drugi del, torej pisanje zgodbe, saj so morali uporabiti svojo domišljijo in 

iz prebrane literature potegniti tiste prave informacije, ki so zgodbo naredile zanimivo. 

Učenci so se zaradi teme, ki jim ni bila domača, težko poistovetili z zgodbo, kar se je čutilo 

ob ogledu končnih izdelkov.  

Med projektom smo se začeli spraševati, kako bi bilo, če bi učencem ponudila le eno 

osebnost, o kateri bi pisali zgodbo. Verjamem, da učenec, ki je pisal o zelo znani prvi 

programerki Adi Lovelace Byron, pozna njene dosežke in njeno življenje. Težko rečem 

enako za učence, ki so si zgodbo pogledali le digitalno. Če bi vsi pisali o eni izbrani osebi, 

bi lahko med učne cilje dodali tudi to, da učenec zna opisati osebnost iz zgodovine 

računalništva in zna našteti in opisati njegove izume. 

Prioritetni cilj je bil učencem predstaviti digitalno pripovedovanje. Med delom smo 

učencem večkrat frontalno ali individualno razložili namen digitalnih zgodb, elemente, ki so 

potrebni za kvalitetno zgodbo in odgovarjali na njihova vprašanja. Glede na videno med 

raziskavo lahko trdimo, da so učenci usvojili elemente digitalnega pripovedovanja zgodb in 

razumeli pomen uporabe le-teh. Prav tako lahko trdimo, da učenci po končanem projektu 

znajo našteti osnovne lastnosti digitalnega pripovedovanja zgodb.  
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Pri delu v parih so učenci sami izbrali svojega partnerja. Ravno zato je med njimi vladala 

pozitivna povezanost, ko so skupaj dosegali želene cilje, hkrati pa je bil vsak posameznik 

odgovoren za rezultat. Učenci so morali predelati določene vsebine, da so lahko prišli do 

potrebnih informacij in na podlagi le-teh napisali zgodbo. Med sodelovanjem so se soočali s 

socialnimi veščinami, kot so dogovarjanje, spretnost pojasnjevanja, poročanja in 

usmerjanja. Menimo, da se učenci, ki delajo v skupini, počutijo bolj varne, hkrati pa 

odgovorne za skupinski uspeh. Poleg digitalnega pripovedovanja zgodb, programa Movie 

Maker in ene osebnosti, ki je pripomogla k razvoju računalništva, se učenci pri delu v parih 

spodbujajo, obenem pa se naučijo komunikacijskih sposobnosti in organiziranosti. 

Učenci, ki so se odločili za samostojno delo, so se morali sami spopasti s problemom in 

doseči želene rezultate. Poleg cilja, ki so ga želeli doseči, so se morali zbrati in odmisliti 

vse, kar se dogaja okoli njih, da jih ni motilo pri delu. Učenec, ki je bil sam, se je moral sam 

odločiti, kako bo svoje ideje realiziral in jih zapisal v zgodbo.  
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6. ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo predstavili digitalno pripovedovanje zgodb, ki omogoča, da 

pripovedovalec skozi posebno obliko večpredstavnega gradiva predstavi svojo zgodbo v 

digitalni obliki. Pripovedovalec je lahko tako učitelj kot učenec. V naši raziskavi so imeli 

učenci možnost, da se pokažejo kot pripovedovalci. Uspelo nam je pokazati, da je učna 

metoda digitalno pripovedovanje zgodb uspešna in priljubljena pri učencih osnovne šole. 

Učencem smo predstavili novo metodo učenja in jih seznanili s pripovedovanjem zgodb v 

digitalni obliki. Seznanili smo jih z elementi, ki so potrebni za dobro digitalno zgodbo. Z 

uvedbo nove metode smo jih dobro motivirali, spodbudili njihovo domišljijo in jih pripravili 

za aktivno sodelovanje.  

