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POVZETEK 

Računalniška pismenost je poleg drugih vrst pismenosti (funkcionalna, digitalna, 

informacijska …) v današnjem času zelo pomembna, saj je računalnik nekaj vsakdanjega in 

uporabnega, zato ga moramo znati uporabljati za različne namene. Raziskave so pokazale, da 

na računalniško in informacijsko pismenost učencev vplivajo različni dejavniki, kot so 

socialno-ekonomski status, spol, predhodna izkušnja učencev z uporabo računalnikov, 

pogostost uporabe računalnika, število doma dostopnih knjig in izobrazba staršev. V raziskavi 

nas je zanimalo, kakšna je računalniška pismenost učencev, ki obiskujejo prilagojen program 

z nižjim izobrazbenim standardom, in kakšna je njihova samoocena tega znanja, saj v 

Sloveniji še ni bilo izvedene raziskave s tega področja. S pomočjo prilagojenih vprašalnikov 

smo anketirali 88 učencev, prav toliko učencev je opravilo praktični preizkus znanja. 

Ugotovili smo, da večina testiranih učencev dosega osnovno raven računalniške pismenosti na 

področju urejanja besedil in da samo manjšina testiranih učencev dosega višjo raven na 

področju spletne komunikacije. Hipoteze, ki pravi, da manj kot polovica testiranih učencev 

dosega višjo raven računalniške pismenosti na področju urejanja besedil, nismo mogli 

potrditi. Zavrnili smo hipotezo, da večina testiranih učencev dosega osnovno raven 

računalniške pismenosti na področju spletne komunikacije. Sprejeli smo hipotezi, ki pravita, 

da obstajajo statistično pomembne razlike med samooceno znanja učencev in ocenjenim 

znanjem ter da ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja učenk in samooceno 

znanja učencev na področju računalniške pismenosti. Hipotezo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med znanjem učenk in znanjem učencev glede računalniške pismenosti, 

smo zavrnili. S pomočjo izdelanega vprašalnika in testa znanja lahko učitelji sooblikujejo 

individualiziran program za posameznega učenca na področju računalniške pismenosti, 

odkrijejo šibka in močna področja učenca in nadgradijo njegovo znanje. Učenci pridobijo 

povratno informacijo o tem, koliko menijo, da znajo, in o tem, koliko res znajo. Povratna 

informacija učencu in njegovo realno samoocenjeno znanje na področju računalniške 

pismenosti sta primerni osnovi za širitev e-kompetenc. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

računalniška pismenost, učenci s posebnimi potrebami, prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ocenjevanje znanja, samoocenjevanje znanja 



 

 

ABSTRACT 

Along with other types of literacy (functional, digital, informational etc.), computer literacy 

has been proved to be extremely important in the time when computer has become an 

essential part of everyday life. Therefore, we are increasingly forced to develop a competence 

to use computer in different situations and for a wide variety of purposes. Researches have 

shown that computer literacy in students is influenced by numerous factors such as social and 

economic status, gender, experience with and the frequency of computer use, parents’ 

education and how well-stocked a particular family library is. The aim of our research was to 

find the level of computer literacy in children with special needs attending schools with 

modified education curriculum and lower education standards. Our next aim was to develop 

relevant computer knowledge self-assessment. Ours is the first research of this kind ever 

conducted in Slovenia. Eighty-eight students were asked to answer an ability-adjusted 

questionnaire and the same number of students took a practical knowledge test. Our findings 

show that the majority of the respondents reach a basic level of computer literacy in word 

processing and a minority reach a higher level in online communication. The hypothesis that 

the minority of the respondents reach a higher level of computer literacy in word processing 

has not been confirmed. The hypothesis that the majority of respondents reach a basic level of 

computer literacy in online communication has been rejected. We have accepted two 

hypotheses: the first one predicting that there is a statistically significant difference between 

students’ self-assessment and their assessed knowledge and the second one being that there is 

no statistically significant difference in computer literacy self-assessment between girls and 

boys. The hypothesis that there is statistically significant difference in knowledge between 

boys and girls has been rejected. With help of the questionnaire and the knowledge test 

teachers can implement an individualised programme of computer literacy for every single 

student and thus discover a student’s weak and strong points and upgrade their knowledge. 

Students receive feedback on their self-assessment and their actual knowledge. Relevant 

feedback and standardised knowledge assessment of computer literacy form a basis for 

development of e-competence.  

KEYWORDS: computer literacy, pupils with special needs, modified education curriculum 

with lower educational standards, assessment of knowledge, self-assessment of students 

knowledge 
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1 UVOD  

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti slednjo opredeljuje kot trajno razvijajočo se 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na 

delovnem mestu in v družbi. Lizbonska strategija (2000) uvršča informacijsko-

komunikacijske tehnološke kompetence med ključne za aktivno udeležbo posameznika v 

sodobni družbi. Ker je vedno več poklicev odvisnih od informacijsko kompetentnih ljudi, je 

razvijanje e-veščin in e-kompetenc pomembna prednost Evropske unije (Istenič Starič in 

Turk, 2010). 

V nalogi smo se usmerili v raziskovanje računalniške pismenosti, ki jo definiramo kot 

sposobnost uporabe računalnikov in računalniške tehnologije. V prvem delu naloge smo 

predstavili raziskave in njihove rezultate o računalniški pismenosti v izobraževanju. Nato smo 

se osredotočili na posebnosti izobraževanja in računalniško pismenost pri otrocih z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju v programu z nižjim izobrazbenim standardom. Za to skupino 

otrok še posebej velja, da naj bi jim družba zagotavljala kar najboljše možnosti za kakovostno 

in učinkovito vključevanje v družbo. Ugotoviti smo želeli, v kolikšni meri otroci v programu 

z nižjim izobrazbenim standardom v osnovnih šolah dosegajo osnovno raven računalniške 

pismenosti. V nadaljevanju smo želeli preveriti, v kolikšni meri je ta skupina učencev realna 

pri ocenjevanju ravni svoje računalniške pismenosti. Rezultate znanja in njihovo samooceno 

smo primerjali v dveh podskupinah učenk in učencev ter tako analizirali morebiten vpliv 

spola na samooceno in raven znanja. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo želeli poiskati 

možnosti za izboljšave na področju računalniške pismenosti v programu osnovne šole z 

nižjim izobrazbenim standardom, ker otroci s posebnimi potrebami predstavljajo družbeno 

skupino, ki je praviloma v večji meri izločena iz družbe. Izboljšave lahko dosežemo z 

revidiranjem učnega načrta, izboljšanjem zagotavljanja materialnih pogojev in izboljšanjem 

znanj ter spretnosti učiteljev za doseganje višje računalniške pismenosti. 

V okviru raziskave smo želeli razviti in predstaviti orodje za učinkovito analizo samoocene in 

dejanskega znanja otrok, ki bo omogočilo hitrejše in bolj učinkovito načrtovanje ter izvajanje 

individualiziranih programov za doseganje višje računalniške pismenosti otrok z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 PISMENOST  

 

Pomen izraza pismenost se je skozi zgodovino zelo spreminjal in tudi danes obstaja več 

različnih definicij njegovega pomena. V prvotnem pomenu je bil pismen tisti, ki je bil 

seznanjen z literaturo in je bil dobro izobražen, naučen. Pismenost so na različne načine 

definirali znanstveniki s področja ekonomije, sociologije, jezikoslovja, filozofije in 

antropologije (Unesco, 2005).   

Mednarodna skupnost je poskušala poenotiti pogled na pomen pismenosti, pri čemer je imel 

vodilno vlogo Unesco, saj je spodbujal razvoj mednarodnih politik o pismenosti. Združeni 

narodi so obdobje med letoma 2002 in 2012 na pobudo Unesca celo razglasili za desetletje 

pismenosti. Resolucija 56/116 je med drugim poudarila socialno plat pismenosti, saj so 

pismeno okolje in pismene družbe nujen predpogoj za izkoreninjenje lakote, zmanjševanje 

smrtnosti otrok, brzdanje rasti prebivalstva, doseganje enakosti spolov, zagotavljanje 

trajnostnega razvoja, mir in demokracijo (Unesco, 2005). 

Unesco definira pismenost kot sposobnost prepoznavanja, razumevanja, interpretiranja, 

ustvarjanja, sporočanja, uporabe tiskanih in pisnih gradiv v različnih kontekstih. Pismenost 

vključuje nenehno učenje, ki posameznikom omogoča doseganje ciljev, razvijanje svojega 

znanja in potencialov ter polno sodelovanje v skupnosti ter širši družbi. Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) trdi, da je pismenost več kot samo branje, pisanje 

in računanje. Ne gre več samo za biti pismen ali nepismen, ampak za imeti ali ne imeti 

zadostne spretnosti za zahteve sedanjega časa (Literacy Advance of Houston, 2016). 

Tudi v slovenskem prostoru obstajajo različne definicije pismenosti. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je zapisano, da pomeni beseda pismenost znanje branja in pisanja oziroma 

znanje. Ta razlaga ne zadovoljuje več predstav in zahtev današnjega časa. Primerna in dovolj 

natančna je definicija v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti. V njej je opredeljena kot 

trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 



3 

 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za 

temeljne zmožnosti pismenosti, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. 

poslušanje) in novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska in druge pismenosti 

(Andragoški center Slovenije, 2011). Na splošno bi lahko rekli, da pomeni biti pismen biti 

sposoben poslušanja, govorjenja, branja in pisanja ter kritičnega razmišljanja in uporabe 

jezika v različnih življenjskih situacijah za uspešno delovanje v družbi. Posameznik ima 

znanje in spretnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje v življenju in zajemajo potrebe 

delovnega, družbenega in osebnega razvoja. Za aktivno udeležbo posameznika v sodobni 

družbi so  pomembne informacijsko-komunikacijske tehnološke kompetence, ki jih poudarja 

tudi Lizbonska strategija (2000). Evropska unija si je kot prednostno nalogo zadala razvijanje 

e-veščin in e-kompetenc, saj je vedno več poklicev odvisnih od informacijsko kompetentnih 

ljudi (Istenič Starič in Turk, 2010).  

Ministrstvo za informacijsko družbo v Strategiji Republike Slovenije v informacijski družbi 

opozarja na nizko raven splošne informacijske pismenosti v nekaterih slovenskih regijah, še 

posebej z vidika uporabe računalniških aplikacij, in na potrebo po usposabljanju za njeno 

zviševanje.  

Kot smo že omenili, se pojem pismenosti spreminja in nadgrajuje. V prihodnosti pismenost 

zagotovo ne bo povezana samo z ročnimi spretnostmi, kot so pisanje, tipkanje in menijsko 

izbiranje. 

 

2.1.1 Vrste pismenosti 

 

Različni avtorji navajajo različne vrste pismenosti, odvisno od postavljenih kriterijev. Kriteriji 

pismenosti se od družbe do družbe razlikujejo. Poleg veščine branja in pisanja se upoštevajo 

tudi druge spretnosti.    

Cotič in Medved Udovič navajata naslednje oblike pismenosti (po Cotič, 2011): bralna 

(zmožnost branja, pisanja, govornega izražanja), matematična (sposobnost uporabe 

matematičnega znanja v različnih problemskih situacijah), glasbena (sposobnost branja not, 
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komponiranja), naravoslovna (usvajanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih pojmov in 

razumevanje ter odnos do narave), informacijska/digitalna (zmožnost dela z znanjem, s 

tehnologijo in z informacijami) in okoljska (vedenje, obnašanje in zavest posameznika, da bi 

ustvaril trajnostno in okolju prijazno kakovost življenja). 

Napredek v tehnologiji je prinesel pojav novih oblik pismenosti, kot so medijska 

(kompetence, ki omogočajo ljudem ustvarjanje, ocenjevanje in analiziranje sporočil v 

medijih), računalniška  (sposobnost uporabe računalnikov in računalniške tehnologije), 

informacijska (zmožnost najti, oceniti in uporabiti informacijo), elektronska (spretnost 

komunikativnega izkoriščanja celotnega potenciala elektronskih medijev), omrežna (biti 

zmožen dostopati do elektronskih informacij s spleta in jih uporabljati) in kartografska 

(sposobnost orientiranja po zemljevidu, vpisovanje geografskih podatkov v javno dostopne 

zemljevide na spletu, kot je npr. Google Earth). Izraz nova pismenost zajema spretnosti, kot 

so sestavljanje kratkih sporočil (SMS) in komunikacija po e-pošti, pisanje bloga, postavitev in 

vzdrževanje spletnih strani, komentiranje spletnih objav, sodelovanje v družabnih omrežjih 

(Facebook, YouTube) ter snemanje, postavitev in objava slik, videa in glasbe. Omrežna, 

medijska in računalniška pismenost naj bi bile pogoj za digitalno pismenost (multimedijska 

pismenost), ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, 

v prostem času in pri sporazumevanju. To pomeni, da posameznik zna uporabiti računalnik za 

iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, izdelavo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za 

sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu. Eisenberg in sodelavci 

povezujejo informacijsko pismenost z računalniško, digitalno, mrežno, vizualno in medijsko 

pismenostjo (Eisenberg, 2004). Iz opisov vidimo, da so nekateri pojmi podobno opredeljeni, 

nekateri so drugim nadrejeni ali podrejeni.  

Eshet-Alkalai (2004) opiše digitalno pismenost kot zmožnost uporabe programske opreme ali 

upravljanja digitalnih naprav. Pri tem si posameznik pomaga z različnimi spretnostmi, kot so 

miselna, socialna in čustvena, da lahko uspešno deluje v digitalnem okolju. Predstavi pet vrst 

digitalne pismenosti: foto-vizualna (razumevanje vizualno predstavljenih sporočil), pismenost 

digitalne reprodukcije (sposobnost ustvariti avtentično delo z interpretacijo obstoječega), 

razvejana (zmožnost posameznika, da oblikuje znanje iz množice podatkov), informacijska 

(predstavlja kritično uporabo pridobljenih podatkov) ter družbeno-emocionalna 

(pripravljenost posameznika, da deli podatke in znanje in je pri tem kritičen). 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_pismenost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronska_pismenost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartografska_pismenost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Earth&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://sl.wikipedia.org/wiki/E-po%C5%A1ta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Blog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
https://sl.wikipedia.org/wiki/Spletno_socialno_omre%C5%BEje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sl.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Poznamo tudi bolj specifične oblike pismenosti, kot so knjižnična, plesna, vizualna, kulturna, 

pravna, delovna, poslovna in zdravstvena, ki jih omenjamo zgolj kot zanimivost, saj niso 

neposredno povezane z našo temo.  

2.1.2 Računalniška pismenost 

 

Pojem pismenosti ponavadi povezujemo z odraslim človekom, medtem ko pri otrocih in 

mladostnikih govorimo o razvoju pismenosti. V okviru osnovnošolskega izobraževanja naj bi 

se učenci poleg pismenosti v klasičnem pomenu (brati, sposobnost razumeti in interpretirati) 

seznanili tudi s specifičnimi znanji in veščinami ter jih pridobili in tako postali funkcionalno, 

medijsko, omrežno, knjižnično, digitalno, informacijsko in računalniško pismeni.  

Računalniška pismenost pomeni sposobnost uporabe računalnikov in računalniške 

tehnologije, na katero smo se omejili v raziskavi. Pred desetimi leti je veljal za računalniško 

pismenega vsak, ki je znal brati in pošiljati elektronsko pošto, uporabljati urejevalnik besedil, 

elektronske preglednice in na spletu priti na želeno spletno stran. Te veščine so še vedno del 

računalniške pismenosti, vendar mora računalniško pismen človek dandanes vedeti 

neprimerno več. Digitalne tehnologije, računalniški programi in spletne storitve se 

spreminjajo in izboljšujejo, kar pomeni, da se je potrebno ves čas izobraževati in pridobivati 

nova znanja. Računalniška in informacijska pismenost (RIP) predstavlja širok nabor znanj, 

spretnosti in razumevanja, ki se uporabljajo za upravljanje in prenašanje informacij med 

različnimi disciplinami. Nanaša se na sposobnost posameznika, da uporablja računalnik za 

raziskovanje, ustvarjanje in sporazumevanje, da lahko učinkovito sodeluje doma, v šoli, na 

delovnem mestu in v skupnosti (Pedagoški inštitut, 2015). Računalniška pismenost nam torej 

omogoča lažje, bolj aktivno vključevanje v celotno družbo in sodelovanje z njo ter 

učinkovitejše delovanje v delovnem in družinskem okolju. Je tudi osnova za informacijsko 

pismenost. Računalniško pismena oseba se zaveda, česa je računalnik sposoben, in ga zna tudi 

učinkovito uporabiti. 

Evropska komisija opisuje RIP kot digitalno kompetenco, ki je ena od osmih bistvenih 

kompetenc vseživljenjskega učenja za večjo vključenost v našo vedno bolj digitalizirano 

skupnost. Projekt DIGCOMP (Ferrari, 2013) predlaga okvir digitalnih kompetenc za vse 

državljane. 
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Digitalno kompetenco opredeljujejo naslednja področja: informacije, komunikacija, 

ustvarjanje skupin, varnost in reševanje problemov. 

DIGCOMP-priporočilo je sestavljeno iz samoocenjevalne tabele in okvirja. Samoocenjevalna 

tabela je orodje, ki ga državljan uporabi za opisovanje svoje ravni (tri ravni zmožnosti) 

digitalne kompetence tretjim osebam. Okvir identificira vse povezane kompetence, za katere 

pri vsaki določa splošni opis, opisnike na treh ravneh, primere znanja, veščin in vedenja. 

Znanje predstavlja rezultat obdelave informacij z učenjem in je sestavljeno iz dejstev, načel, 

teorij in prakse, ki se nanaša na neko področje dela ali študija. Veščine predstavljajo zmožnost 

prenosa znanja in uporabe znanja za dokončanje naloge in rešitve problema. Odnos vključuje 

vrednote, navdihe in prednosti. Evropski okvir kvalifikacij (European Qualifications 

Framework) definira  kompetence kot dokazljivo sposobnost uporabe znanja, veščin in 

osebnih, socialnih in/ali metodoloških sposobnosti v okviru delovnih ali študijskih situacij in 

v okviru strokovnega ter osebnega razvoja (Ferrari, 2013). 

Spodnja tabela prikazuje kompetenčna področja in posamezne kompetence, ki se nanašajo na 

posamezno področje  (po Ferrari, 2013). 

Kompetenčno področje Kompetence  

1. Informacije  

 

1.1 Brskanje, iskanje in filtriranje informacij  

Dostopanje in iskanje informacij na spletu, ozaveščanje potrebe po 

informacijah, iskanje pomembnih informacij, učinkovito izbiranje 

virov, premikanje med različnimi spletnimi viri, ustvarjanje osebne 

strategije iskanja informacij.  

1.2 Ocenjevanje informacij  

Zbiranje, obdelovanje, razumevanje in kritično ocenjevanje 

informacij.  

1.3 Shranjevanje in obdelava informacij  

Obdelovanje in shranjevanje informacij ter vsebine za lažji priklic, 

organiziranje podatkov in informacij.  

2. Komunikacija  

 

2.1 Sodelovanje s pomočjo tehnologije  

Sodelovanje s pomočjo različnih digitalnih naprav in aplikacij, 

razumevanje, razširjanje, prikazovanje in upravljanje digitalnih 

komunikacij, razumevanje ustreznih načinov komuniciranja s 
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pomočjo digitalnih pripomočkov, odzivanje na  različne 

komunikacijske oblike, prilagajanje načinov komuniciranja in 

strategij specifičnemu občinstvu.  

2.2 Izmenjava informacij in vsebin  

Izmenjava lokacije in vsebine najdenih informacij, deljenje znanja, 

vsebin in virov, razširjanje novice, vsebin in virov, poznavanje 

načinov citiranja in vključevanje novih informacij v obstoječe 

znanje.  

2.3 Udejstvovanje skozi digitalno državljanstvo  

Udejstvovanje v družbi skozi spletne aktivnosti, iskanje priložnosti 

za samorazvoj in izboljševanje pri rabi tehnologije in digitalnih 

okolij, zavedanje potenciala tehnologije za državljansko 

participacijo.  

2.4 Sodelovanje s pomočjo digitalnih kanalov  

Uporaba tehnologije in medijev za skupinsko delo, sodelovalne 

procese in gradnjo ter sogradnjo virov, znanja in vsebin.  

2.5 Netetika  

Pridobitev znanja in vedenja o obnašanju pri spletni ter virtualni 

interakciji, zavedanje vidikov kulturne raznolikosti, ščitenje sebe 

in drugih pred možnimi spletnimi nevarnostmi (na primer spletno 

nasilje), razvijanje aktivnih strategij za odkrivanje neprimernega 

vedenja.  

2.6 Upravljanje digitalne identitete  

Ustvarjanje, prilagajanje in upravljanje ene ali več digitalnih 

identitet, ščitenje ugleda neke osebe, upravljanje podatkov, ki jih 

nekdo proizvede s pomočjo več uporabniških računov ali aplikacij.  

3. Ustvarjanje  

vsebin  

 

3.1 Razvijanje vsebin  

Ustvarjanje vsebin v različnih formatih, vključno z multimedijo, 

urejanje in izboljšava lastnih vsebin oz. vsebin, ki jih je ustvaril 

nekdo drug, kreativno izražanje s pomočjo digitalnih medijev in 

tehnologij.  

3.2 Integriranje in ponovno izdelovanje  

Spreminjanje, izboljšanje in združevanje obstoječih virov za 
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ustvarjanje novih, originalnih in relevantnih vsebin. 

3.3 Avtorske pravice in licence  

Razumevanje avtorskih pravic in licenc, ki varujejo informacije ter 

vsebino.  

3.4 Programiranje  

Določanje nastavitev, spreminjanje programov, aplikacij, 

programske opreme in naprav, razumevanje principov 

programiranja in ozadja programov.  

4. Varnost  

 

4.1 Varovanje naprav  

Ščitenje lastne naprave in razumevanje spletnega tveganja ter 

groženj, poznavanje varnostnih in preventivnih ukrepov.  

4.2 Varovanje osebnih podatkov  

Razumevanje splošnih izrazov storitev, aktivno ščitenje osebnih 

podatkov, spoštovanje zasebnost drugih, ščitenje pred spletnimi 

prevarami, grožnjami in ustrahovanji.  

4.3 Varovanje zdravja  

Izogibanje zdravstvenim (fizičnim in psihičnim) tveganjem, 

povezanim z rabo tehnologije.  

4.4 Varovanje okolja  

Zavedati se vpliva informacijsko-komunikacijske tehnologije na 

okolje.  

5. Reševanje  

problemov  

 

5.1 Reševanje tehničnih problemov  

Opredelitev morebitnih težav in reševanje s pomočjo digitalnih 

sredstev. 

5.2 Identificiranje potreb in tehničnih možnosti  

Ocenjevanje lastnih potreb v smislu virov, orodij in razvoja 

kompetenc, povezovanje potreb z možnimi rešitvami, prilagajanje 

orodja za osebne potrebe, kritično ocenjevanje možnih rešitev in 

digitalnih orodij.  

5.3 Inoviranje in kreativna raba tehnologije  

S pomočjo tehnologij ustvarjanje inovacij, aktivno sodelovanje pri 

ustvarjanju digitalne in medijske produkcije, kreativno izražanje s 
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pomočjo digitalnih medijev in tehnologije, ustvarjanje znanja in 

reševanje konceptualnih problemov s pomočjo digitalnih orodij.  

5.4 Identificiranje razkoraka pri digitalnih kompetencah  

Razumevanje, katere kompetence bi bilo treba izboljšati ali 

nadgraditi, podpiranje drugih pri razvoju njihovih digitalnih 

kompetenc, spremljanje razvoja. 

Tabela 1: Opis kompetenc glede na kompetenčno področje 

 

V nadaljevanju so predstavljene samoocenjevalne tabele posameznih kompetenčnih področij 

na treh ravneh. Okvir lahko uporabimo pri razvijanju, posodabljanju učnih načrtov, razvoju 

digitalnih kompetenc določene ciljne skupine ali za primerjavo z že obstoječimi okvirji. 

 

 Informacije  

Temeljna raven S pomočjo brskalnikov znam brskati po spletu. Znam shraniti ali 

naložiti datoteko oziroma vsebino. Znam najti shranjeno vsebino. 

Zavedam se, da niso vse informacije na spletu vredne zaupanja.  

Vmesna raven Znam brskati po spletu in iskati informacije. Znam izbrati ustrezno 

informacijo. Znam primerjati njihove različne vire. Znam shraniti, 

naložiti ali označiti datoteke, vsebino in informacije ter imam svojo 

strategijo shranjevanja. Znam predelati in urediti informacije ter 

vsebino, ki jo shranim ali naložim.  

Napredna raven Med iskanjem informacij in brskanjem po spletu znam uporabiti širok 

nabor strategij. Kritičen sem do informacij, ki jih najdem, in znam 

navzkrižno preveriti ter oceniti njihovo veljavnost ter kredibilnost. 

Znam presejati in nadzorovati informacije, ki jih dobim. Znam 

uporabiti različne metode in orodja za organizacijo datotek, vsebine in 

informacij. Znam razviti niz strategij za priklic in upravljanje vsebin, ki 

sem jih uredil ali shranil sam oziroma so to naredili ostali. Vem, komu 

slediti v spletnih okoljih za izmenjavo informacij. 

Tabela 2: Samoocenjevalna tabela s področja informacij 
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 Komunikacija 

Temeljna raven Pri uporabi osnovnih komunikacijskih orodij znam sodelovati z 

drugimi. Znam upoštevati osnovna pravila obnašanja pri uporabi 

digitalnih orodij za komuniciranje. Znam deliti datoteke in vsebino z 

uporabo enostavnih tehnologij. Zavedam se, da lahko s tehnologijo 

upravljam spletne storitve, nekatere znam tudi pasivno uporabljati. 

Znam uporabljati tradicionalno tehnologijo za sodelovanje z drugimi. 

Zavedam se prednosti in nevarnosti, povezanih z digitalno identiteto.  

Vmesna raven Znam uporabljati več digitalnih orodij za interakcijo z drugimi in pri 

tem uporabljati naprednejše možnosti komunikacijskih orodij. Poznam 

pravila spletne etike in jih znam uporabiti v svojem kontekstu. Znam 

sodelovati v družbenih omrežjih in spletnem komuniciranju, kjer 

posredujem ali delim znanje, vsebino in informacije. Znam aktivno 

uporabljati osnovne možnosti spletnih storitev. Znam ustvariti in 

razpravljati o izdelku v sodelovanju z drugimi in pri tem uporabljati 

preprosta digitalna orodja. Znam oblikovati svojo spletno digitalno 

identiteto in slediti svojim digitalnimi sledem.  

Napredna raven Uporabljam široko paleto orodij za spletno komuniciranje. Upoštevam 

razne vidike spletne etike v različnih digitalnih komunikacijskih 

okoljih in kontekstih. Razvil sem strategije za odkrivanje neprimernega 

obnašanja. Znam prevzeti digitalne načine in poti komuniciranja, ki 

najbolje ustrezajo namenu. Znam odgovoriti na različne načine 

komuniciranja. Znam aktivno deliti informacije, vsebino in vire preko 

spletnih skupnosti, omrežij in komunikacijskih platform. Znam 

uporabljati več različnih spletnih storitev. Pogosto in samozavestno 

uporabljam različna digitalna komunikacijska orodja ter sredstva za 

sodelovanje pri ustvarjanju in deljenju virov, znanja in vsebine. Znam 

upravljati več digitalnih identitet glede na kontekst in namen, znam 

spremljati informacije in podatke, ki nastanejo pri moji spletni 

interakciji, vem, kako zaščititi svoj digitalni sloves.  

