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IV 
 
 

POVZETEK 
 
V magistrskem delu obravnavamo problematiko sodelovanja učencev z različnimi spretnostmi 
in sposobnostmi pri reševanju problemsko zasnovanih nalog. Omenjeni učni proces smo 
podprli s tabličnimi računalniki.  
 
Pri pregledu literature smo ugotovili, da avtorji navajajo splošne smernice, kako hkrati 
naslavljati potrebe učencev, vključenih v program osnovne šole, in učencev, vključenih v 
osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom, v skupnih aktivnostih. Kljub temu pa 
poudarjajo, da funkcionalno vključevanje vseh učencev v učni proces predstavlja korist za vse 
udeležene. Sodobni pristopi v primerjavi s tradicionalnimi vsebujejo načine, s katerimi 
poskušamo upoštevati potrebe najširšega kroga učencev. Konstruktivistični didaktični pristop, 
ki vključuje sodelovalno delo in problemsko zasnovane naloge, ustvarja pogoje za učenje 
vseh učencev. Tako zasnovan učni proces je mogoče za učence z različni potrebami 
personalizirati z mobilnimi tehnologijami, v naši raziskavi smo uporabili tablične računalnike.  
 
V delu prikazujemo načrtovanje in izvedbo sodelovalnega učenja pri reševanju problemsko 
zastavljenih nalog in vpliv uporabe tabličnih računalnikov na učni proces. Osredotočili smo se 
na vpliv zastavljenih nalog na učenčev celostni razvoj, mnenja udeležencev o taki obliki dela 
ter možnosti podpore z mobilnimi tehnologijami. Raziskavo smo zasnovali v dveh izvedbah, 
vanjo pa so bili poleg učencev dveh osnovnih šol v Škofji Loki vključeni tudi študentke in 
študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike. Zanimalo nas je, kako učenci v heterogenih 
skupinah sodelujejo in kakšno mnenje imajo o tem. Zanimalo nas je, kako so naloge 
načrtovane, kako učencem pri reševanju nalog pomaga tablični računalnik in do katere mere 
so naloge pripravljene za reševanje na tabličnem računalniku. Posnetke smo analizirali s 
pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev. 
 
Ugotovili smo, da je treba najprej definirati načine sodelovanja, interakcijo učenca z okoljem, 
zasnovati privlačne problemske naloge in razmisliti, na katerem koraku lahko s tabličnim 
računalnikom podpremo miselni, socialni ali čustveni proces. Ugotovili smo, da so učenci 
pozitivno naravnani za tako obliko dela, pomembno pa je zavedanje, da se z vsako izvedbo 
odpirajo vprašanja, ki zahtevajo dodatno analizo in refleksijo. 
 
Ključne besede: lažja motnja v duševnem razvoju, sodelovano učenje, problemsko 
zasnovano učenje, mobilno učenje 
 
 
  



V 
 
 

ABSTRACT 
This Master’s thesis deals with the issue of the participation of pupils with different skills and 
abilities in solving problem-based tasks. The above-mentioned learning process was 
supported by tablets.  
 
In reviewing the literature, we found that authors state general guidelines on how to 
simultaneously address the needs of both pupils enrolled in the primary school programme 
and pupils enrolled in primary schools with a lower educational standard in joint activities. 
Nevertheless, they underline that the functional integration of all pupils in the learning 
process is seen as beneficial for all involved. Modern approaches compared with traditional 
ones contain ways in which we try to take into account the needs of the widest circle of 
pupils. A constructivist teaching approach which involves cooperative work and problem-
based tasks creates conditions for the learning of all pupils. Such a learning process can be 
personalized with mobile technologies for pupils with different needs; we used tablets in our 
study.  
 
The work presents the design and implementation of cooperative learning in solving problem-
based tasks, and the impact of the use of tablets on the learning process. We focused on the 
impact of planned activities on the pupils’ holistic development, the opinions of the 
participants on such a learning design and support options with mobile technologies. The 
survey was designed in two versions; in addition to pupils of two primary schools in Škofja 
Loka, it also included students of special and rehabilitation pedagogy. We were interested to 
know how pupils in heterogeneous groups cooperated and what was their opinion of it. We 
were interested to know how tasks were planned, how pupils were supported by tablets in 
problem solving, and to what extent the tasks were prepared to be solved on a tablet. The 
recordings were analysed using pre-prepared criteria. 
 