Za izdelavo digitalnih zgodb smo jim predstavili program Movie Maker. Raziskava je bila 

zasnovana tako, da so po predstavitvi programa učenci sami izdelali svoj izdelek. Program 

Movie Maker je po našem mnenju primeren za osnovnošolsko uporabo, saj je enostaven in 

ponuja možnost uporabe slovenske različice, ki učencem omogoča lažje raziskovanje 

programa. Učenci so se naučili vstavljati sliko, video, glasbo in besedilo. Nekateri so 

uporabili tudi možnost »Naslov« za uvod v film in možnost »Ustvarjalci« za lepši 

zaključek. Zaradi uporabe šolskih računalnikov ni nihče od učencev uporabil možnosti 

»Video spletne kamere« in »Posnemi glasovni posnetek«, so pa za snemanje svojega glasu 

uporabili telefon. Posnetke smo skupaj prenesli na računalnik. Nekateri so imeli možnost 

posneti svoj glas doma in so ga pri učni uri le vstavili v svoj film. Učenci so se naučili 

shranjevati svoj izdelek kot projekt in kot film, saj program ponuja obe možnosti. Poleg 

ustrezne rabe večpredstavnih gradiv ter spoznavanja zgodovine računalništva, so učenci 

utrjevali kompleksnejše medpredmetne učne cilje, kot sta ustrezna raba jezika in knjižno 

poznavanje strukture zgodb, ter poglabljali kompetence za sodelovanje, kritično 

razmišljanje in kreiranje.  

Po končanem projektu smo z učenci ugotovili, da jim je pripovedovanje zgodb v digitalni 

obliki zanimivo in da lahko tako ob pravilni izbiri teme dosežejo učne cilje. Učenci so 

motivirani, aktivni in željni novih informacij, prav tako pa z vsem zanimanjem želijo videti 

izdelke drugih učencev.  
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Menimo, da je bila tema digitalnih zgodb, zgodovina računalništva oziroma osebe, ki so 

pripomogle k razvoju računalništva, za večino učencev prezahtevna za njihovo prvo 

srečanje s to metodo poučevanja. 

Če se digitalno pripovedovanje zgodb uporablja pri učencih prvič, priporočamo, da se 

učitelj osredotoči na elemente digitalne zgodbe in njen pomen ter se za temo zgodbe odloči 

tako, da bo učencem domača in znana. Najboljše je, da temo izberejo sami.   
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8. PRILOGE 
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE DIGITALNE ZGODBE 

1. skupina 

Dolžina zgodbe (3–5 min) 1 

Dolžina zgodbe blizu 3 min ali malo več kot 5 min 0,5 

Zgodba opisuje osebnost, ki je povezana z zgodovino računalništva 1 

V zgodbi so predstavljeni dosežki znane osebnosti 1 

Vsebina razumljiva učencem 1 

Zgodba predstavljena v 1. osebi ednine 1 

Prisotno dramatično vprašanje 1 

Uvod 0,5 

Primeren uvod 0,5 

Zaključek 0,5 

Primeren zaključek 0,5 

Primerna količina besedila (besedilo naj ne prekriva slike) 1 

Barva pisave taka, da je dobra vidljivost 1 

Velikost pisave taka, da je berljivo 1 

Brez slovničnih napak. 1 

Dovolj časa, da preberemo zapisano 1 

Glasba povezana/skladna z vsebino 1 

Razločen in razumljiv glas 1 

SKUPAJ: 15 

nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

0–6,5 7–9 9,5–10,5 11–13 13,5–15 

 

Če DZ ni imela glasu, je bil maksimalno število. točk 14 in je veljala lestvica 

nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5) 

0–6 6,5–8 8,5–10 10,5–12 12,5–14 
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2. skupina 

Dolžina zgodbe (3–5 min) 1 

Dolžina zgodbe manj kot 3 min ali več kot 5 min 0,5 

Predstavljena osebnost 1 

Predstavljeni dosežki 1 

Razumljiva vsebina 1 

Vsi podatki so povezani s temo 1 

Pravilni podatki 1 

Osebna pripoved – v 1. osebi ednine 1 

Prisotnost dramatičnega vprašanja 1 

Odgovor na dramatično vprašanje 1 

Naslov 1 

Zaključek povezan z vsebino 1 

Zapis utegnemo prebrati 1 

Velikost pisave taka, da je berljivo 1 

Barva pisave taka, da je berljivo 1 

Povezava med besedilom in sliko 1 

Brez slovničnih napak 1 

Glasba se ujema z vsebino 1 

Razločno govorjenje + 1 

SKUPAJ: 17 

Nzd (1) Zd (2) Db (3) Pdb (4) Odl (5) 

0–7 7,5–9,5 10–12 12,5–15 15,5–17 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

DIGITALNO PRIPOVEDOVANJE ZGODB 

Pozdravljeni, 

Sem Tina Blatnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Delam diplomsko delo na 

temo Digitalno pripovedovanje zgodb. Namen raziskave je ugotoviti, kako blizu so ti 

digitalne zgodbe in pomembnost uporabe le-teh. Tvoje sodelovanje je zelo pomembno, saj 

bom tako dobila vpogled na projekt, ki sem ga izpeljala z vami.  