Tabela 3: Samoocenjevalna tabela s področja komunikacij 

 



11 

 

 Ustvarjanje vsebin 

Temeljna raven Znam ustvariti preprosto digitalno vsebino (na primer besedilo, tabele, 

slike, zvok in podobno). Znam narediti enostavne spremembe pri 

vsebinah, ki so jih ustvarili drugi. Znam spremeniti nekatere enostavne 

funkcije programov ali aplikacij (uporabiti osnovne nastavitve). Vem, 

da je lahko nekatera najdena vsebina zaščitena z avtorskimi pravicami.  

Vmesna raven Znam ustvariti digitalno vsebino v različnih formatih (na primer 

besedilo, tabele, slike, zvok in podobno). Znam urediti, izboljšati ali 

spremeniti vsebino, ki sem jo ustvaril sam oz. so jo ustvarili drugi. 

Poznam osnovne razlike med oblikami avtorskih pravic. Znam 

uporabiti nekatere licence za vsebino, ki sem jo ustvaril. Znam vnesti 

spremembe v programe in aplikacije (napredne nastavitve, osnovne 

spremembe programa).  

Napredna raven Znam ustvariti digitalno vsebino različnih formatov, na različnih 

platformah in v različnih okoljih. Znam uporabljati različna digitalna 

orodja za ustvarjanje originalnih multimedijskih izdelkov. Znam 

združiti koščke obstoječe vsebine v novo vsebino. Vem, kako se 

različni tipi licenc uporabljajo za informacije in vsebine, ki sem jih 

ustvaril. Znam poseči v programe, dopolniti, spremeniti ali zapisati 

izvorno kodo, znam programirati v različnih jezikih, razumem sisteme 

in funkcije, ki so vsebovane v programih.  

Tabela 4: Samoocenjevalna tabela s področja ustvarjanja vsebin 

 

 

 Varnost 

Temeljna raven Znam izvesti osnovne korake za zaščito svojih naprav (na primer z 

uporabo protivirusnih programov, gesel in podobno). Zavedam se, da 

lahko v spletnih okoljih delim le določen tip podatkov o sebi ali drugih. 

Vem, kako se izogniti spletnemu nadlegovanju. Zavedam se, da lahko 

tehnologija vpliva na moje zdravje, če je napačno uporabljena. Izvajam 

osnovne ukrepe za varčevanje z energijo.  



12 

 

Vmesna raven Znam zaščititi svoje digitalne naprave. Nadgrajujem svojo varnostno 

strategijo. Znam varovati lastno zasebnost in zasebnost drugih. Imam 

temeljno znanje o zasebnosti in osnovno znanje o tem, kako se zbirajo 

ter uporabljajo podatki o meni. Znam zaščititi sebe in druge pred 

spletnim nasiljem. Razumem zdravstvena tveganja, povezana z rabo  

tehnologije. Poznam pozitivne in negativne vplive rabe tehnologije na 

okolje.  

Napredna raven Redno izpopolnjujem svojo strategijo varovanja. Znam se odzvati, ko 

je moja naprava soočena z varnostno grožnjo. Pogosto spremenim 

privzete nastavitve varovanja zasebnosti v spletnih storitvah, da bi 

povečal varnost zasebnosti. Imam utemeljeno in široko razumevanje 

vprašanja zasebnosti in vem, kako so podatki o meni zbrani in 

uporabljeni. Zavedam se, kako pravilno uporabljati tehnologijo, da se 

izognem zdravstvenim težavam. Znam najti pravo ravnotežje med 

računalniškim in fizičnim svetom. Imam utemeljeno stališče o vplivu 

tehnologij na vsakodnevno življenje, spletno porabo in okolje.  

Tabela 5: Samoocenjevalna tabela s področja varnosti 

 

 Reševanje problemov 

Temeljna raven Znam ciljano vprašati za pomoč in podporo, če tehnologija ne deluje ali 

če uporabljam novo napravo, program ali aplikacijo. Znam uporabljati 

nekatere tehnologije za reševanje vsakdanjih opravil. Znam se odločati 

pri izbiri digitalnega orodja za vsakdanja opravila. Zavedam se, da so 

lahko tehnologija in digitalna orodja uporabljeni v kreativne namene, in 

tudi sam znam uporabljati tehnologijo na nekaj kreativnih načinov. 

Imam neko temeljno znanje, vendar se zavedam svojih omejitev pri 

rabi tehnologije.  

Vmesna raven Znam rešiti enostavne probleme, ki se pojavijo, ko tehnologija neha 

delovati. Razumem, kaj tehnologija lahko stori zame in česa ne zmore. 

Znam rešiti netipično opravilo z raziskovanjem možnosti, ki jih ponuja 

tehnologija. Znam izbrati ustrezno orodje glede na namen in znam 
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oceniti njegovo učinkovitost. Znam uporabljati tehnologijo za 

reševanje problemov. Sodelujem z ostalimi pri ustvarjanju kreativnih in 

inovativnih rešitev, vendar sam ne prevzemam pobude. Vem, kako se 

naučiti s pomočjo tehnologije ustvarjati nekaj novega.  

Napredna raven Znam rešiti široko paleto problemov, ki izhajajo iz uporabe tehnologije. 

Znam sprejemati utemeljene odločitve pri izbiri orodja, naprave, 

aplikacije, programa ali storitve za opravilo, ki ga ne poznam najbolje. 

Zavedam se razvoja novih tehnologij. Razumem, kako nova orodja 

delujejo. Znam kritično ovrednotiti, katero orodje najbolje služi 

svojemu namenu. Znam rešiti konceptualne probleme z uporabo 

prednosti tehnologij in digitalnih orodij, znam sodelovati pri 

ustvarjanju znanja z uporabo tehnologije in pri inovativnih ukrepih 

njene rabe. Proaktivno sodelujem z drugimi pri ustvarjanju kreativnih 

in inovativnih rešitev. Redno nadgrajujem svoje digitalno kompetenčne 

potrebe. 

Tabela 6: Samoocenjevalna tabela s področja reševanja problemov 

 

V Sloveniji so pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (danes 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter Evropske unije (Mlinar, 2013), oblikovali 

tako imenovani vprašalnik za merjenje kompetence digitalna pismenost, ki je sestavljen iz 

samoevalvacijskega vprašalnika za merjenje kompetenc vsakdanjega življenja in 

evalvacijskega vprašalnika, namenjenega svetovalcem in ocenjevalcem v postopkih 

vrednotenja za merjenje razvitosti digitalne kompetence. Anketiranci izpolnjujejo vprašalnik 

individualno, in sicer po načinu papir-svinčnik ali v elektronski obliki. Izpolnjevanje ni 

časovno omejeno. Svetovalec da kandidatu navodila in mu po potrebi pomaga. Odgovori 

predstavljajo kandidatove izkušnje na področju rabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, njegovo znanje, spretnosti in kompetence na tem področju. Evalvacijski 

vprašalnik pa poda bolj poglobljeno povratno informacijo o razvitosti digitalne kompetence. 

Trditve, ki jih kandidat ocenjuje, so usklajene s standardi znanj, spretnostmi in kompetencami 

v programu Računalniška pismenost za odrasle ter z zahtevami za pridobitev potrdila 

European Computer Driving Licence (ECDL), ki je mednarodno priznano spričevalo in 

potrjuje znanje računalništva. Osnovna kvalifikacija obsega sedem modulov: osnovni 
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koncepti informacijske tehnologije, uporaba računalnika in upravljanje datotek, obdelava 

besedil, preglednice, podatkovne baze, predstavitve ter podatki in komunikacije.  

Evalvacijski vprašalnik za vrednotenje kompetence digitalna pismenost vsebuje štiri sklope: 

temeljna informacijska znanja, izdelava in oblikovanje besedil, uporaba interneta ter uporaba 

elektronske pošte. V spodnji tabeli so predstavljene trditve zgoraj omenjenega vprašalnika, ki 

jih kandidat oceni z eno od treh ocen: sploh ne drži zame (ocena 0 – 0 točk), delno drži zame 

(ocena 1 – 1 točka), drži zame (ocena 2 – 2 točki). Na podlagi doseženega števila točk 

ocenjevalec definira močna in šibka področja ter končno oceno o razviti digitalni kompetenci 

pri kandidatu. Če kandidat zbere manj kot 36 točk (manj kot 40 %), ne dosega kompetence 

digitalne pismenosti, če je rezultat od 36 do 62 točk (od 40 % do 69 %), delno dosega 

kompetenco digitalne pismenosti, kandidat, ki doseže od 63 do 90 točk (70 % do 100 %), pa 

dosega kompetenco digitalne pismenosti. Poleg splošne ocene je podana tudi konkretna ocena 

po posameznih vsebinskih sklopih. Povratna informacija je individualizirana, in sicer z 

napotki za nadaljnje delo (Mlinar, 2013). 

1. SKLOP: TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA 

1. Poznam glavne dele računalnika (procesor, trdi disk, vhodne in izhodne enote, vrste 

pomnilnikov). 

2. Poznam glavne vhodne enote za vnos podatkov v računalnik (miška, tipkovnica, 

skener). 

3. Poznam običajne izhodne enote za prikaz izdelanega s pomočjo računalnika (zaslon, 

zvočniki, tiskalnik). 

4. Znam pravilno vklopiti in izklopiti računalnik ter uporabiti tipko ponovni zagon. 

5. Znam uporabljati osnovne in funkcijske tipke. 

6. Poznam funkcije posebnih tipk (Enter, Ctrl, Alt, Tab, Caps lock). 

7. Uporabljam različne funkcije tipk miške (enojni klik, dvoklik, vlečenje z miško, 

izbiranje z njo). 

8. Znam poiskati program v meniju start in znam dodati elemente vanj. 
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9. Znam poiskati datoteke ali mape. 

10. Poznam pogostejše ikone na namizju (ikone za programe, bližnjice, mape, datoteke, 

koš) in jih znam izbirati ter premikati. 

11. Poznam in ločim različne nosilce podatkov (trdi disk, CD-rom, USB). 

12. Znam izdelati, preimenovati in izbrisati mapo. 

13. Poznam osnovne tipe datotek (datoteko, izdelano z urejevalnikom besedil, 

preglednico, slike, avdio, video, stisnjene datoteke). 

14. Znam odpreti, kopirati, premikati in izbrisati datoteke. 

15. Znam obnoviti datoteko iz koša. 

16. Vem, kaj je virus, in poznam njegove učinke. 

17. Poznam pomen protivirusnih programov. 

2. SKLOP: IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDIL 

18. Znam odpreti in zapreti program za urejanje besedil. 

19. Znam odpreti nov dokument in vstaviti besedilo. 

20. Znam shraniti dokument na disk. 

21. Znam shraniti dokument pod drugim imenom (»shrani kot/save as« ...). 

22. Znam odpreti že izdelan dokument in ga zapreti. 

23. Znam preklapljati med odprtimi dokumenti. 

24. Znam izbrisati besedilo s pomočjo brisalke (»delete«) ali vračalke (»backspace«). 

25. Znam uporabiti funkcijo »zamenjaj« (npr. za zamenjavo besede). 

26. Znam premikati ali kopirati besedilo znotraj enega ali več odprtih dokumentov. 

27. Znam uporabiti ukaz »razveljavi« (»undo«) in »uveljavi« (»redo«). 
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28. Znam uporabiti ukaz »najdi« za iskanje določene besede ali fraze. 

29. Znam pripraviti stran (pokončno, ležeče, spremeniti robove, vstaviti prelom strani, 

avtomatično številčenje strani). 

30. Znam oblikovati besedilo (spreminjati velikost in vrsto pisave, male in velike črke, 

pisati ležeče, krepko in podčrtano, uporabiti obstoječ slog za besedo, stavke in besedilo). 

31. Znam vstaviti in urejati tabele (ustvarim tabelo, v katero lahko vstavim besedilo, 

vstavim podatke v tabelo in jih uredim, izberem, vstavim, izbrišem vrstice in stolpce, 

spreminjam velikost vrstice in stolpca). 

32. Znam popraviti besedilo (pregled in popravek pravopisnih napak). 

3. SKLOP: UPORABA INTERNETA 

34. Vem, kaj je spletni brskalnik in čemu služi. 

35. Znam odpreti in zapreti program za spletni brskalnik, vnesti spletno stran in jo 

pregledati. 

36. Znam dodati in izbrisati spletno stran med priljubljenimi. 

37. Znam določiti nastavitve tiskanja spletne strani – celotna spletna stran, določen okvir, 

izbrano besedilo, število kopij – in izbrano natisniti. 

38. Zavedam se nevarnosti okužb računalnika ob prenosu datotek in nevarnosti zlorab ter 

prevar osebnih podatkov. 

4. SKLOP: UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE 

39. Znam pošiljati elektronsko pošto (znam odpreti in zapreti program za pošiljanje 

elektronske pošte, dodati in odstraniti naslove prejemnikov pošte, odpreti in zapreti 

prejeto pošto, odpreti in shraniti pripete datoteke). 

40. Znam uporabiti funkcije odgovor, odgovori vsem ter posreduj. 

41. Znam poslati pošto več prejemnikom. 

42. Znam sporočilu pripreti datoteko. 
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43. Znam premakniti sporočilo v novo mapo, ga izbrisati in obnoviti iz mape izbrisanih 

sporočil. 

44. Znam izprazniti mapo izbrisanih sporočil. 

45. Znam natisniti sporočilo. 

Tabela 7: Trditve vprašalnika za vrednotenje kompetence digitalna pismenost (po Mlinar, 

2013) 

V nadaljevanju smo predstavili pomembnejše raziskave računalniške in informacijske 

pismenosti na področjih računalniškega opismenjevanja in pismenosti slovenskih učencev, 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo raven pismenosti, primerjave pismenosti učencev ter 

samoocene pismenosti med državami Evropske unije in razvitega sveta. 

V slovenskih osnovnih šolah je bila informacijska tehnologija prvič predstavljena v začetku 

osemdesetih let 20. stoletja. Na nacionalni ravni so jo začeli načrtno uvajati sredi devetdesetih 

let. Projekt Računalniško opismenjevanje je poskrbel za osnovno računalniško opremo v 

osnovnih in srednjih šolah, usposabljanje učiteljev in ravnateljev ter omogočil raziskovanje in 

razvoj uporabe računalnikov v šolah, s čimer je ustvaril sodobnejši, aktivnejši pouk in 

sodobno vodenje ter poslovanje šole (Tišler, 2006).  

Dr. Podovšovnikova je v slovenski raziskavi o socialno-psiholoških dejavnikih in družbenih 

determinantah računalniške in internetne pismenosti med slovenskimi osnovnošolci, ki 

končujejo šolanje, ugotovila, da na samooceno dosežene računalniške in internetne pismenosti 

statistično značilno vpliva lokacija računalniškega in internetnega učenja. Tisti, ki so se 

naučili uporabljati računalnik in internet v šoli, pripisujejo večji pomen tem tehnologijam za 

bodoči poklic in bolje ocenjujejo stopnjo svoje pismenosti na tem področju. Pomembna je 

tudi ugotovitev, da računalnik pogosteje uporabljajo tisti osnovnošolci, ki pripisujejo 

računalnikom in internetu večji pomen, bolje ocenjujejo svoje doseženo računalniško in 

internetno pismenost, imajo bolje opremljen dom in šolo z računalniki in internetom, katerih 

starši uporabljajo računalnik in so moškega spola (Podovšovnik, 2009). Razlike se med 

spoloma pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije zmanjšujejo (Statistics in 

focus, 2005, v Istenič Starič, Turk 2010). Ženske so sicer v preteklosti manj uporabljale 

internet kot moški (European report on quality indicators of lifelong learning, 2002), vendar 
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podatki Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2004 kažejo le še nekoliko nižjo 

uporabo (Statistične informacije, 2004). 

V mednarodni študiji International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2013 

(Pedagoški inštitut, 2015) so raziskovali računalniško in informacijsko pismenost učencev 

osmih razredov. V raziskavi je sodelovalo 21 izobraževalnih sistemov iz celega sveta. V 

Sloveniji je bilo vanjo vključenih 219 šol. Zbirali so podatke na področju dosežkov učencev 

na individualni in razredni/šolski ravni ter upoštevali domače okolje in širšo skupnost. 

Ugotavljali so razlike med državami in znotraj države ter povezanost vidikov šole in 

izobraževalnih sistemov glede na splošni pristop k poučevanju, šolske in pedagoške prakse v 

zvezi z uporabo tehnologij, odnos učiteljev do informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) in spretnosti/zmožnosti uporabe tehnologij, dostop do IKT v šolah ter učiteljev 

profesionalni razvoj uporabe tehnologij pri poučevanju. Ugotavljali so, kateri vidiki šole so 

povezani z dosežki učencev pri RIP ter katere so osebnostne značilnosti učencev, ki so 

povezane z dosežki RIP. Poleg preizkusov znanja so bili v študiji uporabljeni dodatni 

inštrumenti: vprašalnik za učence, vprašalnik za učitelje, vprašalnik za odgovorne osebe v šoli 

za IKT ter spletna anketa za učitelje.  

V novembru 2014 so bili predstavljeni prvi rezultati omenjene raziskave. Slovenija je v ICILS 

2013 dosegla rezultat med 7. in 10. mestom na mednarodni lestvici 14 držav. Z dosežki RIP 

so statistično značilno povezani številni dejavniki, npr. v vseh državah socialno-ekonomski 

status, v večini držav pa tudi drugi, kot so na primer spol, izkušnja učencev z uporabo 

računalnikov in pogostost uporabe računalnika doma, pričakovana stopnja izobrazbe učencev, 

izobrazba staršev, število knjig doma, poklicni status staršev, domači IKT-viri in uporaba IKT 

za zabavo. Dosežki računalniške in informacijske pismenosti učencev so razporejeni v 

hierarhično lestvico štirih zahtevnostnih ravni. Večina dosežkov učencev se uvršča v drugo 

zahtevnostno raven (to velja tudi za Slovenijo). Učenci, ki so dosegli drugo zahtevnostno 

raven, so uspešno usvojili temeljne veščine zbiranja in urejanja eksplicitnih informacij, so 

sposobni slediti specifičnim navodilom pri oblikovanju digitalnih izdelkov in so sposobni 

konsistentne uporabe oblikovalskih konvencij ter zaščite osebnih informacij (Pedagoški 

inštitut, 2015).  

Marca 2015 se je z objavo mednarodne podatkovne baze raziskava končala na mednarodni 

ravni. Na nacionalni ravni bodo opravili še dodatne analize, zato uradnih končnih ugotovitev 
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trenutno še ni. Na podlagi ugotovitev in evalvacije stanja bo Pedagoški inštitut predlagal 

ukrepe za izboljšanje nacionalne računalnike in informacijsko-komunikacijske pismenosti. 

V Severni Karolini v Združenih državah Amerike je bila leta 2007 opravljena raziskava o 

percepciji študentov glede računalniških spretnosti in njihovih dejanskih sposobnosti. 

Sodelovalo je 173 študentov, starih od 17 do 25 let. Preverjali so znanje na področju obdelave 

besedil (Microsoft Word Tasks), predstavitve (Microsoft PowerPoint Tasks) in preglednic 

(Microsoft Excel Tasks). Test je vseboval 35 nalog. Pri samoevalvaciji znanja so zbrali 

demografske podatke udeležencev, izkušnje pri delu z računalnikom ter samoocene znanja 

študentov glede zgoraj omenjenih področij. 75 % študentov je pokazalo visoko stopnjo znanja 

na področju obdelave besedil, 81 % študentov je pokazalo najmanj povprečno znanje na 

področju predstavitev, medtem ko je 69 % študentov pokazalo povprečno znanje na področju 

preglednic. Več kot 50 % študentov je pravilno rešilo osnovne naloge v Wordu in 

PowerPointu. Manj kot 50 % jih je pravilno rešilo naloge v MS Excelu. Večina študentov je 

imela višje mnenje o znanju omenjenih področij, kot so pokazali rezultati praktičnih testov, 

zlasti pri obdelavi besedil in pri preglednicah. Na podlagi rezultatov so raziskovalci predlagali 

spremembe v učnih načrtih, ki bodo pripomogle k izboljšanju računalniške pismenosti in 

uvedle preverjanje znanja računalniških spretnosti na začetku študija, da bi ugotovili dejansko 

znanje učencev in njihovo podobo o lastnem znanju (Grant, Malloy in Murphy, 2009). 

Številne in poglobljene študije so ob bliskovitem razvoju in večanju pomena računalniške 

pismenosti dodaten dokaz, kako pomembna in neizogibna postaja. Opisi in delitve kompetenc, 

raziskave in nenazadnje uporabnost znanj na številnih področjih terjajo praktično od vsakega 

državljana, da je računalniško in informacijsko pismen, od izobraževalnega sistema pa, da 

učencem, dijakom in študentom omogoči dostop do kakovostnega izobraževanja na tem 

področju. Že leta 2004 je Divjakova zapisala: Vsi državljani Slovenije, ki so sposobni, imajo 

željo in možnosti, morajo biti računalniško, informacijsko in telekomunikacijsko pismeni v 

prihodnjih letih. Vsak slovenski dom mora postati vedoželjna in izobraževalna hiša v globalni 

Internetski vasi (Divjak, 2004). 

Omenjeno velja tudi za zelo heterogeno skupino oseb s posebnimi potrebami. Računalniška 

tehnologija jim namreč lahko pomaga pri učinkovitejšem vključevanju v družbo in 

premagovanju različnih ovir, osnova za to pa je računalniška pismenost. 
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2.2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 2. členu opredeljuje otroke s posebnimi 

potrebami. To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni, z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z avtističnimi motnjami ter 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, 2011).    

Iz tabele 8 je razvidno, da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 2005 do 2009 

glede na kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izdal 

največji delež odločb o usmeritvi za skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (35,8 %). Delež otrok z več motnjami je 25,4 %, na tretjem mestu je skupina otrok z 

motnjami v duševnem razvoju (11,3 %), sledijo dolgotrajno bolni otroci (9,2 %) in otroci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi (5,2 %). Najmanjši delež imajo slepi in slabovidni 

otroci in mladostniki (1,0 %) ter otroci in mladostniki s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami 

(0,6 %) (Opara in drugi, 2010, str. 41, 42). 

 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj % 

Motnje v duševnem razvoju 731 631 325 727 646 3.060 11,3 

Mejne intelektualne sposobnosti 671 373 128 151 88 1.411 5,2 

Slepi in slabovidni 72 48 40 54 45 259 1,0 

Gluhi in naglušni 191 172 80 176 180 799 3,0 

Govorno-jezikovne motnje 161 301 198 338 416 1.414 5,2 

Gibalno ovirani 205 182 99 173 153 812 3,0 

Dolgotrajno bolni 296 383 353 676 786 2.494 9,2 

Primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja  
1.761 2.053 1.110 2.383 2.362 9.669 35,8 

Čustvene in vedenjske motnje 39 26 17 38 43 163 0,6 

Več motenj 1.066 1.129 825 1.859 1.970 6.849 25,4 

Skupaj 5.193 5.339 3.175 6.575 6.689 26.971 100,0 

Tabela 8: Podatki o izdanih odločbah v RS glede na vrsto ovir, primanjkljajev oziroma motenj 

(2005–2009) 



21 

 

2.2.1 Otroci z motnjo v duševnem razvoju 

 

Obstaja  več  definicij  motnje  v  duševnem  razvoju,  ki  temeljijo  na  različnih kriterijih  

(bioloških,  psiholoških,  medicinskih). Jakulić navaja pet najpogostejših kriterijev, ki se 

pojavljajo v različnih definicijah. To so razvojno obdobje, intelektualni primanjkljaj, socialna 

neustreznost, organska osnova in neozdravljivost stanja. Navedene so nekatere starejše 

definicije glede na leto nastanka, nekaj je tudi novejših za primerjavo, kako so se kriteriji in 

vsebina definicij spreminjali (po Novljan, 1997).  

Tredgold (1937) pravi, da je motnja v duševnem razvoju stanje nepopolnega razvoja takšne 

vrste in stopnje, da se oseba ne more prilagoditi okolju in potrebuje stalen nadzor ter pomoč 

odraslih oseb. Po Wallinu (1950) je motnja v duševnem razvoju stanje resne in trajne 

poškodbe osrednjega živčnega sistema. Benda (1954) doda, da je oseba z motnjo v duševnem 

razvoju tista oseba, ki ni sposobna upravljati sama s seboj in potrebuje nadzor. Doll (1964) 

navaja šest kriterijev, ki bi jih morali upoštevati pri definiranju motnje v duševnem razvoju: 

da je oseba socialno nesposobna, da je motnja nastala v obdobju od rojstva do zgodnje 

mladosti, da je oseba intelektualno podnormalna, da pri osebi opazimo zaostajanje v 

dozorevanju, da je vzrok za motnjo v duševnem razvoju bolezen ali dedni dejavnik in da je 

motnja v duševnem razvoju v osnovi neozdravljiva. Kanner (1957) loči absolutno in relativno 

motnjo v duševnem razvoju. Slednja je odvisna od norm določenega okolja, kulture. V manj 

zahtevnem okolju skupina oseb z motnjo v duševnem razvoju nima težav pri doseganju in 

uresničevanju svojih želja in se lahko celo socialno prilagodi. Absolutno motene osebe v 

duševnem razvoju pa delujejo kot motene tako v manj kot bolj zahtevnem okolju. Luria 

(1971) navaja, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju tiste osebe, ki prebolijo  možgansko 

poškodbo in pri njih pride do nenormalnega razvoja centralnega živčnega sistema in 

primanjkljajev v intelektualnem razvoju. Kovačević (1971) navaja, da imajo osebe z motnjo v 

duševnem razvoju znižane spoznavne  sposobnosti,  težave  pri socialni  integraciji  in  da  je  

ta  primanjkljaj stalen. Dolejši (1971) poda širšo definicijo: motnja v duševnem razvoju je 

razvojna motnja integracije psihičnih funkcij različnih stopenj z variabilno omejenostjo in s 

celostno subnormalno inteligentnostjo. Opazne so naslednje značilnosti: pomanjkljiv razvoj 

identifikacije in oblikovanja lastnega jaza, nerealno pričakovanje lastne uspešnosti in dejanske 

zmogljivosti, motnje v medosebnih odnosih in komunikaciji, impulzivnost, hiperaktivnost, 

znižana sposobnost uravnavanja in navezovanja logičnih zvez, zmanjšano mehanično in 
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logično pomnjenje, kratkotrajna pozornost, skromen besedni zaklad in okorelost izražanja ter 

motnje vizualne in motorične koordinacije.  

AAMR (Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju) je leta 1992 podalo 

naslednjo definicijo motnje v duševnem razvoju: omenjena motnja odraža resnejše omejitve v 

delovanju posameznika, ki nastanejo pred 18. letom. Označujejo jo pomembno znižanje 

intelektualnega delovanja in resnejše omejitve pri dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 

komunikaciji, skrbi za sebe, bivanju, socialnih spretnostih, vključevanju v širše okolje, 

samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega časa in delu.  