We found that it was at first necessary to define the modalities of cooperation, learner 
interaction with the environment, design attractive problem-based tasks, and consider at what 
stage a tablet could support mental, social or emotional processes. We found that pupils had a 
positive attitude towards this form of work, but it was important to recognize that with every 
implementation, questions opened up that required further analysis and reflection. 
 
Keywords: mild intellectual disability, cooperative learning, problem-based learning, mobile 
learning 
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1. UVOD 
Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 2006) v 2. členu navaja cilje osnovnošolskega izobraževanja, 
med katerimi sta tudi »… zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu« ter »… 
vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 
posameznika«. Osnovno šolo torej obiskuje zelo raznolika populacija otrok; od otrok, ki so 
pripadniki narodnostnih manjšin, romskih skupnosti, do otrok s posebnimi potrebami (tudi 
otroci z učnimi težavami) in nadarjeni otroci. Glede na glavne značilnosti vsake od omenjenih 
skupin in predvsem glede na zmožnosti funkcioniranja naj bi bili učenci danes usmerjeni v za 
njih najbolj ustrezne programe (prav tam). Potreba po bolj natančnem prepoznavanju 
posebnosti v funkcioniranju in specifičnih primanjkljajev se pojavi predvsem ob vstopu v 
osnovno šolo, navajata B. Colnerič in M. Zupančič (2005). Za zagotavljanje celostnega 
razvoja tako raznolike populacije učencev tradicionalno poučevanje s prenosom znanja ne 
zadostuje več, zato pedagogi v šolah posegamo po metodah konstruktivističnega poučevanja. 
Te metode velikokrat vključujejo izvajanje v avtentičnem okolju, z raziskovanjem in 
sodelovanjem, pogosto v neformalnih situacijah. Učenci se v takem učnem procesu učijo drug 
od drugega, se podpirajo in si nudijo pomoč, ko je to treba.  
 
Učenci v šolah pridobivajo znanja in spretnosti ne le za nadaljnji študij in kariero, temveč tudi 
za življenje. Od njih pričakujemo spretnosti, kot so: taksonomsko višji nivoji znanja, 
samoregulacijo, učne navade in spretnosti reševanja problemskih nalog (Savery, 2006). Za 
njihov razvoj moramo izbrati bolj »na učenca usmerjen« pristop. Sodelovalno učenje in 
problemsko zasnovane naloge omogočajo izmenjavo informacij in znanj v jeziku, ki je učencu 
blizu. Učenci problem in možne rešitve opisujejo s svojimi besedami. Taka aktivnost zahteva 
prevzemanje odgovornosti, jih bolj angažira in usmeri v globlje raziskovanje tematike. 
Učiteljeva vloga se spremeni iz »prenašalca znanja« v osebo, ki ustvarja možnosti za razvoj 
učnih izkušenj (Donnelly, Fritzmaurice, 2005).  
 