Anketa je anonimna in za reševanje boš potreboval/a približno 5 minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno. Podatki bodo uporabljeni izključno za 

to diplomsko delo. 

Za tvoje sodelovanje se ti lepo zahvaljujem.  

Tina Blatnik 

 

PROGRAM MOVIE MAKER 

Q1 – Kakšen se ti zdi program Movie Maker za uporabo?  

 zahteven   

 manj zahteven   

 enostaven  

 

Q2 – Kakšna so bila navodila za izvedbo projekta?   

 zelo jasna  

 jasna  

 občasno nejasna  

 nejasna  

 

Q3 – Ali si potreboval/a dodatna navodila pri izdelavi lastne digitalne zgodbe?   
 da  

 ne 

 občasno  
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Q4 – Ali bi se sam/a odločil/a za drugo orodje pri izvedbi digitalne zgodbe?    
 da  

 ne 

 ne vem 

 

Q5 – Ali si zadovoljen/na s svojim izdelkom?   
 da, ne bi popravil/a ničesar  da, vendar bi popravila nekaj malenkosti 

 nisem zadovoljen/na 

 

DIGITALNE ZGODBE 

Q6 – Označi programe, ki jih poleg programa Movie Maker še poznaš za izdelavo 

digitalnih zgodb.   
Možnih je več odgovorov:  

 ZooBurst  

 Pixton  

 Scratch  

 Litle Birds Tales  

 StoryJumper  

 drugo 

 ne poznam  

 

Q7 – Bi želel/a tudi v nadaljnje uporabljati digitalno pripovedovanje zgodb?   

 da  

 ne  

 vseeno  

 

Q8 –- Ali meniš, da je digitalno pripovedovanje zgodb primerna metoda za uporabo 
pri pouku?  

 da  

 ne  

 ne vem 
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Q9 – Katere komponente so ti pomembne v digitalni zgodbi? Razvrsti jih po 
pomembnosti od 1 do 5. 5 je najpomembnejše, 1 najmanj pomembno. 

slika      

besedilo/glas      

glasba      

zvočni efekti      

 

Q10 –  Kaj si pogrešal/a pri svojih digitalnih zgodbah?  

Možnih je več odgovorov:  

 besedilo  

 glas  

 zvok  

 slike  

 nič  

 

Q11 –  Ali želiš, da učitelji uporabljajo digitalne zgodbe v okviru učne ure?  

 da  

 ne 

 vseeno 

 

Q12 – Za katero starostno obdobje učencev se ti zdi, da so digitalne zgodbe 

najprimernejše za izdelavo?   

 prvo triletje  

 drugo triletje  

 tretje triletje  

 

Q13 – Kako pogosto bi želel/a na ta način (pisanje digitalnih zgodb) obravnavati novo 

učno temo?    
 enkrat tedensko  

 enkrat mesečno  

 trikrat letno  

 enkrat letno  

 nikoli  
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Q14 – Ali ti je pomembno, da učitelj uporablja različne metode pri obravnavanju učne 

snovi?   
 da  

 ne  

 vseeno  

ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA 

Q15 – Ali si pred začetkom pisanja digitalne zgodbe že poznal/a katero od naštetih 

znanih osebnostih, ki so pripomogli k razvoju računalništva?   

 da, eno  

 da, nekaj  

 ne  

 

Q16 – Na podlagi česa si se odločil/a za izbrano osebnost?   

 na podlagi izuma  

 na podlagi  imena 

 drugo 

 

Q17 – Na kaj si se osredotočil/a pri izbrani osebnosti?   

 biografijo  

 izum, po katerem je najbolj znan/a  

 biografijo in izum  

 

Q19 – Kako si iskal/a literaturo?  

 na spletu  

 v knjižnici  

 na spletu in v knjižnici  

 

Q20 – Ali lahko trdiš, da znaš našteti vsaj 5 osebnosti iz zgodovine računalništva?  

 manj kot pet  

 točno pet  

 več kot pet  

 nič 
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SPLOŠNI PODATKI 

Spol:  
 moški  

 ženski  

 

V katero starostno skupino spadate?  

 do 11 let  

 11–12 let  

 12–13 let  

 več kot 13 let  

 