 

V mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB–10) se uporablja izraz mentalna retardacija za 

kategorijo tako imenovane duševne manjrazvitosti, ki je definirana kot stanje zaustavljenega 

ali nepopolnega duševnega razvoja, pri katerem gre za pomanjkanje spretnosti, ki se pokažejo 

v razvojnem obdobju, pomanjkanje znanja in spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni 

inteligentnosti (kognitivne, govorne, motorične in socialne sposobnosti). Retardacija se lahko 

pojavlja z drugimi duševnimi in telesnimi motnjami ali brez njih. Ob mentalni retardaciji se 

lahko pojavijo pridružena stanja, kot so npr. avtizem, druge razvojne motnje, epilepsija, 

vedenjske motnje ali resna telesna oškodovanost. Stopnje mentalne retardacije po mednarodni 

klasifikaciji so blaga, zmerna, huda in globoka duševna manjrazvitost. Namesto izraza 

mentalna retardacija se od leta 2007 uporablja izraz motnja v duševnem razvoju oziroma 

motnja v spoznavnem delovanju (intellectual disability). Sprememba izraza preusmerja 

poudarek z opisa motnje v posamezniku na težave, ki so posledica medsebojnega delovanja 

posameznikovih kapacitet pri spoprijemanju z zahtevami okolja (Kodrič, 2010). 

 

V starejših virih je prevladoval biološki model, kjer je bila motnja opredeljena z organskimi 

vzroki in nepovratnostjo stanja. Snell in drugi (2009) menijo, da so za pojav motnje 

odgovorni poleg bioloških tudi psihosocialni dejavniki ter prepletanje obojih. V novejših 

definicijah torej prevladuje biopsihosocialni model. Gre za vpliv bioloških, psiholoških in 

socialnih dejavnikov. 

 

AAIDD – Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (prej omenjeno kot 

AAMR) v definiciji iz leta 2002 upošteva poleg spoznavne tudi posameznikovo raven 
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vedenjske prilagojenosti. Motnjo opredeli s tremi kriteriji: nižja raven spoznavnega delovanja, 

primanjkljaji na področju socialnega vedenja, pojav motnje v otroštvu. 

 

V Sloveniji so Čuk, Galeša, Kotar in Novljan leta 1990 (Novljan, 1997) pripravili gesla za 

poimenovanje oseb s posebnimi potrebami in oseb z motnjo v duševnem razvoju. Osebe z 

motnjo v duševnem razvoju imajo stalen primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti. 

Težave imajo s socialno integracijo. Glede na etiologijo so jih razdelili na osebe z organskimi 

in na osebe s funkcionalnimi motnjami. Skupine oseb z motnjami v duševnem razvoju so: 

• osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki imajo toliko znižane učne sposobnosti, da 

potrebujejo posebno učno-vzgojno delo, 

• osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki imajo toliko znižane sposobnosti, da se jih 

vključuje v program za delovno usposabljanje in potrebujejo stalno vodenje, 

• osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju, ki imajo toliko znižane sposobnosti za 

usposabljanje, da jih je mogoče vključevati le v program osnovnega usposabljanja in 

potrebujejo stalni nadzor, 

• osebe s težko motnjo v duševnem razvoju, ki imajo toliko znižane sposobnosti, da 

potrebujejo stalno varstvo, posebno skrb in nego. 

 

V Sloveniji se je uveljavila lestvica s štirimi stopnjami. Govorimo o osebah:  

 z lahko (IQ 51–70),  

 z zmerno (IQ 36–50),  

 s težjo (IQ 21–35),  

 s težko (IQ 0–20) motnjo v duševnem razvoju.  

 

Stopnjo motnje ocenimo s klinično psihološkim pregledom (Kodrič, 2010). Vendar motnje ne 

opredelimo le na podlagi spoznavnega razvoja, ampak upoštevamo celoten posameznikov 

razvoj in delovanje. Motnja v duševnem razvoju je torej nevrološko pogojena razvojna 

motnja, ki nastopi pred dopolnjenim 18. letom in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju imajo pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje, 

vključno z znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter 

znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja in znižane prilagoditvene 

funkcije oziroma spretnosti. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno 
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odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih 

spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 

praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami 

zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti (Vovk-Ornik, 2015). 

 

2.2.2 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno 

drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in 

konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnostih, težavah v razlikovanju, 

sekvencioniranju, omejenem splošnem znanju, bolj konkretnem kot abstraktnem mišljenju. 

Omejena je sposobnost reševanja problemov. Na področju komunikacije imajo težave pri 

artikulaciji ter receptivne in ekspresivne težave. Njihov socialni razvoj poteka tako kot pri 

vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo 

slabše razvite socialne spretnosti. Manj so kritični do drugih učencev in se nagibajo k 

nezrelemu presojanju socialnih situacij. Proces dozorevanja teh učencev je upočasnjen, poln 

vzponov in padcev, zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje socialnih 

veščin, ki jim po končanem šolanju omogočijo lažjo vključitev v širše socialno okolje. V času 

šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, zato 

potrebujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode 

ter ustrezne kadrovske in druge pogoje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2012).  

Značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (po Novljan, 1997, Barič, 2009): 

 zaostanek v spoznavnem razvoju (težave pri pridobivanju znanja, spretnosti, navad), 

 slabše razvito mišljenje (inertno mišljenje, težave pri reševanju problemov, nalog, 

stereotipni odgovori), 

 slabo zaznavanje, 

 težave pri sprejemanju, shranjevanju, povezovanju podatkov, 

 težave z vidom (zaznavajo samo predmete v centru vidnega polja, težko povezujejo  

predmete z okolico), ostrino vida (razlikovanje med predmeti, podrobnostmi, boljše 

zaznavanje znanih predmetov), globino vida (ločitev predmeta od ozadja), 

 okrnjen govor, govorne motnje, 

 težave pri računanju (povezano s slabo percepcijo lastnih prstov), 
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 počasnost zaznavanja (veliko časa porabijo, da opazijo predmet), 

 slaba usmerjenost opazovanja (pozorni samo na eno stvar), 

 skromna domišljija, 

 neobvladovanje prostora (npr. pisanje čez črto, ne vidijo črte, ki omejuje igrišče), 

 slabše razvita slušna percepcija (težave s sluhom), 

 težave pri motoričnih dejavnostih, 

 preobčutljivi ali premalo občutljivi na bolečino,  

 slabe prostorske predstave (slabše dojemanje časa in prostora), 

 manjše število predstav, ki so vsebinsko skromne, nejasne, nenatančne, nepopolne, 

poenostavljene, 

 hiter proces pozabljanja, 

 kratkotrajno pomnjenje, 

 težko si zapomnijo snov in pravila, 

 pomanjkanje gibalnih občutkov, predstav in osnov gibalne orientacije, 

 slabše razvita finomotorika, 

 skromen besedni zaklad, 

 neracionalno in nepredvidljivo odzivanje (apatično, afektivno, pogosto agresivno), 

nesposobni so nadzorovati svoje vedenje, imajo pomanjkljivo samopodobo, 

 nesamostojnost,     

 kratkotrajna pozornost in zbranost (posebej pri zahtevnejših nalogah, kjer hitro 

obupajo),  

 deterioracija  (izgubljanje sposobnosti, ki so že bile pridobljene),  

 počasnejši socialni razvoj, upočasnjen proces dozorevanja, 

 nizka, nerealistična, negativna samopodoba, 

 pasivnost,  

 težave na področju sekundarnega učenja (pridobivanje znanja v šolskem obdobju). 

 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju zaradi različnih kognitivnih, konativnih in 

psihomotoričnih sposobnosti ter dodatnih motenj ali bolezni različno funkcionirajo v svojem 

okolju. Pri  osebah  z  lažjo motnjo v duševnem razvoju se kažejo velike individualne razlike.   
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2.2.3 Izobraževanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami potekata po programu za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, po prilagojenem programu 

za predšolske otroke, po vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo, po prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z 

enakovrednim izobrazbenim standardom, po prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom, po posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z 

zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in po drugih posebnih programih ali 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter vzgojnih programih (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011, 5. člen). 

Šol. leto 

Generacija 

šoloobveznih 

otrok 

Zavodi za 

vzgojo in 

izobraževanje 

otrok in  

mladostnikov 

s posebnimi 

potrebami 

Šole s 

prilagojenim 

programom Skupaj 

% na 

generacijo  

otrok 

1995/96 212.469 - - - - 

1996/97 205.339 819 3.197 4.016 2,0 

1997/98 199.719 825 3.013 3.838 1,9 

1998/99 193.914 1.152 2.894 4.046 2,0 

1999/00 189.342 1.104 2.746 3.850 2,0 

2000/01 185.207 1.190 3.014 4.204 2,2 

2001/02 182.151 1.151 2.830 3.981 2,2 

2002/03 179.365 1.131 2.657 3.806 2,1 

2003/04 180.553 1.101 2.523 3.624 2,0 

2004/05 175.412 1.070 2.326 3.396 1,9 

2005/06 170.637 1.017 2.246 3.263 1,9 

2006/07 167.951 1.012 2.275 3.287 2,0 

2007/08 165.910 983 2.177 3.160 1,9 

2008/09 164.859 985 2.226 3.211 1,9 

2009/10 162.902 998 2.231 3.229 2,0 

Tabela 9: Število vključenih otrok in mladostnikov v zavodih in OŠPP od leta 1995/96 do 

2009/10 

Delež otrok in mladostnikov, vključenih v specializirane ustanove, se vse od šolskega leta 

1996/97 giblje pri približno 2 % (Opara in drugi, 2010, str. 95). 
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Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v 

učnem procesu lahko učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju dosežejo temeljna šolska 

znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi 

programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje 

(Vovk-Ornik, 2015).  

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 

osnovnošolskega izobraževanja, se torej sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 6. člen). 

V prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom so praviloma 

usmerjeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2013, 9. člen). 

Učenec se lahko vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi 

odločbe o usmeritvi. 

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja – triletja: 

 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda. 

 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 4. do 6. razreda. 

 Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 7. do 9. razreda. 

Pomembnejši cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, ki so povezani s temo 

raziskave, so: učencu nuditi možnost samonadzora in samoocene lastnega dela; razvijati 

učenčevo samokritičnost in avtonomijo; razvijati, pripravljati in spodbujati učenca tako, da se 

bo lahko uspešno, aktivno in enakopravno vključil v širše socialno okolje; z 

individualiziranim programom redno preverjati napredovanje vsakega posameznega učenca, 

program po potrebi dopolnjevati in evalvirati (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2012). 

Učenec naj bi v procesu šolanja razvil paleto pismenosti in tako pridobil različna znanja, 

sposobnosti ter vrednote, ki jih lahko nadgrajuje in uporabi v različnih življenjskih situacijah 

(Cotič, Udovič in Starc, 2011). 
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2.2.4 Računalnik v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami 

 

 
 

Gerlič (2000) opredeli  tri področja uporabe računalnika v izobraževanju: 

 primarno področje, ki zajema seznanitev z delovanjem in uporabo računalnikov, 

 sekundarno področje, ki vključuje aktivnosti, vezane na neposreden izobraževalni 

proces, 

 terciarno področje, ki vsebuje spremljajoče dejavnosti izobraževanja. 

Slika 1: Področja uporabe računalnika v izobraževanju (po Gerlič, 2000) 

 

 

Računalnik in informacijsko-komunikacijska tehnologija nudita osebam s posebnimi 

potrebami možnost komunikacije, aktivno udeležbo in zmanjšujeta socialno izključenost, ker 

jim omogoča kakovostnejše življenje, predstavljata prilagoditev za uresničevanje posebnih 

potreb posameznika (Končar, Gorše in Rupar, 2007). Računalnik lahko na področju 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami uporabljamo kot rehabilitacijski pripomoček, kot 

učno sredstvo ali kot pripomoček za strokovne delavce (Končar in Rabič, 1999).  
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PODROČJE

TERCIARNO 
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Slika 2: Načini uporabe računalnika pri otrocih s posebnimi potrebami (po Končar in Rabič, 

1999) 

 

 

Slika 3: Področja, ki jih razvijamo s pomočjo računalnika  

 

 

Računalnik kot rehabilitacijski pripomoček pomaga otroku premostiti ovire in mu omogoči 

razvoj določenih sposobnosti, spretnosti (glej sliko 3). Računalnik kot učno sredstvo nudi 

dodatno motivacijo za učenje, tempo dela je prilagojen, krepi pozitivno samopodobo in nudi 

povratno informacijo. Računalnik v procesu izobraževanja služi tudi strokovnim delavcem, ki 

s pomočjo programske opreme načrtujejo individualiziran program dela otroka. 

RAČUNALNIK V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

REHABILITACIJSKI 
PRIPOMOČEK

UČNO SREDSTVO
PRIPOMOČEK ZA 

STROKOVNE 
DELAVCE

RAZVIJANJE 
PODROČIJ 

S POMOČJO 
RAČUNALNIKA

SAMOPODOBA

ORIENTACIJA 

V PROSTORU

MOTORIKA

GOVOR IN JEZIK

POMNJENJE

SOCIALNI RAZVOJ

POZORNOST, 
ZBRANOST 

ZAZNAVANJE

SENZORIČNA 
INTEGRACIJA



30 

 

2.2.5 Računalniško opismenjevanje 

 

Poleg obveznega in razširjenega programa izobraževanje po prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom ponuja tudi specialnopedagoški dejavnosti: socialno učenje in 

računalniško opismenjevanje. Slednje se izvaja v 4., 5. in 6. razredu. V okviru obveznega 

programa učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere en predmet. Med enoletnimi predmeti so tudi 

računalništvo,  multimedija, računalniška omrežja ter med triletnimi predmeti računalništvo.  

Specialnopedagoški predmet računalniško opismenjevanje se izvaja v okviru prilagojenega 

programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom v drugem triletju po eno uro 

tedensko in se ne ocenjuje. Učenci pridobivajo temeljne spretnosti uporabe računalnika kot 

učnega in rehabilitacijskega pripomočka, ki so potrebne pri izobraževanju in v nadaljnjem 

življenju. 

 

Učenci najprej pridobijo osnovna znanja računalniškega opismenjevanja, ki so potrebna za 

razumevanje in samostojno uporabo računalnika, nato ta znanja nadgradijo, poglobijo in 

razširijo z uporabo osnovne programske opreme in računalniških omrežij. V ospredju sta 

aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj.  

 

Računalnik in z njim povezana informacijska tehnologija sta za učence osnovnih šol s 

prilagojenim programom pomemben pripomoček v procesu urjenja osnovnih spretnosti, 

potrebnih za uspešno ustno in pisno prejemanje ter posredovanje informacij. Poleg 

pridobivanja spretnosti računalniškega opismenjevanja omogoča izpeljava predmeta učencem 

tudi razločne zapise snovi in izdelavo estetskih izdelkov ter s tem kakovostnejše 

uresničevanje ciljev izobraževanja. 

 

Učenci pri predmetu spoznavajo osnovne pojme računalništva, vlogo in pomen računalnika in 

z njim povezane običajne ter prilagojene tehnologije v sodobni družbi, pridobivajo temeljna 

znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške 

tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb, razvijajo sistematičnost, 

samostojnost, ustvarjalnost in kreativnost pri delu z računalnikom, razvijajo komunikacijske 

zmožnosti in spretnosti, oblikujejo stališča do pridobljenih informacij, okrepijo merila za 

doživljanje in vrednotenje lepega, bogatijo jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno izražanje, 

razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, pridobivajo in 
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razvijajo sposobnost samostojnega reševanja problemov ter spretnosti izobraževanja z 

računalniško tehnologijo, razvijajo  sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter 

krepijo pozitivno samopodobo, pridobivajo temelj za nadaljnjo komunikacijo in izobraževanje 

z računalniško tehnologijo in razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske 

pravice) in osebnosti (zaščita podatkov). 

 

Pridobljeno znanje učencem omogoča čustveno in socialno varnost, saj zaradi svojih težav 

niso v vsakem trenutku izpostavljeni neuspehu. To vzbudi pri njih večjo motivacijo za 

pridobivanje novih znanj, kar je za učence, ki so sicer doživljali učne neuspehe, izjemnega 

pomena. Predmet ima pomembno vlogo pri kognitivnem in konativnem razvoju učencev 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2006 a).   

 

Funkcionalni cilji predmeta so: 

 pridobivanje spretnosti uporabe računalnika kot učila in orodja, 

 razvijanje spretnosti pri uporabi individualno prilagojene računalniške tehnologije, 

 razvijanje in urjenje finomotorike ter koordinacije roka-oko, orientacije (miška, 

tipkovnica, zaslon), sposobnosti pozornosti in zbranosti, vztrajnosti, natančnosti, 

odzivnosti, hitrosti, sposobnosti aktivnega samostojnega dela, vidnega in slušnega 

zaznavanja, pomnjenja, prepoznavanja, razlikovanja, senzorične integracije (vidno-

gibalne, vidno-slušne, slušno-gibalne, vidno-tipne, slušno-tipne, tipno-gibalne), 

sprejemanja in sporočanja informacij, sposobnosti analize, sinteze, ustvarjalnega reševanja 

problemov, socialne interakcije, sodelovalnega učenja, medsebojne pomoči, 

 spremljanje lastnega napredka pri uporabi strojne in programske opreme, 

 razvijanje ustvarjalnosti, kreativnosti, umetniškega izražanja ter doživljanje in vrednotenje 

lepega, 

 uporaba računalnika kot sredstva za uspešno komunikacijo z okoljem, 

 pridobivanje osnovnega znanja za samostojno delo z računalnikom in njegovo uporabo pri 

učenju. 

 

Predmet je razporejen v tri sklope: osnove računalništva, programska oprema in računalniška 

omrežja. 
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V spodnjih tabelah so predstavljeni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli po izobraževanju pri 

posameznih sklopih.  

 

Osnove računalništva 

Operativni cilji 

 

Po izobraževanju učenci: 

spoznavanje računalniške 

učilnice 

 poznajo elemente računalniške učilnice, 

 se znajo ustrezno vesti in obnašati v računalniški 

učilnici 

vklop in izklop računalnika  samostojno vklopijo in izklopijo računalnik oziroma 

znajo izraziti željo za njegov vklop oziroma izklop, 

 razložijo, kaj se dogaja med zaganjanjem računalnika 

uporaba smernih tipk oziroma 

opreme, ki ustreza funkciji 

smernih tipk 

 uporabljajo standardno ali individualno prilagojeno 

strojno in programsko opremo za izbiro smeri 

uporaba miške oziroma opreme, 

ki ustreza funkciji miške 

 s klasično ali prilagojeno miško pokažejo in izberejo 

določen predmet na zaslonu 

uporaba določenih tipk 

tipkovnice ali druge strojne 

opreme, ki ustreza funkciji  

tipkovnice 

 uporabljajo tipkovnico ali drugo strojno opremo, ki 

ustreza funkciji tipkovnice 

zagon programa  odprejo določen program in ga zaprejo, 

 po pravilnem zaporedju zaustavijo sistem in izključijo 

računalnik 

spoznavanje strojne opreme 

računalnika 

 pokažejo dele svojega računalnika in razložijo njihovo 

funkcijo, 

 ločijo vhodne, izhodne in osrednje enote,  

 pravilno uporabljajo enote svojega računalnika 

spoznavanje programske opreme 

računalnika 

 opredelijo naloge strojne opreme, 

 opredelijo naloge programske opreme, 

 razložijo razliko med strojno in programsko opremo, 

 povežejo zahtevnost programske opreme z 

zmogljivostjo računalnika 
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spoznavanje datotečnega sistema 

računalnika  

 razložijo pojma datoteka in mapa, 

 razložijo datotečni sistem računalnika, 

 naštejejo pravila za ustrezno poimenovanja map in 

datotek, 

 razložijo razliko med datoteko in programom, 

 poiščejo določeno datoteko in datoteke določenih 

lastnosti 

spreminjanje datotečnega 

sistema 

 znajo ustvariti novo mapo, 

 znajo prepisati, prenesti, zbrisati in vrniti datoteko oz. 

mapo 

Tabela 10: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po računalniškem opismenjevanju na področju 

osnov računalništva   

 

Programska oprema 

Operativni cilji 

 

Po izobraževanju učenci: 

spoznavanje slikarskega 

programa 

 poznajo ime slikarskega programa na svojem 

računalniku, 

 znajo zagnati slikarski program, 

 poznajo elemente programskega okna in znajo razložiti 

njihovo funkcijo 

uporaba slikarskega programa  selektivno uporabljajo ustrezno orodje pri risanju in 

slikanju z računalnikom, 

 slike ustrezno shranjujejo, 

 razložijo uporabo različnih podaljškov datotek s 

slikami (bmp, jpg, gif) 

spoznavanje urejevalnika besedil  poznajo ime urejevalnika besedil na svojem 

računalniku, 

 znajo zagnati urejevalnik besedil,  

 poznajo elemente programskega okna in znajo razložiti 

njihovo funkcijo, 

 razložijo namen uporabe urejevalnika besedil 

uporaba urejevalnika besedil  znajo napisati in spremeniti besedilo sestavka, 
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 ločijo pojma nova vrsta in nov odstavek, 

 uporabljajo črkovalnik 

urejanje besedila  razložijo pomen urejenega besedila in razlago 

podkrepijo s primeri, 

 ločijo, kdaj oblikujejo znak, odstavek in stran, 

 ustrezno oblikujejo sestavek in razložijo svoje 

odločitve, 

 pri urejanju sestavka uporabljajo temeljna orodja 

urejevalnika, 

 ustrezno oblikujejo sestavek in razložijo svoje 

odločitve, 

 ovrednotijo svoj izdelek, 

 razložijo uporabo različnih podaljškov datotek z 

besedilom (txt, doc, rtf …) 

uporaba drugih programov  ugotovijo, kateri program morajo zagnati za določeno 

opravilo, 

 poiščejo ustrezen program in ga zaženejo 

prenos podatkov iz enega 

programa v drug program 

 znajo prenesti del podatkov (slike, besedila) iz enega 

programa v drugega, 

 razložijo, kdaj in zakaj je treba prenašati podatke iz 

enega programa v drugega 

Tabela 11: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po računalniškem opismenjevanju na področju 

programske opreme  

 

 

 

Računalniška omrežja 

Operativni cilji 

 

Po izobraževanju učenci: 

spoznavanje komuniciranja  razložijo pomen in namen  komuniciranja, 

 naštejejo elemente komuniciranja in razložijo njihove 

funkcije, 

 razložijo pojma učinkovito in kakovostno 
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komuniciranje, 

 opišejo različne načine komuniciranja in s primeri 

opredelijo elemente 

spoznavanje računalniških 

omrežij 

 opišejo različna omrežja in opredelijo njihovo funkcijo, 

 razložijo razlike med lokalnim in globalnim omrežjem, 

 razložijo izraza ISDN in ADSL 

spoznavanje interneta  razložijo elemente interneta, 

 naštejejo elemente, ki jih potrebujejo za dostop do 

omrežja internet, in razložijo njihovo funkcijo, 

 naštejejo osnovne storitve omrežja internet in razložijo 

njihovo funkcijo 

spoznavanje in uporaba 

elektronske pošte 

 pošljejo in preberejo elektronsko sporočilo, 

 odgovorijo na elektronsko sporočilo, 

 elektronskemu sporočilu pripnejo datoteko z besedilom 

ali s sliko, 

 odprejo datoteko, ki je pripeta elektronskemu sporočilu 

spoznavanje in uporaba 

svetovnega spleta 

 poiščejo ustrezne podatke in jih vključijo v svoj 

sestavek, 

 izdelajo spletno stran 

uporaba klepetalnice  razložijo uporabnost klepetalnice 

Tabela 12: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po računalniškem opismenjevanju na področju 

računalniških omrežij  

 

Poleg predmeta računalniško opismenjevanje se učenci seznanijo z računalnikom tudi pri 

drugih predmetih. Pri tehniki in tehnologiji je del ur namenjen informacijski tehnologiji, kjer 

učenci uporabljajo miško in tipkovnico na ravni uporabe v programu za izdelavo tehnično-

tehnološke dokumentacije, izvedejo osnovne ukaze za delo z računalnikom in ustreznim 

programom za izdelavo tehnične in tehnološke dokumentacije, narišejo sestavno risbo 

predmeta in izpolnijo glavo, razložijo vlogo računalnika pri krmiljenju strojev in naprav. 

Učenci uporabljajo računalnik kot pripomoček za delo in učenje. Z uporabo grafičnega (CAD) 

orodja narišejo preproste like, tudi mreže geometrijskih teles, nekateri celo preprosto sestavno 

risbo predmeta. Računalnik služi kot sredstvo za iskanje izobraževalnih vsebin ter različnih 
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informacij s področja tehnike in tehnologije. V višjih razredih spoznajo vlogo računalnika pri 

krmiljenju strojev in naprav (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2003).   

 

V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci možnost, če ga šola ponudi, izbrati izbirni predmet 

računalništvo, ki se ocenjuje. Predmet vsebuje tri sklope: delo z urejevalnikom besedil, 

internet ter program za urejevanje tabel in program za predstavitve. 

 

Splošni cilji pri delu z urejevalnikom besedil so: 

 poglobiti znanje uporabe urejevalnika besedil za pisanje dokumentov, 

 usvojiti estetsko oblikovanje dokumentov, 

 dobiti celotno podobo izdelovanja večjega dokumenta. 

 

Funkcionalni cilji so: 

 poznati pravila oblikovanja besedil, 

 znati z urejevalnikom besedil napisati besedilo, ga urediti in natisniti, 

 v okviru urejevalnika besedil znati v besedilo dodati sliko, narejeno s fotoaparatom, 

 v okviru urejevalnika besedil znati izdelati tabelo in jo dodati v besedilo, 

 v okviru urejevalnika besedil znati uporabljati orodje za risanje. 

 

Minimalna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 znati uporabljati program za urejanje besedil, 

 znati slikati z digitalnim fotoaparatom, 

 znati izdelati kratko in enostavno glasilo. 

 

Temeljna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 znati delati z raziskovalcem, 

 znati oblikovati slike in jih vnesti v besedilo,  

 poznati uporabo tabel, 

 znati izdelati glasilo, v katerem so vključena vsa prej omenjena znanja (učitelj lahko 

delo razporedi glede na sposobnosti). 
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Končni izdelek so skupinsko delo, zloženka ali časopis, ki ga učenci predstavijo šoli in 

staršem na koncu šolskega leta. 

 

Splošni cilji pri delu z internetom so: 

 razvijanje kreativnega in sodobnega načina komuniciranja, 

 pridobivanje splošne razgledanosti in osebne širine, 

 pridobivanje znanja, kako s pomočjo sodobne tehnologije priti do podatkov, ki jih za 

delo potrebujemo. 

 

Funkcionalni cilji so: 

 poznavanje osnovnih principov računalniških povezav (kabelske, modemske), 

 poznavanje osnovnih vrst omrežij (krajevna, globalna ), 

 poznavanje osnov interneta, kaj potrebujemo za vstop v internet, 

 poznavanje osnov storitev interneta (e-mail, FTP, IRC, svetovni splet, …), 

 poznavanje principov delovanja elektronske pošte, 

 poznavanje pošiljanja in prejemanja elektronske pošte, 

 iskanje in uporaba podatkov iz omrežja, 

 izdelava enostavne internetne strani. 

 

Minimalna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 v obravnavanih programih izbrati ustrezen a poznan ukaz, 

 poslati sporočilo po elektronski pošti, 

 odgovoriti na sprejeto sporočilo. 

 

Temeljna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 v obravnavanih programih uporabiti ustrezen ukaz, 

 z urejevalnikom besedil dopolniti sestavke in jih urediti, 

 selektivno uporabiti podatke iz omrežja Internet, 

 uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet, 

 izdelava enostavne internetne strani. 
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Končni izdelek je izdelava enostavne spletne strani kot skupinsko delo, ki ga učenci 

predstavijo šoli in staršem na koncu šolskega leta. 

 

Splošni cilji pri delu s programom za urejevanje tabel in programom za predstavitve so: 

 pridobivanje splošne razgledanosti in osebne širine, 

 pridobiti izkušnje dela v skupini, 

 pridobivanje izkušenj javnega nastopanja, 

 razvijanje kreativnega in sodobnega  načina predstavitev, 

 pridobivanje znanja, kako s pomočjo računalnika predstaviti določeno temo. 

 

Funkcionalni cilji so: 

 oblikovati tabelo, 

 iz tabele oblikovati graf, 

 znati uporabljati osnovne funkcije program za predstavitve, 

 izdelati predstavitev v program za predstavitve. 

 

Minimalna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 besedilo napisati v poznanem programu in jo prenesti v predstavitvenega, 

 vključiti minimalne animacije, 

 vstaviti sliko in ji dodati animacijo, 

 znati predvajati projekcije, 

 upoštevati pravila oz. zakonitosti, ki so potrebna pri skupinskem delu. 

 

Temeljna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 izdelati vizualno lepe diapozitive, 

 vključevati vizualne in zvočne animacije, 

 znati javno predstaviti izdelek. 

 

Končni izdelek je izdelava enostavne predstavitve kot skupinsko delo, ki ga učenci 

predstavijo šoli in staršem na koncu šolskega leta. 
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Za primerjavo: učenci, ki obiskujejo osnovno šolo predmeta računalniško opismenjevanje, ki 

je opredeljen kot specialnopedagoški predmet v nižjem izobrazbenem standardu, nimajo. V 

drugem triletju (4., 5., 6. razred) imajo možnost izbire neobveznega izbirnega predmeta 

računalništvo (v kolikor ga šola ponudi), v obsegu ene šolske ure na teden . Pri ocenjevanju je 

predmet izenačen z obveznimi predmeti. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in 

metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo 

omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Predmet vsebuje naslednje sklope: algoritmi, 

programi, podatki, reševanje, problemov ter komunikacija in storitve (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2013). 

Minimalna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 za podani algoritem poišče primer iz vsakdanjega življenja, 

 opiše vsakdanje aktivnosti z algoritmom, 

 ustvari preprost program brez vejitev in ga zažene, 

 v program vključi konstante in spremenljivke, 

 odpravi napako ali izboljša delovanje svojega programa, 

 prepozna različne vrste podatkov: besedilo, številka idr., 

 predstavi podatke na sistematičen način, 

 problem razdeli na manjše probleme in zanj najde ustrezno orodje, 

 našteje osnovne zamisli pomembne za delovanje računalniških omrežij, 

 uporablja glavne storitve računalniških omrežij (e-pošta, splet idr.), 

 poišče podatke na spletu in presodi njihovo relevantnost. 

 
Temeljna znanja, ki naj bi jih učenec dosegel: 

 zapiše algoritem za rešitev problema z diagramom poteka ali s pomočjo navodil v 

preprostem jeziku, 

 v algoritmu uporabi vejitev in zanke ter poveže več algoritmov za rešitev problema, 

 spremeni ali popravi algoritem tako, da le-ta reši zastavljeni problem, 

 v program vključi različne podatkovne tipe, logične operatorje, pogojne stavke in 

vejitve, 

 ustvari program, ki prebere vhodne podatke in spremenljivkam spremeni vrednosti s 

prireditvenim stavkom, 

 ustvari program, ki med izvajanjem in po njem izpiše vrednosti spremenljivk, 
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 zapiše podatek v dvojiškem sistemu, 

 kodira in dekodira sporočilo, 

 argumentira in opiše potrebo po urejanju podatkov, 

 razloži način varovanja svojih osebnih podatkov, 

 načrtuje reševanje problema, 

 realizira načrtovano rešitev in pozitivno ter kritično ovrednoti tudi neuspešne poskuse, 

 se vključi v skupino in tvorno prispeva k rešitvi problema, 

 zna razložiti osnovne koncepte v računalniških omrežjih, 

 uporablja različne in napredne iskalne tehnike na spletu, 

 pozna in uporablja pravila omrežnega bontona (netetika). 

 

V tretjem triletju, to je v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci možnost izbire triletnega 

naravoslovno-tehničnega izbirnega predmeta računalništvo, pri katerem se spoznavanje in 

razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepletata z metodami neposrednega dela z 

računalniki, kar učencem odpira možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške 

pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju. Učenci pri izbirnem predmetu 

pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, v 

naslednjih letih pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas 

izobraževanja sta v ospredju aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in jezikovni 

razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in 

sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje 

različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi 

strokovnjaki, s šolami in z ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne 

oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja 

ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in 

učenk v novih in nepredvidljivih situacijah. Predmet je razdeljen na sklope: urejanje besedil, 

računalniška omrežja ter multimedija (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2002). V 

nadaljevanju so predstavljeni standardi znanja pri tem predmetu. Minimalno znanje praviloma 

dosežejo vsi učenci in učenke, temeljno znanje doseže večina učencev in učenk, medtem ko 

zahtevnejše znanje dosežejo le nekateri sposobnejši učenci in učenke. 
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Minimalno znanje 

1. leto poučevanja (urejanje besedil) 

 zagnati program v grafičnem okolju,  

 z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo,   

 z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko,  

 dodati sliko v besedilo,  

 v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a znan ukaz,  

 shraniti izdelek na disk in ga natisniti,  

 razlikovati programsko in strojno opremo računalnika,  

 našteti enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo,  

 izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati,  

 izbrati ustrezen obravnavan računalniški program 

  

2. leto poučevanja (računalniška omrežja) 

 z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko,  

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz,  

 našteti temeljne vrste programske opreme računalnika,   

 izdelati preprosto spletno stran 

  

3. leto poučevanja (multimedija) 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti,  

 urediti sliko v besedilu,  

 poslati sporočilo po elektronski pošti,  

 opisati področja uporabe računalnika,  

 odgovoriti na prejeto sporočilo,  
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 našteti različne medije za predstavitev informacije 

  

Temeljno znanje 

1. leto poučevanja (urejanje besedil) 

 v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz,  

 urediti sliko v besedilu,  

 razložiti, zakaj ima računalnik več enot,  

 prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo,  

 predstaviti informacijo z več podatki,  

 opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo kakovost strojne opreme računalnika,  

 opisati področja uporabe računalnika,  

 opisati naloge strojne in programske opreme računalnika,  

 našteti različne načine zapisa podatkov,  

 iz informacije izluščiti dejstva 

  

2. leto poučevanja (računalniška omrežja) 

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti,  

 vnesti in oblikovati podatke v preglednico,  

 uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike,  

 selektivno uporabiti podatke iz omrežja internet,  

 razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov,  

 razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo,  

 razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja,  

 poslati sporočilo po elektronski pošti,  

 odgovoriti na prejeto sporočilo,  



43 

 

3. leto poučevanja (multimedija) 

 uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, 

 ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev,  

 razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske, 

 predstaviti informacijo z več mediji,  

 izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije  

 

Zahtevnejše znanje 

1. leto poučevanja (urejanje besedil) 

 poslati sporočilo po elektronski pošti,  

 odgovoriti na prejeto sporočilo,  

 napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem,  

 izdelati in spremeniti preprost računalniški program,  

 inovativno predstaviti informacijo z več podatki 

  

2. leto poučevanja (računalniška omrežja) 

 vplesti spletno stran v omrežje,  

 narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo,  

 napisati algoritem z vejiščem,  

 izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem 

  

3. leto poučevanja (multimedija) 

 napisati algoritem, ki reši zahtevnejši, vendar razumljiv problem,  

 izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem  
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Za primerjavo poleg standardov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom  

in rednega osnovnošolskega programa navajamo še standarde znanja programa Računalniška 

pismenost za odrasle. Program je sicer namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali 

in želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega 

življenja, vendar se ga lahko učenci udeležijo, ko končajo šolanje. Udeleženci v programu 

spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme 

informacijske tehnologije; naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in 

operacijskega sistema; naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami; 

naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo; znajo uporabljati glavne spletne storitve in 

elektronsko pošto (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2004).  

 

Temeljna informacijska znanja 

Temeljna področja Znanja in spretnosti udeleženca 

Poznavanje 

računalnika 

Pozna glavne dele osebnega računalnika. 

Pozna nekatere glavne enote za vnos podatkov v računalnik. 

Pozna običajne izhodne enote za prikaz rezultatov računalniške 

obdelave. 

Delo z 

računalnikom 

Zna vključiti računalnik. 

Pravilno zaustavi delovanje računalnika. 

Zna uporabiti funkcijo »ponovni zagon«. 

Zna uporabljati osnovne in funkcijske tipke.  

Uporablja tipke za krmiljenje kazalca. 

Pozna funkcije posebnih tipk. 

Uporablja različne funkcije miške pri delu z računalnikom. 

Prilagoditev in 

uporaba namizja 

Zna poiskati program v meniju »start«. 

Išče datoteke ali mape. 

Dodaja elemente v meni »start«. 

Preveri nedavno uporabljene datoteke v meniju »start«. 

Pozna pogostejše ikone na namizju. 

Izbira in premika ikone. 

Zna odpreti datoteko, mapo, program z namizja.  
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Prepozna različne sestavne dele okna: naslovna vrstica, meni, orodna 

vrstica, statusna vrstica, drsni trak.  

Zna premikati okna in spreminjati njihovo velikost. 

Pozna in loči med različnimi nosilci podatkov. 

Delo s podatki Poišče mapo na disku. 

Izdela novo mapo. 

Preimenuje mapo. 

Izbriše mapo. 

Prepozna osnovne tipe datotek. 

Zna kopirati datoteko. 

Premika datoteke med imeniki in med diskovnimi pogoni. 

Preimenuje datoteko. 

Izbriše datoteko. 

Zna obnoviti datoteko iz koša. 

Izprazni koš. 

Uporablja orodje iskanje za iskanje datotek ali map. 

Poišče datoteke na osnovi vsebine, datuma spremembe, datuma 

izdelave ali velikosti. 

Ve, kaj je virus in kakšni so lahko njegovi učinki. 

Spozna in razume nekatere možne načine prenosa virusa na računalnik. 

Spozna prednosti protivirusnih programov. 

Izdelava in oblikovanje besedil 

Osnove 

urejevalnika 

besedil 

Odpre (in zapre) program za urejanje besedil.  

Odpre nov dokument.  

Vstavi besedilo.  

Shrani dokument. 

Shrani dokument pod drugačnim imenom (funkcija »shrani kot«).  

Odpre že izdelan dokument.  

Preklaplja med odprtimi dokumenti.  

Uporablja razpoložljivo pomoč.  

Zapre dokument.  
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Preprosto urejanje 

dokumentov 

Izbriše besedilo s pomočjo brisalke (»delete«) ali vračalke 

(»backspace«).  

Uporabi ukaz »zamenjaj« za zamenjavo določene besede ali fraze.  

Znotraj enega ali več odprtih dokumentov premika ali kopira  

besedilo.  

Uporabi ukaz »razveljavi« (»undo«) in »uveljavi« (»redo«).  

Uporabi ukaz »najdi« za iskanje določene besede ali fraze.  

Preprosto 

oblikovanje 

Zna izbirati besedilo na različne načine (npr. z miško, s tipkovnico).  

Izbere znak, besedo, vrstico, stavek, odstavek ali celotno besedilo.  

Spremeni usmerjenost strani: podolžna, pokončna usmerjenost.  

Spremeni robove celotnega dokumenta (zgornji, spodnji, levi, desni 

rob).  

Vstavi, izbriše prelom strani v dokumentu.  

Uporabi možnost avtomatskega številčenja strani v dokumentu.  

Spreminja velikost in vrsto pisave.  

Oblikuje pisavo krepko, ležeče in podčrtano.  

Spreminja med malimi in velikimi črkami besedila.  

Uporabi obstoječ slog za besedo, vrstico ali odstavek.  

Vstavi in odstrani označbe odstavkov.  

Vstavi in odstrani označbe preloma vrstice.  

Uporabi različne poravnave za besedilo (levo, desno, sredinsko, 

obojestransko).  

Uporabi enojen ali dvojen razmik med vrsticami znotraj posameznih 

odstavkov.  

Vstavljanje tabel Ustvari tabelo, v katero lahko vstavi besedilo.  

Vstavi podatke v tabelo in jih uredi.  

Izbere vrstice, stolpce, celice, celotno tabelo.  

Vstavi, izbriše vrstice in stolpce.  

Spremeni širino stolpca in višino vrstice.  

Tiskanje datotek Preveri pravopis v dokumentu in vnese spremembe (popravljanje 

pravopisnih napak, brisanje ponovljenih besed).  

Ogleda si dokument v predogledu tiskanja.  
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Izbere tiskalnik.  

Izbira obsega tiskanja (npr. natis celotnega dokumenta, določenih 

strani ali določenega števila kopij) in natisne dokument. 

Uporaba interneta 

Osnove interneta Ve, kaj je spletni pregledovalnik (brskalnik) in čemu služi.  

Pozna funkcijo iskalnika (»search engine«).  

Zaveda se nevarnosti okužbe računalnika z virusom preko prenesene 

datoteke.  

Zaveda se možnosti prevar pri uporabi kreditne kartice na internetu.  

Uporaba spletnega  

brskalnika  

 

Odpre (in zapre) program za pregledovanje svetovnega spleta.  

Vnese naslov spletne strani (URL).  

Pregleduje spletno stran.  

Nastavi začetno stran spletnega brskalnika.  

Prikaže spletno stran v novem oknu.  

Prekine nalaganje spletne strani.  

Osveži spletno stran.  

Doda spletno stran v mapo za shranjevanje zaznamkov (mapa 

Priljubljene).  

Prikaže zaznamovano/priljubljeno spletno stran.  

Izbriše zaznamek.  

Izbere določen iskalnik.  

Kombinira iskalne kriterije pri iskanju.  

Določi nastavitve tiskanja spletne strani, kot so celotna spletna stran, 

določen okvir, izbrano besedilo, število kopij.  

Natisne.  

Uporaba elektronske pošte 

Elektronska pošta Razume sestavo naslova e-pošte.  

Zaveda se možnosti prejema nezaželene pošte.  

Zaveda se nevarnosti virusne okužbe računalnika zaradi odprtja 

neznanega sporočila ali priloge, vsebovane v neznanem sporočilu.  

V poštnem predalu doda, odstrani naslove, kot so pošiljatelj, zadeva, 

datum prejema.  
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Osnovna uporaba 

elektronske pošte 

Odpre (in zapre) program za delo z elektronsko pošto.  

Odpre prejeto poštno sporočilo.  

Zapre poštno sporočilo.  

Odpre in shrani pripete datoteke (»file-attachment«) na trdi disk.  

Uporabi funkcije »odgovori pošiljatelju«, »odgovori vsem« in 

»posreduj«. 

Odgovori brez vključitve originalnega sporočila.  

Sestavi novo sporočilo.  

Vstavi poštni naslov v polje »za«.  

Vpiše naslov v polje »zadeva«.  

Sporočilu pripne datoteko.  

Pošlje sporočila več naslovnikom. 

Urejanje  

elektronske pošte  

 

Izdela seznam naslovov. 

Doda nov poštni naslov v seznam naslovov.  

Izbriše poštni naslov iz seznama naslovov.  

Poišče sporočilo med pošiljatelji. 

Izdela novo poštno mapo.  

Premakne sporočila v novo poštno mapo.  

Izbriše sporočilo.  

Obnovi sporočilo iz koša/mape izbrisanih sporočil.  

Izprazni koš/mapo izbrisanih sporočil.  

Določi nastavitve tiskanja (celotno sporočilo, izbrane vsebine, 

določeno število kopij. 

Natisne sporočilo. 

Tabela 13: Standardi znanja in spretnosti programa: Računalniška pismenost za odrasle  

 

Iz vseh predstavljenih standardov znanj vidimo, da so standardi računalniške pismenosti v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom podobni standardom programa 

osnovne šole in programa Računalniška pismenost za odrasle. To potrjuje pomembnost 

računalniške pismenosti posameznika in družbe. Obenem avtorji učnih načrtov s tem kažejo 

tudi svoja pričakovanja, da so otroci v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom sposobni usvojiti ta znanja in da jim ta koristijo pri spopadanju z izzivi na drugih 

področjih. Seveda so prisotne tudi razlike, saj gre za različne populacije in sposobnosti 
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posameznikov, ki obiskujejo določen program. Predvsem je to vidno pri zahtevnejših sklopih, 

na katerih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ni poudarka. 

Predstavljeni standardi so bili poleg že omenjenih raziskav osnova za izdelavo vprašalnika o 

samooceni računalniškega znanja in testa računalniške pismenosti učencev, ki obiskujejo 

program z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

2.3 SPOL IN UPORABA RAČUNALNIKA 

 

Razlike med spoloma pri uporabi računalnikov so bile v preteklih raziskavah že večkrat 

potrjene. Pogosto so vezane na iskanje povezav, ki bi potrdile socializacijo in družbena 

pričakovanja do spolov kot glavni dejavnik obstoja razlik v računalniški pismenosti med 

spoloma. Spolni stereotipi so napačna prepričanja (za razliko od pojma spolne razlike), ki jih 

poznamo tudi na področju računalniškega izobraževanja. Eden od teh stereotipov je, da je 

računalniška tehnologija povezana s fanti, kar naj bi povzročilo pri dekletih manjše zanimanje 

zanjo (American Association of University Women, 2000). Poleg tega Kirmani (2009) 

ugotavlja, da 80 % učiteljev pogosteje sprašuje dečke po odgovorih, ki se nanašajo na 

znanost, matematiko in tehnologijo, kar negativno vpliva na samopodobo deklet tudi glede 

uporabe računalnika. Killpack (2003) meni, da to ne drži, ampak da dekleta uporabljajo 

računalnik v druge namene. Razlike med spoloma naj bi naraščale s starostjo (Kay, 2007). 

Tudi večina programske opreme naj bi bila prirejena za dečke, saj v računalniških igrah 

prevladujejo moški liki in med vrstami iger nasilne ter »akcijske« igre. Ena zadnjih 

slovenskih raziskav med dijaki je pokazala, da igra računalniške igre 85,1 % moških in 59,1 

% žensk (Mladi in računalniške igre, 2012). 

Pomembna raziskava na področju IKT v Evropi med učenci, starimi 15 let, se je leta 2003 

izvedla v okviru programa Pisa (Program for international student assessment). V programu 

mednarodne primerjave dosežkov učencev, so v raziskavi ugotovili, da obstajajo razlike med 

dečki in deklicami pri načinu uporabe IKT, kako se jo naučijo uporabljati in pri računalniških 

dejavnostih, ki jim dajejo prednost. Med spoloma ni statistično pomembnih razlik pri uporabi 

didaktičnih programov, ki se uporabljajo predvsem v šolskem okolju, in glede pogostosti 

uporabe računalnika, a so razlike pri računalniških igrah in uporabi računalniških programov. 

Fantje se naučijo uporabljati računalnik sami ali ob pomoči prijateljev, deklice pa v šoli ali 
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doma ob pomoči odrasle osebe. Obenem izpostavljajo tudi razlike v samooceni sposobnosti in 

znanja, saj na primer kar polovica vseh deklet meni, da niso sposobna uporabljati programov 

za predstavitev, zaščito pred računalniškimi virusi in izdelovanje spletnih strani, medtem ko 

dečki menijo, da znajo opraviti tudi sestavljene računalniške dejavnosti. Dekleta so 

samozavestnejša pri uporabi programov za komuniciranje (pisanje sporočil, uporaba 

klepetalnic) (Eurydice, 2005). Ena zadnjih raziskav na tem področju ICILS 2013 ugotavlja, da 

dekleta pogosto prekašajo fante v računalniški in informacijski pismenosti (Ferrari, 2013). 

Raziskave o razlikah v računalniški pismenosti med spoloma ciljno raziskujejo tudi vpliv 

drugih dejavnikov: razločnega procesiranja informacij, saj moški procesirajo hitreje in bolj 

površno kot ženske (Lal, 2002); bioloških dejavnikov, saj imajo ženski možgani večji 

hipokampus kot moški, moški pa več prostora namenjenega spolni sli ter središču za 

agresivnost in ukrepanje; različnih kemičnih procesov, saj dekleta v najstniških letih 

proizvajajo veliko več estrogena in na drugi strani fantje več testosterona, kar vpliva na 

njihovo obnašanje in zanimanje (Brizendine, 2007, 2010). 

Na podlagi raziskav, ki prikazujejo razlike med deklicami in dečki oziroma med spoloma pri 

uporabi, samooceni znanja in dejanskim računalniškim znanjem, smo tudi mi v raziskavi o 

računalniški pismenosti otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen program z 

nižjim izobrazbenim standardom, ugotavljali razlike med spoloma, vendar smo se pri tem 

usmerili zgolj na razlike med samooceno znanja in dejanskim znanjem, nismo pa raziskovali 

razlogov za morebitne ugotovljene razlike. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Tako kot celotna družba se tudi otroci s posebnimi potrebami srečujejo z novostmi na 

področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemer imata računalniška in 

informacijska pismenost pomembno vlogo. Množico različnih podatkov je treba smiselno 

urediti, predelati, uporabiti, da nam koristijo. Ker imajo otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju znižane sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti 

(Vovk-Ornik, 2015), je treba omejitve upoštevati pri razvoju izobraževalnih vsebin na 

področju računalniške pismenosti in raziskovanju omenjenega področja.  

Raziskave (Grant, Malloy in Murphy, 2009, Pedagoški inštitut, 2013, Podovšovnik, 2009) 

kažejo na razlike v računalniški pismenosti učencev in študentov med različnimi državami, 

vključenimi v raziskave. Ugotovljeno je bilo tudi, da je stopnja računalniške pismenosti 

odvisna od zahtevnosti in pogostosti uporabe določenega računalniškega znanja. Po nam 

dostopnih virih raziskava, v katero bi bili vključeni učenci, ki obiskujejo prilagojen program z 

nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS), na področju računalniške pismenosti in samoocene 

računalniškega znanja v Sloveniji še ni bila izvedena. V raziskavi smo zato želeli ugotoviti 

obseg računalniške pismenosti in razliko med samooceno in dejanskim znanjem učencev 

PPNIS. Napačna podoba o znanju nas praviloma ovira pri pridobivanju novega znanja (Grant, 

Malloy in Murphy, 2009). Ovira tako posameznika, ki znanje želi pridobiti, kot tudi učitelja 

oziroma načrtovalce učnih programov, saj lahko napačno načrtujejo in izvajajo vzgojno-

izobraževalni proces. Preverjanje znanja nam omogoči lažje načrtovanje individualiziranih 

programov na področju računalniške pismenosti pri učencih, ki obiskujejo PPNIS. Ker je 

področje pismenosti zelo široko, smo se v tem magistrskem delu omejili na računalniško 

pismenost, čeprav se področja različnih pismenosti lahko tudi prepletajo. Cilj magistrskega 

dela je bil ugotoviti, kolikšna je računalniška pismenost učencev, ki obiskujejo prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom, in kakšno je njihovo mnenje glede znanja o 

uporabi računalnika. Z raziskavo smo želeli raziskati tudi odstopanja med dejanskim znanjem 

in samooceno znanja učencev. Za učence je pomembno, da pridobijo povratno informacijo o 

znanju, saj so njihove ocene pogosto nerealne. Menimo, da imata test znanja in vprašalnik 
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potencial za oblikovanje individualiziranega programa na področju računalniške pismenosti. 

Z informacijo o dejanskem znanju, predstavah učencev o lastnem znanju in razliko med 

obojim lahko učitelj oceni šibka in močna področja, seznani učenca, ga motivira in pripravi 

primerne naloge za nadgradnjo.  

 

3.2 HIPOTEZE RAZISKAVE 

 

Glede na raziskovalno vprašanje smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

urejanja besedil, medtem ko manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven. 

H2: Večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

spletnega komuniciranja, medtem ko manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven. 

H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med samooceno znanja učencev in ocenjenim 

znanjem. 

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike med znanjem učenk in znanjem učencev glede 

računalniške pismenosti. 

H5: Ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja učenk in samooceno znanja 

učencev na področju računalniške pismenosti. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

 

Empirični del raziskave je bil izveden s kvantitativnim pristopom z uporabo deskriptivne in 

kavzalne neeksperimentalne metode. Raziskava je bila izvedena februarja in marca 2016. 

Učencem smo najprej prestavili namen in vsebino vprašalnika ter navodila za izpolnjevanje. 

Dodatno smo jim razložili neznane, manj znane besede in besedne zveze (v primeru 

nerazumevanja trditev). Anketiranci so na vprašalnik individualno pisno odgovarjali, testne 

naloge so opravili na računalniku (v programu urejevalnik besedil – Word, PowerPoint, 

Raziskovalec in na spletu). 
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3.3.1 Merski inštrument in vrednotenje 

 

Vprašalnik za preverjanje in samooceno znanja smo oblikovali na podlagi vsebin 

specialnopedagoškega predmeta računalniško opismenjevanje, izbirnega predmeta 

računalništvo, ameriškega testa Tasks SAM 2003 Assessment in mednarodne raziskave ICILS 

2013. Vprašalnik ugotavlja samooceno učenke oziroma učenca, test pa znanje, ki ga izkažeta. 

Vprašalnik in test vsebujeta vsak po 38 vsebinsko enakih trditev (zaradi primerjave). 

Razdeljena sta na sklopa Urejanje besedil in Spletno komuniciranje. Oba sklopa vsebujeta 

osnovno in višjo raven znanja. Urejanje besedil – osnovno raven tvorijo trditve: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27. Urejanje besedil – višjo raven 

predstavljajo trditve: 9, 10, 12, 16, 17, 24, 26, 28. Spletno komuniciranje – osnovno raven 

tvorijo trditve: 29, 30, 31, 32, 33, 34. Spletno komuniciranje – višjo raven tvorijo trditve: 35, 

36, 37 in 38.  

SKLOP: UREJANJE BESEDIL – OSNOVNA RAVEN 

1. trditev Odpre program – urejevalnik besedil (Word). 

2. trditev Poišče dokument v mapi.      

3. trditev Označi besedilo kot krepko v urejevalniku besedila (Word). 

4. trditev Označi besedilo kot poševno v urejevalniku besedila (Word). 

5. trditev Podčrta besedilo v urejevalniku besedila (Word). 

6. trditev Spremeni barvo pisave v urejevalniku besedila (Word). 

7. trditev Uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila (Word). 

8. trditev Uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila (Word). 

11. trditev Pravilno uporabi preslednico v urejevalniku besedila (Word). 

13. trditev Na tipkovnici poišče smerne tipke v urejevalniku besedila (Word). 

14. trditev Uporabi tipko za veliko začetnico (ključek ali dvigalko). 
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15. trditev Uporabi tipko za nov odstavek (vnašalko) v urejevalniku besedila (Word). 

18. trditev Ustvari novo stran v dokumentu v urejevalniku besedila (Word). 

19. trditev Shrani dokument v urejevalniku besedila (Word). 

20. trditev Ustvari novo mapo v Raziskovalcu. 

21. trditev Preimenuje datoteko v Raziskovalcu. 

22. trditev Prenese ali kopira dokument iz ene mape v drugo. 

23. trditev Zbriše mapo v Raziskovalcu. 

25. trditev Zna dodati novo prosojnico v PowerPoint predstavitev. 

27. trditev Zna napisati besedilo v izbrano prosojnico v PowerPointu. 

Tabela 14: Trditve v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven 

SKLOP: UREJANJE BESEDIL – VIŠJA RAVEN 

9. trditev Prilagodi razmik med vrsticami v urejevalniku besedila (Word). 

10. trditev Spremeni usmerjenost lista v urejevalniku besedila (Word). 

12. trditev Uporabi črkovalnik v urejevalniku besedila (Word). 

16. trditev Uporabi tipko za uporabo zgornjih znakov na tipkovnici (zapiše vprašaj, klicaj, 

uklepaj) v urejevalniku besedila (Word). 

17. trditev Prenese sliko s spleta v dokument v urejevalniku besedila (Word). 

24. trditev Vrne dokument iz koša v mapo. 

26. trditev Izbriše prosojnico v PowerPointu. 

28. trditev V predstavitev v PowerPointu vstavi fotografijo. 

Tabela 15: Trditve v sklopu Urejanje besedil – višja raven 
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SKLOP: SPLETNO KOMUNICIRANJE – OSNOVNA RAVEN 

29. trditev Prijavi se v Facebook. 

30. trditev Poišče prijatelja na Facebooku. 

31. trditev Prijatelju napiše sporočilo na zid v Facebooku. 

32. trditev Zna odpreti elektronsko pošto (Gmail, Hotmail). 

33. trditev Prebere elektronsko sporočilo (Gmail, Hotmail). 

34. trditev Pošlje elektronsko sporočilo (Gmail, Hotmail). 

Tabela 16: Trditve v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven 

 

SKLOP: SPLETNO KOMUNICIRANJE – VIŠJA RAVEN 

35. trditev Elektronskemu sporočilu pripne besedilo (Gmail, Hotmail). 

36. trditev Odpre datoteko, ki je pripeta elektronskemu sporočilu (Gmail, Hotmail). 

37. trditev Pravilno se odjavi iz elektronske pošte (Gmail, Hotmail). 

38. trditev Ustvari prazno html stran (Wordpress, Joomla).                                                                                                               

Tabela 17: Trditve v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven 

Odgovori imajo stopnje strinjanja od 1–3. Vrednoti se vsaka trditev posebej, pri čemer se 

odgovori točkujejo: 

1. ne znam oziroma ne zna – 1 točka                                                                                                                 

2. znam ob pomoči oziroma zna ob pomoči – 2 točki 

3. znam brez težav oziroma zna brez težav – 3 točke          

 Odvisne spremenljivke so povprečje ocen posameznih trditev, ki sestavljajo posamezen sklop 

– odvisno spremenljivko.                                                                                                       
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3.3.2 Opis vzorca 

 

Priložnostni vzorec je zajemal 88 učenk in učencev od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo 

prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Sodelovali 

so učenci naslednjih šol: OŠ Glazija Celje, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, OŠPP Levstikov trg 

Ljubljana, OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ V parku Slovenske Konjice. Učenci so bili 

razdeljeni v dva podvzorca. Prvi podvzorec tvorijo učenke, drugega učenci. 

 

Graf 1: Delež učencev glede na spol 

V raziskavi je sodelovalo 57 % učencev moškega spola (50 učencev) in 43 % ženskega spola 

(38 učenk), kar razberemo iz grafa 1.  

                                            

Graf 2: Delež učencev glede na razred 
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Iz grafa 2 razberemo, da je v raziskavi sodelovalo največ učencev 7. razreda (45 % oziroma 

40 učencev), sledijo učenci 8. razreda (31 % ali 27 učencev), medtem ko je najmanj učencev 

9. razreda (24 % oziroma 21 učencev).  

 

Graf 3: Delež učencev glede na starost 

Graf 3 prikazuje delež učencev glede na njihovo starost. V raziskavi je sodelovalo največ 

učencev, ki so stari 14 let (33 % oziroma 29 učencev), sledijo učenci, stari 13 let (25 % ali 22 

učencev), nato učenci, stari 15 let (19 % ali 17 učencev), učenci, stari 12 let (10 % ali 9 

učencev), na predzadnjem mestu so učenci, stari 16 let (7 %, kar je v našem primeru 6 

učencev), in na zadnjem mestu učenci, stari 17 let (6 % ali 5 učencev). 

 

3.3.3 Analiza podatkov 

 

Pridobljeni podatki so obdelani s programskim paketom SPSS 22. Uporabili smo deskriptivno 

statistiko: aritmetična sredina, standardni odklon, Kolmogorov-Smirnov test normalnosti 

porazdelitve. Zanesljivost testa smo preverili s Cronbach alfa koeficientom.                                    

Hipoteze smo preverili z uporabo binomskega testa deležev, Wilcoxon testom in Mann-
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Whitney U-testom in sicer s stopnjo tveganja 0,05. Uporabili smo tudi faktorsko analizo kot 

način preverjanja konstruktne veljavnosti testov znanja. 

 

3.3.4 Opis spremenljivk 

 

Neodvisne spremenljivke: spol anketiranca. 

Odvisne spremenljivke: 

a) Urejanje besedil – osnovno raven tvorijo trditve: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 27.  

b) Urejanje besedil – višjo raven predstavljajo trditve: 9, 10, 12, 16, 17, 24, 26, 28.  

c) Spletno komuniciranje – osnovno raven tvorijo trditve: 29, 30, 31, 32, 33, 34.  

d) Spletno komuniciranje – višja raven vključuje trditve: 35, 36, 37 in 38. 

e) Samoocena znanja: povprečna ocena vseh odgovorov učenk in učencev v vprašalniku. 

f) Samoocena znanja učenk: povprečna ocena vseh odgovorov učenk v vprašalniku. 

g) Samoocena znanja učencev: povprečna ocena vseh odgovorov učencev v vprašalniku. 

h) Ocena znanja učenk in učencev: povprečna ocena vseh odgovorov učenk in učencev na 

testu. 

i) Ocena znanja učenk: povprečna ocena vseh odgovorov učenk na testu. 

j) Ocena znanja učencev: povprečna ocena vseh odgovorov učencev na testu. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1 Globalni rezultati 

 

samoocena 

znanja 

skupaj 

(N = 88) 

učenke 

(N = 38) 

učenci 

(N = 50) 

sklopi M σ R M  σ R M  σ R 

Urejanje besedil 

– osnovna raven 

2,69 0,34 1 2,66 0,35 1 2,70 0,34 2 

Urejanje besedil 

– višja raven 

2,57 0,42 3 2,56 0,37 2 2,58 0,47 3 

Spletno 

komuniciranje   

– osnovna raven 

2,68 0,51 2 2,55 0,61 3 2,78 0,41 1 

Spletno 

komuniciranje   

– višja raven 

2,30 0,66 4 2,26 0,64 4 2,33 0,68 4 

Tabela 18: Ocene (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon, R = rang – doseženo 

mesto glede na aritmetično sredino) raziskovanih sklopov samoocene znanja glede na 

neodvisno spremenljivko 

Iz tabele 18 razberemo, da je skupno doseženo najvišje mesto (rang 1) pri sklopu Urejanje 

besedil – osnovna raven, sledijo Spletno komuniciranje - osnovna raven (rang 2), Urejanje 

besedil – višja raven (rang 3) in na zadnjem mestu Spletno komuniciranje – višja raven (rang 

4).  Pri učenkah je rezultat podoben, zamenjan je zgolj vrstni red rangov 2 in 3. Pri učencih 

dosega sklop Spletno komuniciranje – osnovna raven najvišje mesto (rang 1), Urejanje besedil 

– osnovna raven rang 2, Urejanje besedil – višja raven rang 3 in Spletno komuniciranje – višja 

raven rang 4. Če pogledamo tabelo 18, vidimo, da učenke in učenci menijo, da imajo najmanj 

težav pri sklopih  Urejanje besedil – osnovna raven, Spletno komuniciranje – osnovna raven 

in Urejanje besedil – višja raven, največ težav pa imajo pri sklopu Spletno komuniciranje – 

višja raven. Medtem ko učenke menijo, da najbolje poznajo področje Urejanje besedil – 

osnovna raven, je mnenje učencev drugačno. Njihovo močno področje naj bi bilo Spletno 
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komuniciranje – osnovna raven. Pri učenkah sta Urejanje besedil – višja raven in Spletno 

komuniciranje – osnovna raven skoraj izenačena, medtem ko je Spletno komuniciranje – višja 

raven na zadnjem mestu, kar pomeni, da imajo po njihovem mnenju na tem področju najmanj 

znanja. Mnenje učencev je, da imajo manj znanja na področjih Urejanje besedil – osnovna in 

višja raven ter najmanj pri sklopu Spletno komuniciranje – višja raven. 

 

  

Graf 4: Ocene raziskovanih sklopov samoocene znanja glede na neodvisno spremenljivko 

Iz tabele 18 in grafa 4 razberemo, da je pri prvem sklopu Urejanje besedil – osnovna raven 

aritmetična sredina pri učenkah 2,66, nekoliko višja je pri učencih 2,70 in skupnem rezultatu 

2,69. To pomeni, da so se učenci na tem področju bolje ocenili kot dekleta. Standardni odklon 

pri učencih in skupno znaša 0,34, pri učenkah 0,35, kar pomeni, da so odgovarjali homogeno 

in da pri samoocenjevanju ni bilo večjih odstopanj.                                                                                 

Pri drugem sklopu Urejanje besedil – višja raven, je ponovno najnižja vrednost aritmetične 

sredine pri učenkah 2,56, sledi skupni rezultat 2,57, najvišja aritmetična sredina je pri učencih 

2,58. Tudi pri tem sklopu so se učenci bolje ocenili kot učenke, kar pomeni, da menijo, da 

znajo uspešno rešiti več računalniških nalog kot učenke. Standardni odklon je pri učenkah 

0,37, skupno 0,42, pri učencih 0,47, kar pomeni, da so učenci pri tem sklopu odgovarjali bolj 

heterogeno kot učenke. 
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Tudi pri tretjem sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven imajo najnižjo aritmetično 

oceno učenke 2,55, sledi skupni rezultat učenk in učencev z aritmetično sredino 2,68. 

Najbolje so se ponovno ocenili učenci in dosegli aritmetično sredino 2,78. Standardni odklon 

je najmanjši pri učencih 0,41, skupno znaša 0,51, učenke so odgovarjale bolj heterogeno, saj 

je standardni odklon 0,61. 

Ocena aritmetične sredine pri četrtem sklopu Spletno komuniciranje – višja raven, je ponovno 

najnižja pri učenkah 2,26, ponovno so se bolje ocenili učenci z aritmetično sredino 2,33. 

Standardni odklon pri učenkah znaša 0,64, skupno 0,66, pri učencih 0,68. Učenke so 

odgovarjale nekoliko bolj homogeno kot učenci. 

Iz grafa 4 ugotovimo, da dosegajo učenci pri vseh sklopih višjo samooceno znanja kot 

učenke. Glede homogenosti odgovorov tega ne moremo trditi, saj so vrednosti odvisne od 

obravnavanega sklopa. Večja nehomogenost se kaže pri sklopih Spletno komuniciranje – 

osnovna raven in Spletno komuniciranje – višja raven. Ker sta omenjena sklopa zahtevnejša, 

učenci težje ocenijo svoje znanje oziroma prihaja do večjih razlik med njihovimi odgovori.                                                                                                                                 

Učenci imajo torej boljše mnenje o svojem znanju glede uporabe računalnika in programov 

kot učenke, kar dokazujejo tudi druge že omenjene raziskave. To naj bi bila posledica 

pogostejše uporabe računalnika in drugih tehnoloških naprav ter zanimanja za tehniko pri 

učencih. Učenke sicer glede samoocene ne odstopajo v tako veliki meri, saj meja med 

zanimanjem deklic in dečkov ni več tako izrazita, kot je bila včasih, predvsem na področju 

komunikacijsko-informacijske tehnologije (Killpack 2003, Eurydice, 2005).  

Iz tabele 19 razberemo, da je skupno dosežno najvišje mesto (rang 1) pri sklopu Urejanje 

besedil – osnovna raven, sledijo Urejanje besedil – višja raven (rang 2), Spletno 

komuniciranje – osnovna raven (rang 3) in na zadnjem mestu Spletno komuniciranje – višja 

raven (rang 4). Razvrstitev pri učencih in učenkah je enaka. Rezultat pomeni, da so bili učenci 

in učenke posamično in skupno najbolje ocenjeni oziroma so prejeli najvišje število točk pri 

sklopu Urejanje besedil – osnovna raven, kjer so bile naloge najlažje. Sledi sklop Urejanje 

besedil – višja raven. Naloge so bile na tej ravni težje. Pri sklopu Spletno komuniciranje – 

osnovna raven so dosegli posamično in skupno predzadnje mesto. Najslabše ocene so bile pri 

sklopu Spletno komuniciranje – višja raven, kar ne preseneča, saj so bile te naloge za večino 

učencev najtežje. 
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ocena znanja skupaj 

(N = 88) 

učenke 

(N = 38) 

učenci 

(N = 50) 

sklopi M σ R M  σ R M  σ R 

Urejanje besedil 

– osnovna raven 

2,67 0,24 1 2,65 0,24 1 2,69 0,25 1 

Urejanje besedil 

– višja raven 

2,25 0,40 2 2,24 0,36 2 2,25 0,43 2 

Spletno 

komuniciranje   

– osnovna raven 

2,04 0,79 3 1,91 0,81 3 2,13 0,78 3 

Spletno 

komuniciranje   

– višja raven 

1,47 0,59 4 1,38 0,54 4 1,54 0,62 4 

Tabela 19: Ocene (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon, R = rang – doseženo 

mesto glede na aritmetično sredino) raziskovanih sklopov ocene znanja glede na neodvisno 

spremenljivko 

Aritmetična sredina pri prvem sklopu Urejanje besedil – osnovna raven, ocena znanja skupno 

znaša 2,67, pri učenkah 2,65 in pri učencih 2,69. Kar pomeni, da so učenci dosegli nekoliko 

boljši rezultat kot učenke. Standardni odklon pri deklicah in skupno znaša 0,24, pri učencih 

0,25. 

Pri drugem sklopu Urejanje besedil – višja raven, ocenjeno znanje je najnižja vrednost 

aritmetične sredine pri učenkah 2,24, sledita skupni rezultat in rezultat učencev, ki je 2,25 

(najvišja aritmetična sredina pri tem sklopu). Standardni odklon je pri učencih 0,43, skupno 

0,40, pri učenkah 0,36, kar pomeni, da so ocene učenk bolj homogene. 

Tudi pri tretjem sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven, ocenjeno znanje imajo 

najnižjo aritmetično oceno učenke 1,91, učenci dosegajo oceno 2,13, njihova povprečna ocena 

pa je 2,04. Standardi odklon je najmanjši pri učencih 0,78, pri učenkah znaša 0,81. 

Ocena aritmetične sredine pri četrtem sklopu Spletno komuniciranje – višja raven, ocenjeno 

znanje je ponovno najnižja pri učenkah 1,38, sledi skupna ocena 1,47, rezultat aritmetične 

sredine pri učencih je 1,54. Standardni odklon je najmanjši pri učenkah 0,54, pri učencih 0,62.  
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Graf 5: Ocene raziskovanih sklopov ocene znanja glede na neodvisno spremenljivko 

 

Iz grafa 5 ugotovimo, da učenci pri vseh sklopih dosegajo višjo oceno znanja kot učenke, 

predvsem pri spletnem komuniciranju na obeh ravneh, medtem ko je razlika pri urejanju 

besedil na obeh ravneh zelo majhna. Ali gre za statistično pomembne razlike, smo preverili v 

hipotezah. Standardni odkloni so med skupinami podobni, razlike so večje med posameznimi 

sklopi. 
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3.4.2 Rezultati po področjih   

Pri interpretaciji rezultatov po področjih smo predstavili naloge, pri katerih so se učenci 

najbolje in najslabše odrezali. 

Urejanje besedil –  

osnovna raven 

samoocena znanja 

(N = 88) 

ocena znanja 

(N = 88) 

 M σ M σ 

1. TRDITEV 2,99 0,11 2,95 0,26 

2. TRDITEV 2,76 0,48 2,96 0,24 

3. TRDITEV 2,77 0,52 2,51 0,59 

4. TRDITEV 2,64 0,63 2,70 0,51 

5. TRDITEV 2,74 0,47 2,75 0,46 

6. TRDITEV 2,94 0,32 2,94 0,32 

7. TRDITEV 2,35 0,69 2,00 0,79 

8. TRDITEV 2,34 0,72 2,10 0,80 

     11. TRDITEV 2,77 0,50 2,75 0,55 

     13. TRDITEV 2,78 0,56 2,93 0,25 

     14. TRDITEV 2,91 0,36 2,96 0,18 

     15. TRDITEV 2,81 0,49 2,93 0,29 

     18. TRDITEV 2,68 0,63 2,49 0,64 

     19. TRDITEV 2,81 0,50 2,85 0,42 

     20. TRDITEV 2,62 0,63 2,70 0,57 

     21. TRDITEV 2,60 0,65 2,46 0,66 

     22. TRDITEV 2,45 0,76 2,74 0,51 

     23. TRDITEV 2,68 0,60 2,74 0,50 

     25. TRDITEV 2,40 0,78 2,41 0,85 

     27. TRDITEV 2,60 0,70 2,54 0,83 

Tabela 20: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene 

znanja in ocene znanja po posameznih trditvah  v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven 
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Tabela 20 prikazuje skupne rezultate samoocene in ocene znanja na področju Urejanje besedil 

– osnovna raven.  

Učenci menijo, da so najbolj samostojni in uspešni pri 1. nalogi (odpre program – urejevalnik 

besedil) – aritmetična sredina 2,99. Sledita 6. naloga (spremeni barvo pisave v urejevalniku 

besedila) – aritmetična sredina 2,94 in na tretjem mestu 14. naloga (uporabi veliko začetnico) 

– aritmetična sredina 2,91. Najslabše so se ocenili pri 8. nalogi (uporabi gumb uveljavi v 

urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,34, pred njo sta 7. naloga (uporabi gumb 

razveljavi v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,35 in 25. naloga (doda novo 

prosojnico v PowerPoint predstavitev) – aritmetična sredina 2,40.  

Pri testu znanja sta bili najbolje ocenjeni 2. in 14. naloga (poišče dokument v mapi in uporabi 

tipko za veliko začetnico) – aritmetična sredina je pri obeh nalogah 2,96. Sledita 1. naloga 

(odpre program – urejevalnik besedil) – aritmetična sredina 2,95 in 6. naloga (spremeni barvo 

pisave v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,94. Najslabše so bili učenci ocenjeni 

pri 7. nalogi (uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,00, 

8. nalogi (uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,10 in 25. 

nalogi (doda novo prosojnico v PowerPoint predstavitev) – aritmetična sredina 2,54. 

Iz rezultatov vidimo, da ni bistvenih razlik med najbolje samoocenjenimi in ocenjenimi 

nalogami. Razlike med aritmetičnimi sredinami so majhne.  

Učenci so bolj homogeno odgovarjali pri nalogah, ki so bile najbolje samoocenjene. Prav tako 

je pri ocenjenih nalogah. Razloge za razlike med najbolje in najslabše samoocenjenimi 

nalogami pri učencih bi lahko delno pripisali njihovemu nepoznavanju pojmov (uveljavi, 

razveljavi, prosojnica).  

Glede na to, da gre za osnovno raven, smo pričakovali, da bodo učenci vse naloge uspešno in 

pravilno rešili. Aritmetične sredine so sicer visoke, niso pa najvišje, kar pomeni, da nekatere 

osnove niso usvojene ali jih učenci pozabijo, če jih ne uporabljajo oziroma obnavljajo, kar naj 

bi bilo značilno tudi za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
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Urejanje besedil                       

– osnovna raven 

samoocena znanja učenk 

(N = 38) 

samoocena znanja učencev  

(N = 50) 

 M σ M σ 

1. TRDITEV  3,00 0,00 2,98 0,14 

2. TRDITEV  2,76 0,49 2,76 0,48 

3. TRDITEV  2,66 0,62 2,86 0,40 

4. TRDITEV 2,53 0,69 2,72 0,57 

5. TRDITEV 2,81 0,39 2,68 0,51 

6. TRDITEV 2,95 0,32 2,94 0,31 

7. TRDITEV 2,24 0,67 2,44 0,70 

8. TRDITEV 2,26 0,76 2,40 0,70 

     11. TRDITEV 2,79 0,47 2,76 0,52 

     13. TRDITEV 2,79 0,53 2,78 0,58 

     14. TRDITEV 2,89 0,39 2,92 0,34 

     15. TRDITEV 2,87 0,41 2,78 0,54 

     18. TRDITEV 2,71 0,61 2,66 0,66 

     19. TRDITEV 2,81 0,46 2,82 0,52 

     20. TRDITEV 2,63 0,63 2,62 0,64 

     21. TRDITEV 2,55 0,68 2,62 0,64 

     22. TRDITEV 2,42 0,72 2,48 0,79 

     23. TRDITEV 2,66 0,63 2,70 0,58 

     25. TRDITEV 2,37 0,82 2,44 0,76 

     27. TRDITEV 2,53 0,76 2,64 0,66 

Tabela 21: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene 

znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven 

Tabela 21 prikazuje skupne rezultate samoocene znanja glede na spol na področju Urejanje 

besedil – osnovna raven. 
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Po mnenju učenk so najboljše pri 1. nalogi (odpre program – urejevalnik besedil) – 

aritmetična sredina 3,00. Sledi 6. naloga (spremeni barvo pisave v urejevalniku besedila) – 

aritmetična sredina 2,95, na tretjem mestu je 14. naloga (uporabi tipko za veliko začetnico) – 

aritmetična sredina 2,89. Najslabše so se ocenile pri 7. nalogi (uporabi gumb »razveljavi« v 

urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,24, pred njo sta 8. naloga (uporabi gumb 

»uveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,26 in 25. naloga (doda novo 

prosojnico v PowerPoint predstavitev) – aritmetična sredina 2,37. 

Učenci menijo enako kot učenke. Najbolje so se ocenili pri 1. nalogi (odpre program – 

urejevalnik besedil) – aritmetična sredina 2,98. Sledi 6. naloga (sprememba barve pisave v 

urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,94, na tretjem mestu je 14. naloga (uporabi 

tipko za veliko začetnico) – aritmetična sredina 2,92. Najslabše so se ocenili pri 8. nalogi 

(uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,40, pred njo sta 17. 

naloga (uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila) in 25. naloga (doda novo 

prosojnico v PowerPoint predstavitev) – pri obeh nalogah je aritmetična sredina 2,44. 

Tako učenke kot učenci so se najbolje in najslabše ocenili pri enakih nalogah. Oboji so bolj 

homogeno odgovarjali pri nalogah, ki so bile najbolje samoocenjene. 

 

Urejanje besedil                      

– osnovna raven 

ocena znanja učenk 

(N = 38) 

ocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

1. TRDITEV 2,98 0,16 2,94 0,31 

2. TRDITEV 3,00 0,00 2,94 0,31 

3. TRDITEV 2,45 0,60 2,56 0,58 

4. TRDITEV 2,58 0,55 2,78 0,46 

5. TRDITEV 2,60 0,55 2,86 0,35 

6. TRDITEV 2,97 0,16 2,92 0,39 

7. TRDITEV 1,74 0,72 2,20 0,78 

8. TRDITEV 1,84 0,79 2,28 0,76 
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     11. TRDITEV 2,79 0,47 2,72 0,61 

     13. TRDITEV 2,95 0,27 2,92 0,27 

     14. TRDITEV 2,97 0,16 2,96 0,20 

     15. TRDITEV 2,92 0,36 2,94 0,24 

     18. TRDITEV 2,63 0,59 2,38 0,67 

     19. TRDITEV 2,84 0,44 2,86 0,40 

     20. TRDITEV 2,74 0,60 2,68 0,55 

     21. TRDITEV 2,42 0,72 2,50 0,61 

     22. TRDITEV 2,79 0,47 2,70 0,54 

     23. TRDITEV 2,71 0,51 2,76 0,48 

     25. TRDITEV 2,45 0,83 2,38 0,88 

     27. TRDITEV 2,66 0,74 2,46 0,88 

Tabela 22: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) ocene znanja 

glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven 

Tabela 22 prikazuje skupne rezultate ocene znanja glede na spol na področju Urejanje besedil 

– osnovna raven. 

Učenke so bile najbolje ocenjene pri 2. nalogi (poišče dokument v mapi) – aritmetična sredina 

3,00. Sledi 1. naloga (odpre program - urejevalnik besedil) – aritmetična sredina 2,98, na 

tretjem mestu je 6. naloga (uporaba tipke za veliko začetnico) – aritmetična sredina 2,97. 

Najslabše so bile ocenjene pri 7. nalogi (uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila) – 

aritmetična sredina 1,74, pred njo sta 8. naloga (uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku 

besedila) – aritmetična sredina 1,84 in 21. naloga (preimenuje mapo v Raziskovalcu) – 

aritmetična sredina 2,42.  

Učenci so bili najbolje ocenjeni pri 14. nalogi (uporabi tipko za veliko začetnico) – 

aritmetična sredina 2,96. Sledita 1. in 2. naloga (odpre program – urejevalnik besedil in poišče 

dokument v mapi) – pri obeh nalogah je aritmetična sredina 2,94. Najslabše so bili ocenjeni 

pri 7. nalogi (uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 2,20, 

pred njo so 8. naloga (uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila) – aritmetična sredina 

2,28 ter 18. in 25. naloga (ustvari novo stran v dokumentu in dodaj novo prosojnico v 
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PowerPoint predstavitev) – pri obeh nalogah je aritmetična sredina 2,38. Homogenost ocen 

pada z aritmetično sredino pri obeh spolih. 

 

Urejanje besedil – 

višja raven 

samoocena znanja 

(N = 88) 

ocena znanja 

(N = 88) 

 M σ M σ 

9. TRDITEV 2,75 0,53 1,98 0,59 

10. TRDITEV 2,23 0,71 1,82 0,73 

12. TRDITEV 2,50 0,66 1,24 0,45 

16. TRDITEV 2,83 0,48 2,75 0,48 

17. TRDITEV 2,87 0,42 2,82 0,47 

24. TRDITEV 2,35 0,73 2,40 0,77 

26. TRDITEV 2,41 0,74 2,43 0,85 

28. TRDITEV 2,64 0,66 2,53 0,83 

Tabela 23: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene in 

ocene znanja po posameznih trditvah v sklopu Urejanje besedil – višja raven 

Tabela 23 prikazuje skupne rezultate samoocene in ocene znanja na področju Urejanje besedil 

- višja raven. 

Učenci menijo, da so najbolj uspešni pri reševanju 17. naloge (prenese sliko s spleta v 

dokument v urejevalnik besedila) – aritmetična sredina 2,87. Sledita 16. naloga (uporabi tipko 

za uporabo zgornjih znakov na tipkovnici) – aritmetična sredina 2,83 in na tretjem mestu 9. 

naloga (prilagodi razmik med vrsticami) – aritmetična sredina 2,75. Najslabše so se ocenili pri 

10. nalogi (spremeni usmerjenost lista) – aritmetična sredina 2,23, 24. nalogi (vrne dokumenta 

iz koša v mapo) – aritmetična sredina 2,35 in 26. nalogi (izbriše prosojnice v PowerPointu) – 

aritmetična sredina 2,41. 

Pri testu znanja sta bili prav tako najbolje ocenjeni 17. naloga (prenese slike s spleta v 

dokument v urejevalnik besedila) – aritmetična sredina 2,82 in 16. naloga (uporabi tipko za 
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uporabo zgornjih znakov na tipkovnici) – aritmetična sredina 2,75. Na tretjem mestu je 28. 

naloga (v PowerPoint predstavitev vstavi fotografijo – povezava s 17. nalogo) –  aritmetična 

sredina 2,53. Najslabše so bili ocenjeni pri 12. nalogi (uporabi črkovalnik) – aritmetična 

sredina 1,24, 10. nalogi (spremeni usmerjenost lista) – aritmetična sredina 1,82 in 9. nalogi 

(prilagodi razmik med vrsticami) – aritmetična sredina 1,98. 

Opazimo, da se razlike med samooceno in oceno povečujejo in niso tako majhne kot pri 

prvem sklopu. 

 

Urejanje besedil – višja raven samoocena znanja učenk 

(N = 38) 

samoocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

9. TRDITEV 2,81 0,51 2,70 0,54 

10. TRDITEV 2,13 0,74 2,30 0,68 

12. TRDITEV 2,39 0,72 2,58 0,61 

16. TRDITEV 2,92 0,27 2,76 0,59 

17. TRDITEV 2,92 0,36 2,84 0,47 

24. TRDITEV 2,21 0,74 2,46 0,70 

      26. TRDITEV 2,42 0,76 2,40 0,73 

28. TRDITEV 2,66 0,67 2,62 0,67 

Tabela 24: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene 

znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Urejanje besedil – višja raven 

Tabela 24 prikazuje skupne rezultate samoocene znanja glede na spol na področju Urejanje 

besedil – višja raven. 

Učenke menijo, da so najboljše pri 16. nalogi (uporabi tipko za uporabo zgornjih znakov na 

tipkovnici) in 17. nalogi (prenese sliko s spleta v dokument v urejevalnik besedila) – pri obeh 

nalogah je aritmetična sredina 2,92. Sledi 9. naloga (prilagodi razmik med vrsticami) – 

aritmetična sredina 2,81. Najslabše so se ocenile pri 10. nalogi (spremeni usmerjenost lista) – 

aritmetična sredina 2,13, pred njo sta 24. naloga (vrne dokumenta iz koša v mapo) – 

aritmetična sredina 2,21 in 12. naloga (uporabi črkovalnik) – aritmetična sredina 2,39. 
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Učenci menijo podobno. Najbolje so se ocenili pri 17. nalogi (prenese sliko s spleta v 

dokument v urejevalnik besedila) – aritmetična sredina 2,84. Sledita 16. naloga (uporabi tipko 

za uporabo zgornjih znakov na tipkovnici) – aritmetična sredina 2,76 in 9. naloga (prilagodi 

razmik med vrsticami) – aritmetična sredina 2,30. Tudi fantje so se tako kot dekleta najslabše 

ocenili pri 10. nalogi (spremeni usmerjenost lista) – aritmetična sredina 2,13, pred njo sta 26. 

naloga (izbriše prosojnico v PowerPointu) – aritmetična sredina 2,40 in 24. naloga (vrne 

dokumenta iz koša v mapo) – aritmetična sredina 2,46. 

Pri obeh skupinah se opazi velika heterogenost odgovorov. 

 

Urejanje besedil – višja raven ocena znanja učenk 

(N = 38) 

ocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

9. TRDITEV  1,95 0,57 2,00 0,61 

10. TRDITEV  1,79 0,74 1,84 0,74 

      12. TRDITEV 1,21 0,47 1,26 0,44 

16. TRDITEV 2,76 0,43 2,74 0,53 

17. TRDITEV 2,87 0,41 2,78 0,51 

24. TRDITEV 2,21 0,81 2,54 0,70 

      26. TRDITEV 2,50 0,83 2,38 0,88 

      28. TRDITEV 2,63 0,75 2,46 0,88 

Tabela 25: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) ocene znanja 

glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Urejanje besedil – višja raven 

Tabela 25 prikazuje skupne rezultate ocene znanja glede na spol na področju Urejanje besedil 

– višja raven. 

Učenke so bile najbolje ocenjene pri 17. nalogi (prenese sliko s spleta v dokument v 

urejevalnik besedila) – aritmetična sredina 2,87. Sledita 16. naloga (uporabi tipko za uporabo 

zgornjih znakov na tipkovnici) – aritmetična sredina 2,76 in na tretjem mestu 28. naloga 
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(vstavi fotografijo v PowerPoint predstavitev) – aritmetična sredina 2,63. Najslabše so bile 

ocenjene pri 12. nalogi (uporabi črkovalnik) – aritmetična sredina 1,21 in 10. nalogi 

(spremeni usmerjenost lista) – aritmetična sredina 1,79 ter 9. nalogi (prilagodi razmik med 

vrsticami) – aritmetična sredina 1,95.  

Učenci so bili prav tako kot dekleta najbolje ocenjeni pri 17. nalogi (prenese sliko s spleta v 

dokument v urejevalnik besedila) – aritmetična sredina 2,78. Sledita 16. naloga (uporabi tipko 

za uporabo zgornjih znakov na tipkovnici) – aritmetična sredina 2,74 in na tretjem mestu 24. 

naloga (vrne dokumenta iz koša v mapo) – aritmetična sredina 2,54. Najslabše so bili ocenjeni 

pri enakih nalogah kot dekleta, in sicer pri 12. nalogi (uporabi črkovalnik) – aritmetična 

sredina 1,26 in 10. nalogi (spremeni usmerjenost lista) – aritmetična sredina 1,84 ter 9. nalogi 

(prilagodi razmik med vrsticami) – aritmetična sredina 2,00. 

Ocenjeno znanje učenk in učencev se bistveno ne razlikuje. Ocene učenk so bolj homogene 

kot ocene pri učencih, kjer so razlike večje. Glede na rezultate sklepamo, da imajo učenci 

primerno znanje na določenih področjih urejanja besedil na višji ravni, vendar imajo hkrati 

primanjkljaje pri posameznih nalogah, kar je lahko posledica zahtevnosti specifične naloge ali 

neuporabe posameznega orodja pri pouku oziroma doma. 

 

Spletno komuniciranje – 

osnovna raven 

samoocena znanja 

(N = 88) 

ocena znanja 

(N = 88) 

 M σ M σ 

29. TRDITEV  2,75 0,66 2,26 0,96 

30. TRDITEV  2,73 0,66 2,26 0,96 

31. TRDITEV 2,76 0,61 2,26 0,96 

32. TRDITEV 2,60 0,72 1,84 0,98 

33. TRDITEV 2,70 0,65 1,84 0,98 

34. TRDITEV 2,53 0,77 1,76 0,93 

Tabela 26: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene in 

ocene znanja po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven 
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Tabela 26 prikazuje skupne rezultate samoocene in ocene znanja na področju Spletno 

komuniciranje – osnovna raven. 

Učenci menijo, da so najbolj uspešni pri reševanju 31. naloge (prijatelju napiše sporočilo na 

zid na Facebooku) – aritmetična sredina 2,76. Sledi 29. naloga (prijavi se v Facebook) – 

aritmetična sredina 2,75. Na tretjem mestu je 30. naloga (poišče prijatelja na Facebooku) – 

aritmetična sredina 2,73. Najslabše so se ocenili pri 34. nalogi (pošlje elektronsko sporočilo) – 

aritmetična sredina 2,53, 32. nalogi (odpre elektronsko pošto) – aritmetična sredina 2,60 in 

33. nalogi (prebere elektronsko sporočilo) – aritmetična sredina 2,70. 

Pri testu znanja so bili najbolje ocenjeni pri 29. nalogi (prijavi se v Facebook), 30. nalogi 

(poišče prijatelja na Facebooku) in 31. nalogi (prijatelju napiše sporočilo na zid na 

Facebooku), pri vseh treh nalogah je aritmetična sredina 2,26. Najslabše so bili ocenjeni pri 

34. nalogi (pošlje elektronsko sporočilo) – aritmetična sredina 1,76 ter pri 32. in 33. nalogi 

(prebere elektronsko sporočilo ter pošlje elektronsko sporočilo) – pri obeh nalogah je 

aritmetična sredina 1,84. 

 

Spletno komuniciranje          

– osnovna raven 

samoocena znanja učenk 

(N = 38) 

samoocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

29. TRDITEV  2,60 0,79 2,86 0,45 

30. TRDITEV  2,60 0,79 2,82 0,52 

31. TRDITEV 2,68 0,74 2,82 0,48 

32. TRDITEV 2,42 0,86 2,74 0,56 

33. TRDITEV 2,63 0,71 2,76 0,59 

34. TRDITEV 2,37 0,85 2,66 0,69 

Tabela 27: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene 

znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven 
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Tabela 27 prikazuje skupne rezultate samoocene znanja glede na spol na področju Spletno 

komuniciranje – osnovna raven. 

Učenke menijo, da so najbolj uspešne pri reševanju 31. naloge (prijatelju napiše sporočilo na 

zid na Facebooku) – aritmetična sredina 2,68. Sledi 33. naloga (prebere elektronsko sporočilo) 

– aritmetična sredina 2,63. Najslabše so se ocenile pri 34. nalogi (pošlje elektronsko 

sporočilo) – aritmetična sredina 2,37 in 32. nalogi (odpre elektronsko pošto) – aritmetična 

sredina 2,42. Med najboljšimi in najslabšimi ocenami sta 29. in 30. naloga (prijavi se v 

Facebook in poišče prijatelja na Facebooku), pri obeh nalogah je aritmetična sredina 2,60. 

Učenci menijo, da so najbolj uspešni pri 29. nalogi (prijavi se v Facebook) – aritmetična 

sredina 2,86. Sledita 30. naloga (poišče prijatelja na Facebooku) in 31. naloga (prijatelju 

napiše sporočilo na zid na Facebooku), pri obeh je aritmetična sredina 2,82. Najslabše so se 

ocenili pri 34. nalogi (pošlje elektronsko sporočilo) – aritmetična sredina 2,66, 32. nalogi 

(odpre elektronsko pošto) – aritmetična sredina 2,74 in 33. nalogi (prebere elektronsko 

sporočilo) – aritmetična sredina 2,76. 

Učenci so svoje znanje ocenili bolje kot učenke. Odgovarjali so bolj homogeno kot učenke. 

 

Spletno komuniciranje            

– osnovna raven 

ocena znanja učenk 

(N = 38) 

ocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

29. TRDITEV  2,10 1,01 2,38 0,92 

30. TRDITEV  2,10 1,01 2,38 0,92 

31. TRDITEV 2,10 1,01 2,38 0,92 

32. TRDITEV 1,74 0,98 1,92 0,97 

33. TRDITEV 1,71 0,96 1,94 1,00 

34. TRDITEV 1,71 0,96 1,80 0,92 

Tabela 28: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) ocene znanja 

glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven 
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Tabela 28 prikazuje skupne rezultate ocene znanja glede na spol na področju Spletno 

komuniciranje – osnovna raven. 

Učenke so bile najbolje ocenjene pri 29., 30. in 31. nalogi (prijavi se v Facebook, poišče 

prijatelja na Facebooku, prijatelju napiše sporočilo na zid na Facebooku), pri vseh treh 

nalogah je aritmetična sredina 2,10. Najslabše so bile ocenjene pri 33. in 34. nalogi (prebere 

elektronsko sporočilo in pošlje elektronsko sporočilo), pri obeh nalogah je aritmetična sredina 

1,71. 

Učenci so bili prav tako kot dekleta najbolje ocenjeni pri 29., 30. in 31. nalogi (prijavi se v 

Facebook, poišče prijatelja na Facebooku, prijatelju napiše sporočilo na zid na Facebooku), 

pri vseh treh nalogah je aritmetična sredina 2,38. Najslabše so bili ocenjeni pri 34. nalogi 

(pošlje elektronsko sporočilo) – aritmetična sredina 1,80, 33. nalogi (prebere elektronsko 

sporočilo) –   aritmetična sredina 1,92 in 32. nalogi (odpre elektronsko pošto) – aritmetična 

sredina 1,94. 

Tako pri učencih kot pri učenkah so ocene zelo heterogene.  

 

Spletno komuniciranje            

–  višja raven 

samoocena znanja 

(N = 88) 

ocena znanja 

(N = 88) 

 M σ M σ 

35. TRDITEV  2,32 0,85 1,56 0,76 

36. TRDITEV  2,34 0,84 1,57 0,75 

37. TRDITEV 2,56 0,75 1,76 0,93 

38. TRDITEV 2,00 0,79 1,00 0,00 

Tabela 29: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene in 

ocene znanja po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven 

Tabela 29 prikazuje skupne rezultate samoocene in ocene znanja na področju Spletno 

komuniciranje – višja raven. 

Učenci menijo, da so najbolj uspešni pri reševanju 37. naloge (pravilno se odjavi iz 

elektronske pošte) – aritmetična sredina 2,56, sledi 36. naloga (odpre datoteko, ki je pripeta 
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elektronskemu sporočilu) – aritmetična sredina 2,34. Najslabše so se ocenili pri 38. nalogi 

(ustvari prazno html stran – Wordpress, Joomla) – aritmetična sredina 2,00 in pri 35. nalogi 

(elektronskemu sporočilu pripne besedilo) – aritmetična sredina 2,32. 

Pri testu znanja je razvrstitev enaka kot pri samoocenjevanju vprašalnika, le aritmetične 

sredine so pri vseh nalogah nižje. Najvišja je pri 37. nalogi (pravilno se odjavi iz elektronske 

pošte) –   aritmetična sredina 1,76, sledi 36. naloga (odpre datoteko, ki je pripeta 

elektronskemu sporočilu) – aritmetična sredina 1,57. Najslabše so bili ocenjeni pri 38. nalogi 

(ustvari prazno html stran – Wordpress, Joomla) – aritmetična sredina 1,00 in pri 35. nalogi 

(elektronskemu sporočilu pripne besedilo) – aritmetična sredina 1,56. 

 

Spletno komuniciranje               

– višja raven 

samoocena znanja učenk 

(N = 38) 

samoocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

35. TRDITEV  2,24 0,85 2,38 0,85 

36. TRDITEV  2,29 0,83 2,38 0,85 

37. TRDITEV 2,55 0,79 2,56 0,73 

38. TRDITEV 1,97 0,75 2,02 0,82 

Tabela 30: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) samoocene 

znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven 

Tabela 30 prikazuje skupne rezultate samoocene znanja glede na spol na področju Spletno 

komuniciranje – višja raven. 

Učenke menijo, da so najbolj uspešne pri reševanju 37. naloge (pravilno se odjavi iz 

elektronske pošte) – aritmetična sredina 2,55. Sledita 36. naloga (odpre datoteko, ki je pripeta 

elektronskemu sporočilu) – aritmetična sredina 2,29 in 35. naloga (elektronskemu sporočilu 

pripne besedilo) – aritmetična sredina 2,24. Najslabše so se ocenile pri 38. nalogi (ustvari 

prazno html stran – Wordpress, Joomla) – aritmetična sredina 1,97.                                                                                                 

Tudi učenci menijo, da so najbolj uspešni pri reševanju 37. naloge (pravilno se odjavi iz 

elektronske pošte) – aritmetična sredina 2,56. Sledita 35. in 36. naloga (elektronskemu 
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sporočilu pripne besedilo in odpre datoteko, ki je pripeta elektronskemu sporočilu – pri obeh 

nalogah je aritmetična sredina 2,38. Najslabše so se prav tako kot učenke ocenili pri 38. 

nalogi (ustvari prazno html stran (Wordpress, Joomla)) – aritmetična sredina 2,02.                                                                                                                

 

Spletno komuniciranje              

– višja raven 

ocena znanja učenk 

(N = 38) 

ocena znanja učencev 

(N = 50) 

 M σ M σ 

35. TRDITEV  1,45 0,68 1,64 0,80 

36. TRDITEV  1,42 0,64 1,68 0,82 

37. TRDITEV 1,66 0,94 1,84 0,93 

38. TRDITEV 1,00 0,00 1,00 0,00 

Tabela 31: Skupni rezultati (M = aritmetična sredina, σ = standardni odklon) ocene znanja 

glede na spol po posameznih trditvah v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven 

Tabela 31 prikazuje skupne rezultate ocene znanja glede na spol na področju Spletno 

komuniciranje – višja raven. 

Pri testu znanja so učenke dosegle najvišjo oceno pri 37. nalogi (pravilno se odjavi iz 

elektronske pošte) – aritmetična sredina 1,66, sledita 35. naloga (elektronskemu sporočilu 

pripne besedilo) – aritmetična sredina 1,45 in 36. naloga (odpre datoteko, ki je pripeta 

elektronskemu sporočilu) – aritmetična sredina 1,42. Najslabše so bile ocenjene pri 38. nalogi 

(ustvari prazno html stran – Wordpress, Joomla)) – aritmetična sredina 1,00.  

Učenci so dosegli pri testu znanja najvišjo oceno prav tako kot učenke pri 37. nalogi (pravilno 

se odjavi iz elektronske pošte) – aritmetična sredina 1,84, sledita 36. naloga (odpre datoteko, 

ki je pripeta elektronskemu sporočilu) – aritmetična sredina 1,68 in 35. naloga (elektronskemu 

sporočilu pripne besedilo) – aritmetična sredina 1,64. Najslabše so bili ocenjeni pri 38. nalogi 

(ustvari prazno html stran – Wordpress, Joomla) – aritmetična sredina 1,00. 
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3.4.3 Preverjanje hipotez 

 

H1: Večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

urejanja besedil, medtem ko manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven. 

Kategorija 1 pomeni, da učenci dosegajo kriterij (vsaj pri polovici vprašanj je učenec dosegel 

3 točke in pri vsakem vprašanju vsaj 2 točki, povprečno 2,5 točke), kategorija 0 pomeni, da 

učenci določenega kriterija ne dosegajo. 

 

Binomski test kategorija numerus vzorčni 

delež 

hipotetični 

delež 

p-

vrednost 

Urejanje besedil – osnovna raven 

– ocenjeno znanje  

1 68 0,77 0,50 ≤ 0,01 

0 20 0,23 

Tabela 33: Binomski test za hipotezo H1-0a 

Ničelno hipotezo binomskega testa smo zavrnili s p = ≤ 0,01. Vzorčni delež znaša 77 %, kar 

je značilno več od hipotetičnega (50 %) in zato smo prvi del hipoteze H1 sprejeli .Večina 

učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju urejanja 

besedil. 

 

Binomski test kategorija numerus vzorčni 

delež 

hipotetični 

delež 

p-

vrednost 

Urejanje besedil – višja raven – 

ocenjeno znanje  

1 38 0,43 0,50 0,24 

0 50 0,57 

Tabela 34: Binomski test za hipotezo H1-0b 

Ničelno hipotezo binomskega testa smo sprejeli s p = 0,24, zato drugega dela hipoteze H1 

nismo mogli potrditi. Spomnimo, da tudi alternativne hipoteze k H1b (to je delež učencev > 



79 

 

50 %) nismo mogli potrditi. Hipoteze manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven 

računalniške pismenosti na področju urejanja besedil torej nismo mogli potrditi. 

H2: Večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

spletnega komuniciranja, medtem ko manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven. 

Binomski test kategorija numerus vzorčni 

delež 

hipotetični 

delež 

p-

vrednost 

Spletno komuniciranje – nižja 

raven – ocenjeno znanje  

1 31 0,35 0,50 0,07 

0 57 0,65 

Tabela 35: Binomski test za hipotezo H2-0a 

Ničelno hipotezo binomskega testa smo zavrnili s p = 0,07. Vzorčni delež znaša 35 %, kar je 

značilno manj od hipotetičnega (50 %) in zato smo prvi del hipoteze H2 zavrnili: večina 

učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju spletnega 

komuniciranja. 

 

Binomski test kategorija numerus vzorčni 

delež 

hipotetični 

delež 

p-

vrednost 

Spletno komuniciranje – višja 

raven – ocenjeno znanje  

1 13 0,15 0,50 ≤ 0,01 

0 75 0,85 

Tabela 36: Binomski test za hipotezo H2-0b 

Ničelno hipotezo binomskega testa smo zavrnili s p = ≤  0,01. Vzorčni delež znaša 15 %, kar 

je značilno manj od hipotetičnega (50 %) in zato smo drugi del hipoteze H2 sprejeli: manjšina 

učencev (< 50 %) pa dosega višjo raven računalniške pismenosti na področju spletnega 

komuniciranja. 
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H3: Obstajajo statistično pomembne razlike med samooceno znanja učencev in ocenjenim 

znanjem. 

ničelna hipoteza test p-vrednost 

Ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja 

učencev in ocenjenim znanjem. 

Aritmetična sredina samoocene znanja: 2,56 

Aritmetična sredina ocene znanja: 2,10 

Wilcoxon test ≤ 0,01 

Tabela 37: Wilcoxon test za hipotezo H3-0 

P-vrednost Kolmogorov-Smirnov testa znaša manj kot 0,01, zato smo namesto T-testa 

uporabili Wilcoxon test. P-vrednost Wilcoxon testa je znašala manj kot 0,01, zato smo 

zavrnili ničelno hipotezo in sprejeli hipotezo H3. Obstajajo torej statistično pomembne razlike 

med samooceno znanja učencev in ocenjenim znanjem. Otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju drugače dojemajo svoje sposobnosti in jih manj realno ocenjujejo kot zdravi vrstniki 

(Zlatečan, 2014). 

 

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike med znanjem učenk in znanjem učencev glede 

računalniške pismenosti. 

ničelna hipoteza test p-vrednost 

Ni statistično pomembnih razlik med znanjem učenk in 

znanjem učencev glede računalniške pismenosti. 

Aritmetična sredina ocene znanja učenk: 2,05 

Aritmetična sredina ocene znanja učencev: 2,15 

Mann-Whitney U-

test 

0,254 

Tabela 38: Mann-Whitney U-test za hipotezo H4-0 

P-vrednost Kolmogorov-Smirnov testa je znašala manj kot 0,01, zato smo namesto 

neodvisnega T-testa uporabili Mann-Whitney U-test. P-vrednost Mann-Whitney U-testa je 
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znašala 0,254, kar je več kot 0,05, zato smo hipotezo H4 zavrnili. Med oceno znanja učenk in 

učencev na področju računalniške pismenosti ni bilo statistično pomembnih razlik. 

H5: Ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja učenk in samooceno znanja 

učencev na področju računalniške pismenosti. 

ničelna hipoteza test p-vrednost 

Ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja 

učenk in samooceno znanja učencev na področju 

računalniške pismenosti. 

Aritmetična sredina samoocene znanja učenk: 2,51 

Aritmetična sredina samoocene znanja učencev: 2,60 

Mann-Whitney                

U-test 

0,183 

Tabela 39: Mann-Whitney U-test za hipotezo H5-0 

P-vrednost Kolmogorov-Smirnov testa je znašala manj kot 0,01, zato namesto T-testa 

uporabili Mann-Whitney U-test. P-vrednost Mann-Whitney U-testa je znašala 0,183, kar je 

več kot 0,05, zato smo hipotezo H5 sprejeli. Med samooceno znanja učenk in samooceno 

znanja učencev na področju računalniške pismenosti ni bilo statistično pomembnih razlik. 

 

3.4.4 Preverjanje veljavnosti testov znanja 

 

 samoocena ocena 

 Cronbach alfa 

Urejanje besedil – osnovna raven 0,91 0,79 

Urejanje besedil – višja raven 0,84 0,76 

Spletno komuniciranje – osnovna raven 0,86 0,91 

Spletno komuniciranje – višja raven 0,83 0,85 

skupaj 0,94 0,91 

Tabela 40: Cronbach alfa po posameznih sklopih 
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Vsi Cronbach alfa koeficienti so večji od 0,50, kar pomeni, da anomalij v smislu zanesljivosti 

instrumenta nismo odkrili. 

Da bi preverili konstruktno veljavnost testov znanja, smo uporabili faktorsko analizo. 

Izpolnjeni so bili naslednji pogoji: nekaj koeficientov v korelacijski matriki, večjih od 0,3, 

Bartlettov test signifikanten (p < 0,05) in Kaiser-Meyer Olkin indeks (KMO) večji od 0,6. 

Tako pri vprašalniku kot testu znanja je bil Bartlettov test signifikanten (p-vrednost znaša 

manj kot 0,01), KMO indeks pri vprašalniku znaša 0,8, pri testu znanja 0,7.  

Korelacijski matriki vprašalnika in testa znanja smo faktorizirali z metodo glavnih 

komponent. Število glavnih komponent smo določili s Kaiser-Guttmanovim kriterijem. Pri 

vprašalniku smo zadržali 9 glavnih komponent, faktorjev, ki pojasnjujejo 74,75 % variance 

sistema 38 manifestnih spremenljivk (tabela 41). Pri testu znanja smo zadržali 10 glavnih 

komponent, ki pojasnjujejo 79,01 % variance sistema 35 manifestnih variabel (tabela 42). 30., 

31. in 38. spremenljivko smo izločili iz nadaljnje analize pri testu znanja, ker niso zadostovale 

pogojem (visoka medsebojna korelacija in ničelna varianca).  

faktor lastna vrednost % variance F % variance 

1 12,431 32,713 32,713 

2 3,888 10,232 42,944 

3 2,638 6,942 49,886 

4 2,321 6,108 55,994 

5 1,919 5,049 61,043 

6 1,518 3,996 65,039 

7 1,350 3,553 68,592 

8 1,247 3,281 71,874 

9 1,091 2,872 74,745 

10 ,954 2,511 77,257 

11 ,902 2,374 79,630 

12 ,780 2,053 81,683 

Tabela 41: Faktorska analiza – lastne vrednosti (vprašalnik)  
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faktor lastna vrednost % variance F % variance 

1 8,394 23,982 23,982 

2 4,372 12,492 36,474 

3 3,865 11,044 47,518 

4 2,449 6,998 54,516 

5 1,959 5,597 60,112 

6 1,638 4,681 64,793 

7 1,494 4,268 69,061 

8 1,300 3,714 72,775 

9 1,159 3,311 76,085 

10 1,023 2,924 79,010 

11 ,938 2,679 81,688 

12 ,740 2,114 83,802 

Tabela 42: Faktorska analiza – lastne vrednosti (test znanja)  

 

Opravili smo Varimax in Oblimin rotacijo. Vključili smo le Varimax rotacijo, saj je dala 

enostavnejšo strukturo.  

 

Prvi faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 32,71 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z desetimi spremenljivkami. Ta faktor označuje brisanje mape, ustvarjanje nove 

mape in njeno preimenovanje v Raziskovalcu, pisanje besedila v izbrano prosojnico v 

PowerPointu, prenos dokumenta iz ene mape v drugo, brisanje prosojnice v PowerPointu, 

vrnitev dokumenta iz koša v mapo, ustvarjanje nove strani v dokumentu v urejevalniku 

besedila (Word), vstavljanje fotografije v predstavitev v PowerPoint in iskanje dokumenta v 

mapi. Prvi faktor pri vprašalniku smo poimenovali urejanje dokumenta.   

 

Prvi faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 23,98 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s šestimi spremenljivkami. Ta faktor označuje branje elektronskega sporočila 

(Gmail, Hotmail), pošiljanje elektronskega sporočila, odpiranje elektronske pošte, pravilno 

odjavo iz elektronske pošte, odpiranje datoteke, ki je pripeta elektronskemu sporočilu, 

pripenjanje besedila elektronskemu sporočilu. Prvi faktor pri testu znanja smo poimenovali 

uporaba elektronske pošte. 
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Drugi faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 10,23 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s šestimi spremenljivkami. Ta faktor označuje odpiranje elektronske pošte (Gmail, 

Hotmail), pošiljanje elektronskega sporočila, pripenjanje besedila elektronskemu sporočilu, 

branje elektronskega sporočila, pravilno odjavo iz elektronske pošte in odpiranje datoteke, ki 

je pripeta elektronskemu sporočilu. Drugi faktor pri vprašalniku smo poimenovali uporaba 

elektronske pošte. 

 

Drugi faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 12,49 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s štirimi spremenljivkami. Ta faktor označuje dodajanje nove prosojnice v 

PowerPoint predstavitev, vstavljanje fotografije v predstavitev v PowerPoint, brisanje 

prosojnice v PowerPointu in pisanje besedila v izbrano prosojnico v PowerPointu. Drugi 

faktor pri testu znanja smo poimenovali uporaba PowerPointa. 

 

Tretji faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 6,94 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s tremi spremenljivkami. Ta faktor označuje iskanje prijatelja na Facebooku, pisanje 

sporočila prijatelju na zid na Facebooku in prijavo v Facebook. Ta faktor pri vprašalniku smo 

poimenovali uporaba Facebooka. 

 

Tretji faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 11,04 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s petimi spremenljivkami. Ta faktor označuje shranjevanje dokumenta v 

urejevalniku besedila (Word), prenos dokumenta iz ene mape v drugo, brisanje mape in 

ustvarjanje nove mape v Raziskovalcu ter njeno preimenovanje. Ta faktor pri testu znanja smo 

poimenovali delo z mapami. 

    

Četrti faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 6,11 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s štirimi spremenljivkami. Ta faktor označuje uporabo tipke za veliko začetnico 

(ključek ali dvigalka) v urejevalniku besedila (Word), uporabo tipke za nov odstavek 

(vnašalka), pravilno uporabo preslednice in uporabo smernih tipk. Četrti faktor pri 

vprašalniku smo poimenovali uporaba tipk v urejevalniku besedila (Word). 

 

Četrti faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 7,00 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s tremi spremenljivkami. Ta faktor označuje označevanje besedila kot poševno, 
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podčrtanje besedila, označevanje besedila kot krepko. Faktor smo poimenovali oblikovanje 

besedila. 

 

Peti faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 5,05 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s tremi spremenljivkami. Ta faktor označuje uporabo gumba uveljavi v urejevalniku 

besedila (Word), uporabo gumba razveljavi in podčrtavanje besedila. Peti faktor pri 

vprašalniku smo poimenovali urejanje besedila. 

 

Peti faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 5,60 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z dvema spremenljivkama. Ta faktor označuje iskanje smernih tipk na tipkovnici v 

urejevalniku besedila (Word) in uporabo tipke za veliko začetnico (ključek ali dvigalko). Peti 

faktor pri testu znanja smo poimenovali uporaba tipk v urejevalniku besedila (Word). 

 

Šesti faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 4,00 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s tremi spremenljivkami. Ta faktor označuje odpiranje programa – urejevalnika 

besedil (Word), prilagajanje razmika med vrsticami in uporabo tipk za zgornje znake na 

tipkovnici. Šesti faktor pri vprašalniku smo poimenovali oblikovanje dokumenta v 

urejevalniku besedila (Word). 

 

Šesti faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 4,68 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s štirimi spremenljivkami. Ta faktor označuje uporabo preslednice v urejevalniku 

besedila, spremembo barve pisave, uporabo tipke za nov odstavek (vnašalke) in prilagoditev 

razmika med vrsticami. Šesti faktor pri testu znanja smo poimenovali oblikovanje besedila (v 

Wordu). 

 

Sedmi faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 3,55 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s štirimi spremenljivkami. Ta faktor označuje ustvarjanje prazne html strani 

(Wordpress, Joomla), spremembo usmerjenosti lista, označevanje besedila kot poševno v 

urejevalniku besedila (Word) in označevanje besedila kot krepko. Sedmi faktor pri 

vprašalniku smo poimenovali kot kombinirani faktor spletnega komuniciranja in oblikovanja 

besedila v dokumentu. 
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Sedmi faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 4,27 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z dvema spremenljivkama. Ta faktor označuje odpiranje programa – urejevalnika 

besedil (Word), iskanje dokumenta v mapi. Sedmi faktor pri testu znanja smo poimenovali 

odpiranje programa in iskanje dokumenta.    

 

Osmi faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 3,28 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z eno spremenljivko. Ta faktor označuje spreminjanje barve pisave v urejevalniku 

besedila (Word). Ta faktor pri vprašalniku smo poimenovali barva pisave. 

 

Osmi faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 3,71 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z dvema spremenljivkama. Ta faktor označuje uporabo tipke za zgornje znake na 

tipkovnici v urejevalniku besedila (Word) in prijavo v Facebook. Sedmi faktor pri testu 

znanja smo poimenovali kot kombinirani faktor uporabe zgornjih znakov na tipkovnici in 

prijave v Facebook. 

 

Deveti faktor (nerotiran) pri vprašalniku pojasnjuje 2,87 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z dvema spremenljivkama. Ta faktor označuje prenos slike s spleta v dokument in 

vstavljanje fotografije v predstavitev v PowerPoint. Deveti faktor pri vprašalniku smo 

poimenovali prenos in vstavljanje slike. 

 

Deveti faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 3,31 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s tremi spremenljivkami. Ta faktor označuje uporabo gumba uveljavi v urejevalniku 

besedila (Word), uporabo gumba razveljavi in ustvarjanje nove strani v dokumentu. Deveti 

faktor pri testu znanja smo poimenovali urejanje dokumenta v urejevalniku besedila (Word).

  

Deseti faktor (nerotiran) pri testu znanja pojasnjuje 2,92 % variance sistema in je po rotaciji 

saturiran z eno spremenljivko. Ta faktor označuje uporabo črkovalnika v urejevalniku 

besedila (Word). Deseti faktor pri testu znanja smo poimenovali uporaba črkovalnika. Pri 

vprašalniku desetega faktorja ni. 
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 Faktorji – vprašalnik 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STRDITEV1      ,812    

STRDITEV2 ,505         

STRDITEV3       ,560   

STRDITEV4       ,573   

STRDITEV5     ,596     

STRDITEV6        ,841  

STRDITEV7     ,737     

STRDITEV8     ,793     

STRDITEV9      ,566    

STRDITEV10       ,623   

STRDITEV11    ,672      

STRDITEV12          

STRDITEV13    ,642      

STRDITEV14    ,730      

STRDITEV15    ,723      

STRDITEV16      ,516    

STRDITEV17         ,673 

STRDITEV18 ,577         

STRDITEV19          

STRDITEV20 ,821         

STRDITEV21 ,690         

STRDITEV22 ,655         

STRDITEV23 ,839         

STRDITEV24 ,616         

STRDITEV25          

STRDITEV26 ,617         

STRDITEV27 ,663         

STRDITEV28 ,562        ,522 

STRDITEV29   ,831       

STRDITEV30   ,897       

STRDITEV31   ,879       

STRDITEV32  ,852        

STRDITEV33  ,799        

STRDITEV34  ,819        

STRDITEV35  ,807        

STRDITEV36  ,722        

STRDITEV37  ,760        

STRDITEV38       ,660   

Tabela 43: Rotirana faktorska matrika (vprašalnik) 
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 Faktorji – test znanja 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZTRDITEV1       ,932    

ZTRDITEV2       ,853    

ZTRDITEV3    ,673       

ZTRDITEV4    ,835       

ZTRDITEV5    ,829       

ZTRDITEV6      ,617     

ZTRDITEV7         ,625  

ZTRDITEV8         ,746  

ZTRDITEV9      ,513     

ZTRDITEV10           

ZTRDITEV11      ,754     

ZTRDITEV12          ,785 

ZTRDITEV13     ,861      

ZTRDITEV14     ,806      

ZTRDITEV15      ,582     

ZTRDITEV16        ,741   

ZTRDITEV17           

ZTRDITEV18         -,627  

ZTRDITEV19   ,818        

ZTRDITEV20   ,780        

ZTRDITEV21   ,660        

ZTRDITEV22   ,798        

ZTRDITEV23   ,789        

ZTRDITEV24           

ZTRDITEV25  ,930         

ZTRDITEV26  ,918         

ZTRDITEV27  ,915         

ZTRDITEV28  ,929         

ZTRDITEV29        ,670   

ZTRDITEV32 ,956          

ZTRDITEV33 ,959          

ZTRDITEV34 ,957          

ZTRDITEV35 ,925          

ZTRDITEV36 ,932          

ZTRDITEV37 ,934          

Tabela 44: Rotirana faktorska matrika (test znanja)       

      

V raziskavi se kaže določena razlika med faktorsko strukturo vprašalnika in testa znanja 

(Tabela 45). Pri vprašalniku smo dobili devet, pri testu znanja deset faktorjev. Ugotovili smo, 

da se zveze med opazovanimi spremenljivkami da pojasniti z manjšim številom posredno 

opazovanih spremenljivk ali faktorjev. Prvi faktor pojasnjuje največji odstotek skupne 

variance tako pri vprašalniku (delo z mapami in uporaba PowerPointa) kot pri testu znanja 
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(uporaba e-pošte). Šesti faktor smo lahko poimenovali enako pri vprašalniku in testu znanja, 

ostali faktorji so podobni, vendar v drugem vrstnem redu. Deseti faktor nastopi samo pri testu 

znanja (uporaba črkovalnika). 

 

 

 vprašalnik test znanja 

1. faktor delo z mapami in uporaba 

PowerPointa 

uporaba elektronske pošte 

2. faktor uporaba elektronske pošte uporaba PowerPointa 

3. faktor uporaba Facebooka delo z mapami 

4. faktor uporaba tipk v urejevalniku 

besedila (Word) 

oblikovanje besedila 

5. faktor urejanje besedila uporaba tipk v urejevalniku 

besedila 

6. faktor oblikovanje besedila oblikovanje besedila 

7. faktor kombinirani faktor spletnega 

komuniciranja in 

oblikovanja besedila v 

dokumentu 

odpiranje programa in 

iskanje dokumenta 

8. faktor barva pisave kombinirani faktor uporabe 

zgornjih znakov na 

tipkovnici in prijave v 

Facebook 

9. faktor prenos in vstavljanje slike urejanje dokumenta v 

urejevalniku besedila 

10. faktor /  uporaba črkovalnika   

Tabela 45: Faktorji pri vprašalniku in testu znanja                        
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4 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu raziskave smo navedli, da Evropska komisija pojmuje računalniško 

pismenost oziroma digitalno kompetenco kot eno od osmih bistvenih kompetenc 

vseživljenjskega učenja. Ta kompetenca postaja nujen predpogoj za vključenost v vedno bolj 

digitalizirano družbo (Ferrari, 2013). Strokovnjaki so zaradi potreb izobraževalnih sistemov in 

gospodarstva razvili sestavljene sheme, s katerimi danes opredeljujemo področje računalniške 

pismenosti, zasnovali učne načrte in standarde, ki natančneje opredeljujejo ključna znanja s 

področja računalniške pismenosti, oblikovali orodja, ki nam omogočajo, da ugotavljamo 

raven pismenosti posameznikov, ter razvili vprašalnike, ki osebam v izobraževalnih procesih 

omogočajo, da ocenijo svoje znanje.     

V projektu DIGCOMP (Ferrari, 2013) določajo naslednja področja digitalne kompetence: 

informacije, komunikacije, ustvarjanje skupin, varnost in reševanje problemov, ki jih lahko 

posameznik dosega na treh ravneh – temeljni, vmesni in napredni. V Sloveniji so na podoben 

način oblikovali Vprašalnik za merjenje kompetence digitalna pismenost (Ministrstvo za 

izobraževanje znanost in šport, 2004), ki ga sestavljata samoevalvacijski vprašalnik, namenjen 

testirani osebi, in evalvacijski vprašalnik, ki ga uporabi svetovalec oziroma ocenjevalec. 

Omenjeno orodje je vsebinsko usklajeno s standardi programa Računalniška pismenost za 

odrasle in z zahtevami za pridobitev potrdila European Computer Driving Licence (ECDL), ki 

je mednarodno priznano spričevalo in zagotavlja računalniško pismenost. 

Za načrtovanje razvoja izobraževanja na področju računalniške pismenosti so pomembne tudi 

(primerjalne) raziskave o stopnji pismenosti in dejavnikih, ki vplivajo nanjo. Številne 

raziskave na tem področju dokazujejo, da na stopnjo pismenosti močno vplivajo dostopnost 

tehnologije, čas, ki ga ljudje, v tem primeru predvsem mladi, namenjajo uporabi tehnologije, 

in pogoji (tako materialni kot kadrovski) za izvajanje računalniškega opismenjevanja v šolah. 

Vedno manj na stopnjo računalniške pismenosti vpliva spol.  

Slovenija je v mednarodni raziskavi ICILS, ki so jo izvedli leta 2013, dosegla rang med 7. in 

10. mestom na mednarodni lestvici 14 držav, kar vsekakor ni rezultat, s katerim bi bili lahko 

zadovoljni, še posebej, če upoštevamo, da šolska oprema in dostopnost digitalne tehnologije v 

Sloveniji naj ne bi bili problem.  
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Računalnik in informacijsko-komunikacijska tehnologija lahko mladim osebam s posebnimi 

potrebami nudita možnost komunikacije, aktivno udeležbo in zmanjševanje socialne 

izključenosti (Končar, Gorše in Rupar, 2007). Računalnik je obenem tudi rehabilitacijski 

pripomoček, učno sredstvo ali pripomoček za strokovne delavce (Končar, 1999).  

Pomembno vlogo pri usvajanju računalniške pismenosti otrok, ki obiskujejo prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS), predstavlja obvezni specialnopedagoški 

predmet računalniško opismenjevanje v drugem triletju, ki se sicer ne ocenjuje. Poleg tega je 

v tretjem triletju možno izbrati med izbirnimi predmeti računalništvo, multimedija, 

računalniška omrežja, če ga šola ponudi.  

Standardi znanj, ki so oblikovani za otroke, ki obiskujejo PPNIS, so bili ob že omenjenih 

orodjih za ugotavljanje računalniške pismenosti in raziskavah računalniške pismenosti 

podlaga za oblikovanje vprašalnika o samooceni računalniškega znanja in testa računalniške 

pismenosti učencev, ki obiskujejo PPNIS. S samooceno smo ugotavljali, kako ocenjujejo 

stopnjo svoje računalniške pismenosti otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z oceno smo 

ugotavljali raven računalniške pismenosti in s primerjavo obeh realnost samoocene. Poleg 

tega smo preverili tudi vpliv spola na samooceno in doseženo stopnjo računalniške pismenosti 

med deklicami in dečki, saj se je v preteklosti izkazalo, da večje zanimanje fantov za tehniko 

in drugačen odnos ter pričakovanja družbe glede na spol lahko vplivajo na stopnjo 

računalniške pismenosti. Raziskava Pisa je sicer leta 2003 v programu mednarodne 

primerjave dosežkov učencev pokazala, da med učenci, starimi 15 let, v Evropi ni statistično 

pomembnih razlik pri uporabi didaktičnih programov, ki se uporabljajo predvsem v šolah, in 

predstavila razlike pri programih in igrah, ki se uporabljajo doma.  

V magistrski nalogi smo raziskali, kolikšna je računalniška pismenost učencev, ki obiskujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in kakšno je njihovo mnenje glede 

znanja o uporabi računalnika. Z raziskavo smo primerjali dejansko znanje in samooceno 

znanja učencev ter morebiten vpliv spola na samooceno in dejansko znanje. 

V raziskavi je sodelovalo 88 učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom, od tega 50 učencev in 38 učenk. Raziskava je bila izvedena februarja in marca 

2016. Na vprašalnik so učenci individualno pisno odgovarjali, testne naloge so opravili na 

računalniku v programu urejevalnik besedil – Word, PowerPoint, Raziskovalec in na spletu. 

Vprašalnik predstavlja samooceno učenca, test pa znanje, ki ga izkaže učenec. Vprašalnik in 
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test znanja vsebujeta vsak po 38 trditev oziroma nalog in sta razdeljena na sklopa Urejanje 

besedil (osnovna in višja raven) in Spletno komuniciranje (osnovna in višja raven). 

Hipoteze smo preverili z uporabo binomskega testa deležev, Wilcoxon testa ter Mann-

Whitney U-testa, in sicer s stopnjo tveganja 0,05. Za preverjanje konstruktne veljavnosti 

vprašalnika in testa znanja smo uporabili faktorsko analizo. 

Pri raziskavi smo ugotovili, da imajo učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom določena računalniška znanja. Zelo uspešno so reševali naslednje naloge: 

odpiranje programa – urejevalnika besedila, iskanje dokumenta v mapi, sprememba barve 

pisave v urejevalniku besedila, iskanje in uporaba smernih tipk v urejevalniku besedila, 

uporaba tipke za veliko začetnico (ključek ali dvigalko) v urejevalniku besedila in uporaba 

tipke za nov odstavek (vnašalko) v urejevalniku besedila. 

Kljub temu, da je bil test znanja zasnovan tako, da naj bi vsi učenci pravilno rešili večino 

nalog, saj to nenazadnje predvideva tudi učni načrt, ki je bil podlaga za oblikovanje testa, se je 

izkazalo, da temu ni tako. 

Pri težjih nalogah in vsebinah, ki jih ne uporabljajo vsak dan ali jim niso toliko zanimive, 

potrebujejo pomoč, da jih uspešno rešijo. Takšne naloge so bile: uporabi gumb »razveljavi« v 

urejevalniku besedila, uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila, preimenuj mapo v 

Raziskovalcu, dodaj novo prosojnico v PowerPoint predstavitev, prilagodi razmik med 

vrsticami v urejevalniku besedila, spremeni usmerjenost lista v urejevalniku besedila, uporabi 

črkovalnik v urejevalniku besedil, vrni dokument iz koša v mapo, izbriši prosojnico v 

PowerPointu, prijavi se v Facebook, poišči prijatelja na Facebooku, prijatelju napiši sporočilo 

na zid na Facebooku, odpri elektronsko pošto, preberi in pošlji elektronsko sporočilo, 

elektronskemu sporočilu pripni besedilo, odpri datoteko, ki je pripeta elektronskemu 

sporočilu, pravilno se odjavi iz elektronske pošte, ustvari prazno html stran (Wordpress, 

Joomla).                                                  

Sprejeli smo naslednje hipoteze:                                                                                                   

 večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

urejanja besedil,                                                                                                                                                                       

 manjšina učencev (< 50 %) dosega višjo raven računalniške pismenosti na področju 

spletnega komuniciranja,                                                                                                                                                        
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 obstajajo statistično pomembne razlike med samooceno znanja učencev in ocenjenim 

znanjem,                                                                                                                                              

 ni statistično pomembnih razlik med samooceno znanja učenk in samooceno znanja 

učencev na področju računalniške pismenosti. 

Zavrnili smo hipotezi:                                                                                                                                         

 večina učencev (> 50 %) dosega osnovno raven računalniške pismenosti na področju 

spletnega komuniciranja,                                                                                                                                                              

 obstajajo statistično pomembne razlike med znanjem učenk in znanjem učencev glede 

računalniške pismenosti. 

  Naslednje hipoteze nismo mogli potrditi:                                                                                                                                                         

 manjšina učencev (< 50 %) dosega višji nivo računalniške pismenosti na področju 

urejanja besedil.  

V raziskavi smo poleg ugotavljanja doseganja standardov preverili tudi ustreznost in 

uporabnost testa in vprašalnika za uporabo v osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim 

standardom. Za učence je pomembno, da pridobijo povratno informacijo o znanju, saj so 

njihove ocene pogosto nerealne. Menimo, da imata test znanja in vprašalnik potencial za 

oblikovanje individualiziranega programa na področju računalniške pismenosti. Z informacijo 

o dejanskem znanju, predstavah učencev o lastnem znanju in razliko med njima lahko učitelj 

oceni šibka in močna področja, dobi vpogled, koliko učenec že zna in kaj je potrebno še 

utrditi ali nadgraditi, seznani učenca, ga motivira in pripravi primerne naloge za nadgradnjo. 

Učitelj lahko primerja rezultate posameznega učenca z objavljenimi rezultati v magistrskem 

delu.  

Ugotovili smo, da je vpliv računalniške pismenosti na uspešno vključevanje v družbo izredno 

velik, in hkrati izmerili dokaj nezadovoljivo stopnjo računalniške pismenosti pri učencih v 

programu z nižjim izobrazbenim standardom, ki so bili vključeni v raziskavo. Menimo, da 

rezultati raziskave terjajo analizo vpliva drugih spremenljivk, ki vplivajo na računalniško 

pismenost učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, pri čemer bi 

bilo treba uporabiti večji vzorec. Dodaten faktor za večjo usmerjenost, raziskovanje in 

spodbujanje razvoja računalniške pismenosti je hiter razvoj na tem področju, ki nenazadnje 

terja prilagajanje učnih načrtov, posodabljanje opreme in stalno analizo stanja pismenosti. V 
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okviru sedmega stebra, ki obravnava koristi IKT za družbo v EU, namerava tudi Evropska 

komisija okrepiti AAL-programe (Ambient Assisted Living Joint Programme), ki bodo 

ljudem s posebnimi potrebami omogočili bolj samostojno in aktivno vlogo v družbi (Kralj 

Zatler, 2014). 

Zato bi bilo potrebno pregledati, kako so šole, ki izvajajo omenjeni program, opremljene z 

računalniško opremo, in zagotoviti, da imajo otroci s posebnimi potrebami zagotovljene 

materialne pogoje za kakovostno izvajanje predmetov, povezanih z usvajanjem računalniške 

pismenosti. Ugotoviti je treba, v kolikšni meri so za poučevanje otrok s posebnimi potrebami 

na področju računalništva učitelji primerno usposobljeni, saj lahko z znanjem, ki vključuje 

tako aplikativna, teoretična, informacijska kot tudi pedagoška znanja za poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami, uspešno izvajajo programe računalniškega opismenjevanja. Veliko 

pozornost bi v prihodnosti morali posvetiti analizi dostopnosti in razvoju programske opreme, 

ki bi bila usmerjena v pripravo programov za krepitev računalniške pismenosti pri otrocih s 

posebnimi potrebami in v pripravo orodij, ki bi izkoristila potencial digitalnih tehnologij za 

krepitev tudi drugih kompetenc pri omenjeni skupini učencev. 

Ker je računalništvo strokovno področje, ki se hitro razvija in omogoča učencem s posebnimi 

potrebami bolj učinkovito vključevanje v družbo, bi bilo smotrno razmisliti tudi o 

preoblikovanju in posodobitvi učnih načrtov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki so povezani z računalništvom, ter ostalih predmetov in vključiti aktualne 

vsebine ter načine dela v učno snov. Na podlagi pridobljenih rezultatov in obstoječih 

standardov je mogoče sklepati, da so določene vsebine oziroma učni cilj prezahtevni za 

omenjeno populacijo.  

    

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

5 LITERATURA IN VIRI 

 

1. AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

[Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje]). (2012). Definition of 

intellectual disability, frequently  asked  questions  on intellectual  disability  and  the  

AAIDD definiton. Pridobljeno s http://www.aamr.org/, 15. 2. 2016. 

2. American Association of University Woman (AAUW). (2000). Tech-Savvy: 

Educating Girls in the New Computer Age. Pridobljeno s 

http://history.aauw.org/files/2013/01/ TechSavvy.pdf, 4. 4. 2016 

3. Andragoški center Slovenije. (2011). Zviševanje ravni pismenosti odraslih. 

Pridobljeno s http://pismenost.acs.si/?id=45, 9. 4. 2016. 

4. Bajec, A. in drugi. (2000). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: ZRC. 

Pridobljeno s http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, 2. 4. 2016.  

5. Barič, M. (2009). Struktura modela svetovanja za ranljivo skupino oseb s posebnimi 

potrebami – Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Črnomelj: Zavod za 

izobraževanje in kulturo Črnomelj. Pridobljeno s www.mizs.gov.si/fileadmin/ 

mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/razvoj_modelov/CVZ

U_7MODELI_Struktura_lazja.pdf, 9. 4. 2016. 

6. Brečko, B. N. in Vehovar, V. (2008). Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri 

poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

7. Brizendine, L. (2007). Ženski možgani. Ljubljana: Modrijan. 

8. Brizendine, L. (2010). Moški možgani. Ljubljana: Modrijan. 

9. Colnerič, B. in Zupančič, M. (2005). Osebnostne značilnosti učencev z lažjo motnjo v  

duševnem razvoju. Anthropos, 37(1/4), str. 299–318. 

10. Colnerič, B. in Zupančič, M. (2013). Otroci  z  motnjo v duševnem razvoju:  družinska 

perspektiva. Pogledi psihologije na učinkovitost. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

11. Colnerič, B. (2014). Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

12. Cotič, T. (2010). Uporaba računalnika v tretji triadi osnovne šole. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

http://www.aamr.org/
http://history.aauw.org/files/
http://pismenost.acs.si/?id=45
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/razvoj_modelov/CVZU_7MODELI_Struktura_lazja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/razvoj_modelov/CVZU_7MODELI_Struktura_lazja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/razvoj_modelov/CVZU_7MODELI_Struktura_lazja.pdf


96 

 

13. Cotič, M., Medved Udovič V. in Starc S. (2011). Razvijanje različnih pismenosti. 

Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. 

14. Divjak, S. (2004). Modeli informatizacije vrtcev, šol in zavodov. Celovita 

informatizacija vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ). Poročilo projekta. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

15. Eisenberg, M. B., Lowe, C. A. in Spitzer, K. L. (2004). Information literacy: essential 

skills for the information age. 2nd edition. Westport, Conneticut: Libraries Unlimited, 

str. 7–10. 

16. Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival 

Skills in the Digital Era. Israel: The Open Ubiversity of Israel. Pridobljeno s 

http://www.openu.ac.il/personal_sites/download/Digital-literacy2004-JEMH.pdf,  22. 

4. 2016. 

17. European Computer Driving Licence (ECDL). Pridobljeno s 

http://www.ecdl.si/strani/program-1.htm, 18. 4. 2016  

18. European report on quality indicators of lifelong learning. Fifteen quality indicators. 

(2002). Bruseles: Eu Directorate - General for Education and Culture. Pridobljeno s  

www.bologna-berlin2003.de/pdf/Report.pdf, 4. 4. 2016. 

19. Eurydice. (2005). How Boys and Girls in Europe are finding their way with 

Information and Communication Technology? PISA 2003. Pridobljeno s pjp-

eu.coe.int/ documents/1017993/1380104/euridyce-study-on-IT.pdf/1e863aab-afdb-

462a-85af-df1a2f46bb63, 4. 4. 2016. 

20. Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: Okvir za razvijanje in razumevanje digitalne 

kompetence v Evropi. Luxembourg: European Comission. 

21. Gerlič, I. (2000). Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 

22. Gerlič, I. (2004): Informacijsko-komunikacijska tehnologija v osnovnih in srednjih 

šolah Slovenije. V Marjan Blažič (ur.): Mediji v izobraževanju. Novo mesto: 

Visokošolsko središče Novo mesto. 

23. Gerlič, I. (2008). Computer-informatics literacy and possibilities of computing extra-

curricular activities. Pridobljeno s hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_ 

jezik=54460, 9. 4. 2016. 

24. Gerlič, I. (2010): Stanje in trendi uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v 

slovenskem izobraževalnem sistemu. V Rajkovič V., Bernik M. in Urbančič T. (ur.): 

http://www.openu.ac.il/personal_sites/download/Digital-literacy2004-JEMH.pdf
http://www.ecdl.si/strani/program-1.htm
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Report.pdf
http://hrcak.srce.hr/index.php?%20show=clanak&%20id_%20clanak_jezik=54460
http://hrcak.srce.hr/index.php?%20show=clanak&%20id_%20clanak_jezik=54460


97 

 

Informacijska družba – IS 2010 – Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

25. Gorše, A. (2005). Računalniško informacijsko komunikacijska tehnologija v vzgoji in 

izobraževanju otrok z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

26. Grant, D. M.,  Malloy, A. D. in Murphy, C. M. (2009). A Comparison of Student 

Perceptions of their Computer Skills to their Actual Abilities. Journal of Information 

Technology Education. Pridobljeno s www.jite.org/documents/Vol8/JITEv8p141-

160Grant428.pdf, 15. 8. 2015. 

27. Grčar, A. (2004). Vpliv programa informacijskega opismenjevanja na izboljšanje 

informacijske pismenosti : primer predmeta Informatika v športu na Fakulteti za šport. 

Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

28. Istenič Starič, A. in Turk, Ž. (2010). Slovenski študenti geodezije in informacijsko-

komunikacijska tehnologija. Ljubljana: Geodetski vestnik 54/1. 

29. Jeraj, B. (2006). Spol in uporaba računalnikov. Pridobljeno s hrast.pef.uni-lj.si/~joze/ 

seminarji/seminrs/0506/SPOL%20IN%20UPORABA%20RACUNALNIKOV.pdf, 4. 

4. 2016. 

30. Kame̒enui, E. J. in Wallin J. U. (2006). Information Technology and the Literacy 

Needs of Special Populations. V International Handbook of Literacy and Technology 

Routledge. Pridobljeno s https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324978020 

3929131.ch29, 18. 4. 2016. 

31. Kay, R. (2007). Gender Differences in Computer Attitudes, ability and use in the 

elementary classroom. Pridobljeno s www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/ 

inspire/research/kay.pdf, 4. 4. 2016. 

32. Killpack, S. (2003). The Gender Gap in the New Millennium: Girls and Technology. 

V  

Jeraj, B.: Spol in uporaba računalnikov. Pridobljeno s hrast.pef.uni-lj.si/~joze/ 

seminarji/seminrs/0506/SPOL%20IN%20UPORABA%20RACUNALNIKOV.pdf, 4. 

4. 2016. 

33. Kirmani, M. D. (2009). Young children surfing: Gender differences in computer use. 

Pridobljeno s southernearlychildhood.org/upload/pdf/Young_Children_Surfing_ 

Gender_Differences_in_Computer_Use_Mubina_Hassanali_Kirmani_Marcia_H_Davi

s_and_Maya_Kalyanpur.pdf, 4. 4. 2016. 

http://www.jite.org/documents/Vol8/JITEv8p141-160Grant428.pdf
http://www.jite.org/documents/Vol8/JITEv8p141-160Grant428.pdf
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324978020%203929131.ch29
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324978020%203929131.ch29
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/%20inspire/research/kay.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/%20inspire/research/kay.pdf


98 

 

34. Kelava, P. (2003). Komunikacija in pisne spretnosti (2. del). V: Andragoška 

spoznanja: letnik 9, št. 4. 

35. Kralj Zatler, S., Brodnik, A. in Čampelj, B. (2014). Preseganje vrzeli za nove digitalne 

zaposlitve. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. Pridobljeno s 

http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.uni-mb.si/files/IS2014-web.pdf, 4. 4. 2016. 

36. Kodrič, J. (2010). Psihološko ocenjevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju. 

Strokovno gradivo – 3. posvet na temo Usmerjanje otrok z Downovim sindromom in 

drugih otrok z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Sožitje, Sekcija za Downov 

sindrom. Pridobljeno s http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/Jana_Kodric_ 

prispevek_Psiholosko_ocenjevanje.pdf, 11. 3. 2015. 

37. Končar, M. in Rabič, N. (1999). Računalnik v vzgoji in izobraževanju učencev s 

posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

38. Končar, M., Gorše, A. in Rupar, T. (2007). Računalniško informacijsko 

komunikacijska tehnologija na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. Teoretična izhodišča. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta.  

39. Lačen, M. (2001). Odraslost osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Zveza 

Sožitje. 

40. Lal, V. (2002). Gender and the impact of computer-based technologies. Pridobljeno s 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.9332&rep=rep1& 

type=pdf, 4. 4. 2016. 

41. Lavtar, D. (2003). Informacijska pismenost. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v  

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno s dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lavtar-

Darja.PDF, 31. 3. 2016. 

42. Lipec Stopar,  M.  (2011).  Izzivi na področju poučevanja oseb z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju. V Destovnik, K. in Tašič, A. (ur.): Usposabljanje strokovnih 

delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v 

vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 (str. 69–73). Ljubljana: 

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji. 

43. Literacy Advance of Houston. (2016). Defining literacy. Pridobljeno s 

http://www.literacyadvance.org/About_Us/Defining_Literacy/, 20. 5. 2016. 

http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.uni-mb.si/files/IS2014-web.pdf
http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/Jana_Kodric_
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.9332&rep
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/%20Lavtar-Darja.PDF
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/%20Lavtar-Darja.PDF
http://www.literacyadvance.org/About_Us/Defining_Literacy/


99 

 

44. Lizbonska strategija (2000). Pridobljeno s http://ec.europa.eu/growthandjobs/ 

index_en.html, 31. 3. 2016 

45. Mali, I. (2002). Računalniško opismenjevanje v vrtcu in prvi triadi. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

46. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. (2002). Učni načrt za izbirni predmet 

osnovnošolskega izobraževanja: Računalništvo. Pridobljeno s  http://www.mizs.gov. 

si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Racunal

nistvo_izbirni.pdf, 31. 3. 2016. 

47. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2003).  Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: Tehnika in 

tehnologija. Pridobljeno s www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ 

podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_tehnika_in_tehnologija.pdf, 

31. 3. 2016. 

48. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2004). Računalniška pismenost za 

odrasle. Pridobljeno s www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ 

podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_racunalniska_pismenost_za_odrasle.pdf, 

15. 8. 2015. 

49. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2006 a). Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: Računalniško 

opismenjevanje za 4., 5., in 6. razred - specialno pedagoška dejavnost. Pridobljeno s 

www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/progr

ami/ucni_nacrti/ pp_ nis_racunalnisko_opismenjevanje.pdf, 16. 10. 2015. 

50. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2006 b). Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: 

Računalništvo za tretjo triado – izbirni predmet. Pridobljeno s http: 

www.mizs.gov.si/fileadmin/ 

mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_ izb_ 

rac.pdf, 16. 10. 2015. 

51. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2012). Prilagojeni izobraževalni 

program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom – predmetnik. Pridobljeno s 

www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/progr

ami/Predmetnik_nis.pdf, 16. 10. 2015. 

http://www.mizs.gov/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/%20podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_racunalniska_pismenost_za_odrasle.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/%20podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_racunalniska_pismenost_za_odrasle.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/%20pp_%20nis_racunalnisko_opismenjevanje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/%20pp_%20nis_racunalnisko_opismenjevanje.pdf
http://http:%20www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_%20izb_%20rac.pdf
http://http:%20www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_%20izb_%20rac.pdf
http://http:%20www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_%20izb_%20rac.pdf
http://http:%20www.mizs.gov.si/fileadmin/%20mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_%20izb_%20rac.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Predmetnik_nis.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/Predmetnik_nis.pdf


100 

 

52. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2013).  Pravilnik o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Pridobljeno s 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3191, 16. 10. 2015. 

53. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2013). Program osnovna šola: 

Računalništvo (neobvezni izbirni predmet). Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si 

/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racuna

lnistvo_izbirni_neobvezni.pdf, 31. 5. 2016.  

54. Mladi in računalniške igre. (2012). Pridobljeno s projekti.gimvic.org/2012/ 2e/igre/, 4. 

4. 2016. 

55. Mlinar, V. (2013). Vprašalnik in smernice za vrednotenje kompetence digitalna 

pismenost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pridobljeno s 

arhiv.acs.si/Vprasalnik_in_smernice_za_vrednotenje_kompetence_digitalna_pismenos

t.pdf, 19. 4. 2016. 

56. Novak, V. (2006). Računalnik pri pouku v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen 

program z nižjim izobrazbenim standardom. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

57. Novljan, E. (1997). Specialna pedagogika oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Ljubljana:  Pedagoška fakulteta. 

58. Opara, B. in drugi. (2010). Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

59. Pedagoški inštitut. Mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti 

ICILS 2013. (2015). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Pridobljeno s http://www. pei.si 

/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=19, 18. 9. 2015. 

60. Podovšovnik, A. E. (2009). Socialno-psihološki faktorji in družbene determinante 

računalniške in internetne pismenosti med slovenskimi osnovnošolskimi maturanti. 

Ljubljana: Pedagoški inštitut.  

61. Pogladič, M. (2013). Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1863/1/Dip.delo_Manca_Pogladic.pdf, 4. 4. 2016. 

62. Rabič, M. (2008). Računalniško opismenjevanje mladostnikov z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3191
http://projekti.gimvic.org/2012/%202e/igre/
http://arhiv.acs.si/Vprasalnik_in_smernice_za_vrednotenje_kompetence_digitalna_pismenost.pdf
http://arhiv.acs.si/Vprasalnik_in_smernice_za_vrednotenje_kompetence_digitalna_pismenost.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1863/1/Dip.delo_Manca_Pogladic.pdf


101 

 

63. Računalniška pismenost. Pridobljeno s www.geministyle.si/print/racunalnistvo/ 

splosno/racunalniska-pismenost.html, 12. 3. 2016. 

64. Rajkovič, V., Bernik, M. in Rajkovič, U. (2014). Vzgoja in izobraževanje v 

informacijski družbi – zbornik referatov. Pridobljeno s http://vivid.fov.uni-

mb.si/sites/vivid.fov. uni-mb.si/files/IS2014-web.v2.pdf, 12. 4. 2016. 

65. Rebolj, V. (2008). E-izobraževanje: skozi očala pedagogike in didaktike. Radovljica: 

Didakta. 

66. Rovšek, M. (2009). Stanje na področju vključevanja otrok z motnjami v duševnem 

razvoju v šolski sistem – Neustreznost usmerjanja in nekaj predlogov za ukrepanje. 

Sodobna pedagogika 1/2009 – (60/126), str. 350–360. 

67. Rovšek, M. (2010). Novi izzivi pri učenju in poučevanju otrok z motnjami v 

duševnem razvoju. Pridobljeno s www.sous-slo.net/usd/program1/program1_mag-

matej-rovsek.pdf, 28. 9. 2015. 

68. Rugelj, J. in Šlenc, T. (2007). Računalništvo. Učbenik za izbirne predmete urejanje 

besedil, računalniška omrežja in multimedija za 7. ali 8. ali 9. razred. Ljubljana: DZS. 

69. Snell, M. E. idr. (2009). Characteristics and Needs of People With Intellectual 

Disability Who Have  Higher  Iqs. Intellectual  and  Developmental  Disabilities, 47 

(3), 220–233. Pridobljeno s http://www.academia.edu/1458604/Characteristics_ 

and_needs_ of_people_with_intellectual_disability_who_have-higher_IQs, 4. 4. 2016. 

70. Statistične informacije. (2004). Uporaba IKT tehnologije v gospodinjstvih in po 

posameznikih. Pridobljeno s uploadi.www.ris.org/editor/1237034109surs%20 

gospod.%20ikt%202004.pdf, 31. 3. 2016. 

71. Svetovna zdravstvena organizacija. (1995). Mednarodna klasifikacija bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene – MKB-10 [ICD 10, 

International Classification of Diseases, 10th revision]. Ljubljana: Inštitut  za  

varovanje zdravja. 

72. Šemrl, M. (1980). Strokovna izhodišča za izobraževanje in usposabljanje laže duševno  

manj razvitih učencev v srednjem izobraževanju. Sožitje, Naš zbornik 13. 

73. Tišler, T. (2006). Spodbujanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na 

osnovi šoli, str. 11–12. V Vodenje za spodbujanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije na šolah. Šola za ravnatelje. Pridobljeno s www.solazaravnatelje.si/ 

ISBN/961-6637-04-5.pdf, 20. 10. 2015. 

http://www.geministyle.si/print/racunalnistvo/%20splosno/racunalniska-pismenost.html
http://www.geministyle.si/print/racunalnistvo/%20splosno/racunalniska-pismenost.html
http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.%20uni-mb.si/files/IS2014-web.v2.pdf
http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.%20uni-mb.si/files/IS2014-web.v2.pdf
http://www.sous-slo.net/usd/program1/
http://www.academia.edu/1458604/
http://uploadi.www.ris.org/editor/%201237034109surs%20gospod.%20ikt%202004.pdf
http://uploadi.www.ris.org/editor/%201237034109surs%20gospod.%20ikt%202004.pdf
http://www.solazaravnatelje.si/%20ISBN/961-6637-04-5.pdf
http://www.solazaravnatelje.si/%20ISBN/961-6637-04-5.pdf


102 

 

74. Tomori, M. in Ziherl, S. (ur.). (1999). Duševna manjrazvitost. Psihiatrija. Ljubljana: 

Literapicta, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

75. Unesco. (2005). Education for All Global Monitoring Report. Literacy for life. 

Pridobljeno s http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/gmr06-en.pdf, 20. 5. 

2016. 

76. Vehovar, V., Brečko, B. in Prevodnik K. (2008). Evalvacija stanja ter ukrepi za 

izboljšanje IKT pismenosti. Pridobljeno s www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/ 

pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0227_porocilo.pdf, 12. 5. 

2016. 

77. Vlada Republike Slovenije (2007): Strategija razvoja informacijske družbe v 

Republiki Sloveniji – si2010. Pridobljeno s www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/ 

pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf, 20. 3. 2016. 

78. Vovk-Ornik, N. (ur.) (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimi-potrebami.pdf, 16. 10. 2015. 

79. Wechtersbach, R. in drugi (1999). Pogumno v računalništvo – priročnik za prvo leto 

vpeljevanja predmeta v OŠ. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

80. Wechtersbach, R. (2008). Računalništvo. Učbenik za računalniško opismenjevanje in 

izbirne predmete Urejanje besedil, Multimedija in Računalniška omrežja. Grosuplje: 

Založba Saji. 

81. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. (2011). Uradni list Republike 

Slovenije, št. 58/2011. Pridobljeno s www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158& 

stevilka=2714, 16. 10. 2015. 

82. Zgodnje opismenjevanje od vrtca do univerze. (2005). Ljubljana: Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

83. Zlatečan,  A.  (2014). Samopodoba  učencev  osnovne  šole  s  prilagojenim  

programom  v primerjavi z učenci redne osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

84. Žibert, S. (2011). Vpliv samopodobe na osebnost in učno uspešnost učenca. Nova  

Gorica: Melior, Založba Educa. 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/
file:///C:/Users/Mike/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kriteriji%20za%20opredelitev%20vrste%20in%20stopnje%20primanjkljajev,%20ovir%20oziroma%20motenj%20otrok%20s%20posebnimi%20potrebami
file:///C:/Users/Mike/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kriteriji%20za%20opredelitev%20vrste%20in%20stopnje%20primanjkljajev,%20ovir%20oziroma%20motenj%20otrok%20s%20posebnimi%20potrebami
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-
http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&


103 

 

6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1:  VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Prosim te, da prebereš spodnje trditve in iskreno odgovoriš, saj me 

zanima, kako dobro že znaš uporabljati računalnik. 

 

Razred: ____ spol: __________            št. učenca: ________ 

 

S kljukico   označi odgovor, ki je najbolj ustrezen zate.  

 

Primer: 

Učenec:  NE ZNAM ZNAM OB 

POMOČI 

UČITELJA 

ZNAM 

BREZ 

TEŽAV 

Znam vklopiti računalnik.     

 

 

Učenec:  NE 

ZNAM 

ZNAM OB 

POMOČI 

UČITELJA 

ZNAM 

BREZ 

TEŽAV 

1. Znam odpreti program – urejevalnik 

besedil (Word). 

   

2. Znam poiskati dokument v mapi.      

 

   

3. Znam označiti besedilo kot krepko v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

4. Znam označiti besedilo kot poševno v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

5. Znam podčrtati besedilo v urejevalniku 

besedila (Word). 
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NE 

ZNAM 

 

ZNAM OB 

POMOČI 

UČITELJA 

 

ZNAM 

BREZ 

TEŽAV 

6. Znam spremeniti barvo pisave v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

7. Znam uporabiti gumb »razveljavi« v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

8. Znam uporabiti gumb »uveljavi« v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

9. Znam prilagoditi razmik med vrsticami v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

10. Znam spremeniti usmerjenost lista v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

11. Znam pravilno uporabiti preslednico v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

12. Znam uporabiti črkovalnik v urejevalniku 

besedila (Word).  

   

13. Na tipkovnici znam poiskati smerne tipke. 

 

     

14. Znam uporabiti tipko za veliko začetnico 

(ključek ali dvigalko) v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

15. Znam uporabiti tipko za nov odstavek 

(vnašalko) v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

16. Znam uporabiti tipko za uporabo zgornjih 

znakov na tipkovnici (vprašaj, klicaj, 

uklepaj) v urejevalniku besedila. 

   

17. Znam prenesti sliko s spleta v dokument 

v urejevalniku besedila (Word). 
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 NE 

ZNAM 

ZNAM OB 

POMOČI 

UČITELJA 

ZNAM 

BREZ 

TEŽAV 

 

18. Znam ustvariti novo stran v dokumentu v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

19. Znam shraniti dokument v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

20. Znam ustvariti novo mapo v 

Raziskovalcu. 

   

21. Znam preimenovati mapo v 

Raziskovalcu. 

   

22. Znam prenesti ali kopirati dokument iz 

ene mape v drugo. 

   

23. Znam zbrisati mapo v Raziskovalcu. 
 
 

   

24. Znam vrniti dokument iz koša v mapo. 

 

   

25. Znam dodati novo prosojnico v 

PowerPoint predstavitev. 

   

26. Znam izbrisati prosojnico v PowerPointu. 

 

   

27. Znam napisati besedilo v izbrano 

prosojnico v PowerPointu.  

   

28. Znam vstaviti fotografijo iz mape ali s 

spleta v prosojnico v PowerPointu. 

   

29. Znam se prijaviti v Facebook. 
 
 

   

30. Znam poiskati prijatelja na Facebooku. 
 
 

   

31. Znam prijatelju napisati sporočilo na zid 

na Facebooku.  
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 NE 

ZNAM 

ZNAM OB 

POMOČI 

UČITELJA 

ZNAM 

BREZ 

TEŽAV 

32. Znam odpreti elektronsko pošto (Gmail 

ali Hotmail). 

 

   

33. Znam prebrati elektronsko sporočilo 

(Gmail ali Hotmail). 

 

   

34. Znam poslati elektronsko sporočilo 

(Gmail ali Hotmail). 

 

   

35. Elektronskemu sporočilu znam pripeti 

besedilo (Gmail ali Hotmail). 

 

   

36. Znam odpreti datoteko, ki je pripeta 

elektronskemu sporočilu (Gmail ali 

Hotmail). 

   

37. Znam se pravilno odjaviti iz elektronske 

pošte (Gmail ali Hotmail). 

 

   

38. Znam ustvariti prazno html stran 

(Wordpress ali Joomla).    

 

   

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA POMOČ IN SODELOVANJE! 

 

 

 

 



107 

 

6.2 Priloga 2:  LIST ZA OCENJEVANJE UČENCA     

 

razred: ______  spol: __________    starost: __________     št. učenca: ___________      

 

 NE 

ZNA 

ZNA OB 

POMOČI 

UČITELJA 

ZNA 

BREZ 

TEŽAV 

1. Odpre program – urejevalnik besedil (Word).    

2. Poišče dokument v mapi.         

3. Označi besedilo kot krepko v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

4. Označi besedilo kot poševno v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

5. Podčrta besedilo v urejevalniku besedila (Word).    

6. Spremeni barvo pisave v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

7. Uporabi gumb »razveljavi« v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

8. Uporabi gumb »uveljavi« v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

9. Prilagodi razmik med vrsticami v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

10. Spremeni usmerjenost lista v urejevalniku besedila 

(Word). 

   

11. Pravilno uporabi preslednico v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

12. Uporabi črkovalnik v urejevalniku besedila (Word).    

13. Na tipkovnici poišče smerne tipke v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

14. Uporabi tipko za veliko začetnico (ključek ali 

dvigalko) v urejevalniku besedila (Word). 

   

15. Uporabi tipko za nov odstavek (vnašalko) v 

urejevalniku besedila (Word). 

   

16. Uporabi tipko za uporabo zgornjih znakov na 

tipkovnici (vprašaj, klicaj, uklepaj) v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

17. Prenese sliko s spleta v dokument v urejevalniku 

besedila (Word). 

   

18. Ustvari novo stran v dokumentu v urejevalniku 

besedila (Word). 
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19. Shrani dokument v urejevalniku besedila (Word).    

20. Ustvari novo mapo v Raziskovalcu.    

21. Preimenuje mapo v Raziskovalcu.    

22. Prenese ali kopira dokument iz ene mape v drugo.    

23. Zbriše mapo v Raziskovalcu.    

24. Vrne dokument iz koša v mapo.    

25. Zna dodati novo prosojnico v PowerPoint 

predstavitev. 

   

26. Izbriše prosojnico v PowerPointu.    

27. Zna napisati besedilo v izbrano prosojnico v 

PowerPointu. 

   

28. V predstavitev v PowerPointu vstavi fotografijo.    

29. Prijavi se v Facebook.    

30. Poišče prijatelja na Facebooku.    

31. Prijatelju napiše sporočilo na zid na Facebooku.     

32. Zna odpreti elektronsko pošto (Gmail, Hotmail).    

33. Prebere elektronsko sporočilo (Gmail, Hotmail).    

34. Pošlje elektronsko sporočilo (Gmail, Hotmail).    

35. Elektronskemu sporočilu pripne besedilo (Gmail, 

Hotmail). 

   

36. Odpre datoteko, ki je pripeta elektronskemu 

sporočilu (Gmail, Hotmail). 

   

37. Pravilno se odjavi iz elektronske pošte (Gmail, 

Hotmail). 

   

38. Ustvari prazno html stran (Wordpress, Joomla).       

  

 

 

 

 

 



109 

 

6.3         Priloga 3: SEZNAM TABEL, SLIK IN GRAFOV 

 

 

 

SEZNAM TABEL 

 

Tabela 1: Opis kompetenc glede na kompetenčno področje …………………………………...…6 

Tabela 2: Samoocenjevalna tabela s področja informacij……...…………………………............ 9 

Tabela 3: Samoocenjevalna tabela s področja komunikacij ………………….............................10 

Tabela 4: Samoocenjevalna tabela s področja ustvarjanja vsebin……………………………….11 

Tabela 5: Samoocenjevalna tabela s področja varnosti………………………………………….11 

Tabela 6: Samoocenjevalna tabela s področja reševanja problemov……………………………12 

Tabela 7: Trditve vprašalnika za vrednotenje kompetence digitalna pismenost … …………….14 

Tabela 8: Podatki o izdanih odločbah v RS po vrstah ovir, primanjkljajev oziroma motenj  

(2005–2009) ………………………………………. ………………………………………….20 

Tabela 9: Število vključenih otrok in mladostnikov v zavodih in OŠPP od leta 1995/96 

do 2009/10 ………………………………………………………………………………….. 26 

Tabela 10: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po končanem računalniškem  

opismenjevanju na področju: osnove računalništva……………………………..........................32 

Tabela 11: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po končanem računalniškem  

opismenjevanju na področju: programska oprema………………………………………………33 

Tabela 12: Cilji, ki naj bi jih dosegli učenci po končanem računalniškem  

opismenjevanju na področju: računalniška omrežja……………………………………………..34 

Tabela 13: Standardi znanja in spretnosti programa: Računalniška pismenost  

za odrasle ………………………………………………………………………………………..44 

Tabela 14: Trditve v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven ………………………………....53 

Tabela 15: Trditve v sklopu Urejanje besedil – višja raven …………………………………….54 

Tabela 16: Trditve v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven ………………………….55 

Tabela 17: Trditve v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven ……………………………...55 

Tabela 18: Ocene raziskovanih sklopov samoocene znanja glede na neodvisno  

spremenljivko ……………………………………………………………………………………59 

Tabela 19: Ocene raziskovanih sklopov ocene znanja glede na neodvisno  

spremenljivko ……………………………………………………………………………………62 

Tabela 20: Skupni rezultati samoocene znanja in ocene znanja po posameznih trditvah  

v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven ……………………………………………………..64 

Tabela 21: Skupni rezultati samoocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Urejanje besedil – osnovna raven ………………………………………………..……66 

Tabela 22: Skupni rezultati ocene znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu  

Urejanje besedil – osnovna raven ………………………………………………….....................67 

Tabela 23: Skupni rezultati samoocene in ocene znanja po posameznih trditvah v sklop  

Urejanje besedil – višja raven …………………………………………………………………..69 

Tabela 24: Skupni rezultati samoocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Urejanje besedil – višja raven …………………………………………………………70 

Tabela 25: Skupni rezultati ocene znanja glede na spol po posameznih trditvah v sklopu  

Urejanje besedil – višja raven …………………………………………………………………...71 

Tabela 26: Skupni rezultati samoocene in ocene znanja po posameznih trditvah v sklopu  

Spletno komuniciranje – osnovna raven …………………………………………………..........72 

 



110 

 

Tabela 27: Skupni rezultati samoocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven …………………………………………73 

Tabela 28: Skupni rezultati ocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Spletno komuniciranje – osnovna raven……………………………………………74 

Tabela 29: Skupni rezultati samoocene in ocene znanja po posameznih trditvah  

v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven .........................................................................75 

Tabela 30: Skupni rezultati samoocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven…………….………………………………….76 

Tabela 31: Skupni rezultati ocene znanja glede na spol po posameznih trditvah  

v sklopu Spletno komuniciranje – višja raven ………………………………………... 77 

Tabela 33: Binomski test za hipotezo H1-0a …………………………………………………78 

Tabela 34: Binomski test za hipotezo H1-0b ………………………………. ………………..78 

Tabela 35: Binomski test za hipotezo H2-0a …………………………………………………79 

Tabela 36: Binomski test za hipotezo H2-0b …………………………………………………79 

Tabela 37: Wilcoxon test za hipotezo H3-0..…………………………………………………80 

Tabela 38: Mann-Whitney U-test za hipotezo H4-0 …………………………………………80 

Tabela 39: Mann-Whitney U-test za hipotezo H5-0 …………………………………………81 

Tabela 40: Cronbach alfa po posameznih sklopih……………………………………………81 

Tabela 41: Faktorska analiza – lastne vrednosti (vprašalnik)……………………………...…82 

Tabela 42: Faktorska analiza – lastne vrednosti (test znanja)…………………….……….. ..83 

Tabela 43: Rotirana faktorska matrika (vprašalnik)….………………………………………87                

Tabela 44: Rotirana faktorska matrika (test znanja)………………………………………….88 

Tabela 45: Faktorji pri vprašalniku in testu znanja…………………………………………. 89 

 

 

SEZNAM SLIK 

 

Slika 1: Področja uporabe računalnika v izobraževanju………...……………………………28 

Slika 2: Načini uporabe računalnika pri otrocih s posebnimi potrebami……………………..29  

Slika 3: Področja, ki jih razvijamo s pomočjo računalnika……………….…………………..29 

 

                                             

SEZNAM GRAFOV 

                                                     

Graf 1: Delež učencev glede na spol ………………………………………………………    56                

Graf 2: Delež učencev glede na razred……………………………………………………… 56 

Graf 3: Delež učencev glede na starost…….…………………………………………………57 

Graf 4: Ocene raziskovanih sklopov samoocene znanja glede na neodvisno  

Spremenljivko..……………………………………………………………………………….60 

Graf 5: Ocene raziskovanih sklopov ocene znanja glede na neodvisno  

spremenljivko……………………………………………………………………………...….63 

   

  

 