Sodelovanje učencev z in brez posebnih potreb ima prednosti za obe skupini in njihovo 
družinsko ter socialno okolje. Prednosti opazimo na področju socialne integracije, čeprav naj 
bi strokovnjaki še vedno diskutirali, kako zagotoviti enake možnosti tudi za razvoj enakih 
kognitivnih sposobnosti (Šelih, 2013). Zdi se, da nas je pri zapisovanju učnih standardov gnal 
enoznačen pomen pojma »uspeh« in »dosežek«, tj. čim več v čim krajšem času. Zaradi tega 
prehajanje in povezovanje med programi osnovne šole avtorji (Lesar, 2013; Šelih, 2013) 
opažajo le v neformalnih situacijah. 
Ko omogočimo prehajanje in povezovanje ter pri tem vzpodbujamo sodelovanje, lahko 
opazujemo dva vzporedna procesa – otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju se socializira v 
svoji soseščini brez dodatne izkušnje izključenosti, otrok brez posebnih potreb pa se 
vsakodnevno uči sprejemati različnosti. Vse otroke pa v takem učnem prostoru učimo 
strpnosti in spoštovanja človekovih pravic. Pri analizi in refleksiji prednosti ter slabosti 
takšnega sodelovanja upoštevamo otroke kot osebe, ki so med seboj v interakciji. 
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Programi osnovnih šol imajo različno kompleksno zastavljene učne standarde in cilje, ki pa so 
vseeno osredotočeni okrog podobnih, nekje celo enakih vsebin. S prilagodljivimi in 
učinkovitimi metodami in oblikami dela omogočimo, da učenci dosegajo skupne cilje na 
socialnem in emocionalnem področju, na kognitivnem pa različno kompleksne cilje. Za 
sodelovalno učenje pri reševanju problemsko zasnovanih nalog je potrebno prilagajanje 
tehnik preverjanja in ocenjevanja znanja, podpora učencem in učiteljem, raziskati pa je treba 
tudi možnosti prilagoditev tehnik in metod dela (Peklaj, 2001; Mitchell, 2007).  
Danes poleg sodobnih oblik poučevanja na vzgojni proces dodatno vplivajo številni množični 
mediji, predvsem računalnik in televizija. Njun vpliv na razvoj zajema številne pozitivne, še 
bolj pa smo pozorni na negativne vplive. Dostopnost, razširjenost in interaktivnost omogočajo 
dostop do številnih virov, socializacijsko praznino, ki pa ob tem lahko nastaja, zapolnijo 
dejavniki, ki ne prispevajo veliko k socialnim vrednotam in sposobnostim komunikacije. V 
nekaterih primerih celo zavirajo njihov razvoj. Hitrost razvoja v informacijski dobi tako 
prinaša možnosti kot tudi nevarnosti za osebe z in brez posebnih potreb (Galloway, 2015). 
Najnovejša informacijsko komunikacijska tehnologija omogoča vključevanje v družbo ob 
siceršnji oviranosti, lahko pa ustvari tudi ovire in dodatne možnosti za izključevanje 
(Edwards, 2006). Izziv, pred katerega smo postavljeni pedagogi, je ugotoviti, kam in kako v 
pedagoški proces umestiti IKT, da bo pozornost na učencu, učenje bo proces, tehnologija pa v 
pomoč in podporo učnemu procesu.  
 
Spričo številnih raziskav o podpori učnega procesa s tehnologijo, strokovni delavci v vzgoji in 
izobraževanju v vse večji meri v pouk vpletajo možnosti informacijske dobe. Dostopnost, 
razširjenost in interaktivnost, ki jih pridobimo z uporabo mobilne naprave pa preusmerijo 
center pozornosti z učitelja na učenca. V šolah prek projektov (kot so e-učbeniki, e-šolska 
torba, ipd.) pridobivamo izkušnje in spoznanja o možnostih e-gradiv. Digitaliziranim 
učbenikom, ki so zgolj elektronska kopija tiskane verzije, so spričo ugotovitev raziskav dodali 
zvok in video ter enostavne povratne informacije. Tako smo dobili obogatena gradiva (ang.: 
rich e-textbooks). Interakcijo (oblikovanje, analiziranje, shranjevanje, deljenje, takojšnja 
povratna informacija) pa so omogočila interaktivna gradiva. Ustrezno interaktivno gradivo 
zadostuje tako kriterijem vsebinsko-didaktičnih načel, tehnično-organizacijskim in 
oblikovnim zahtevam. Le kot tako lahko služi kot mediator pri izgradnji znanja (Pesek, 
Zmazek, Mohorčič, 2014). 
Kakšna je torej vloga IKT v današnjem svetu, ko smo sredi hitrega napredka digitalne dobe? 
Avtorji (Johnson, Adams, & Cummins, 2012; Liua, Scordinoa, Geurtza, Navarretea, Koa, 
Lima, 2014) opozarjajo, da je tehnologija že prisotna v vsakdanjem življenju. Učenci 
pričakujejo (in ta pričakovanja še naraščajo), da bodo imeli možnosti delati z napravami, se 
igrati in se tudi učiti. Ne glede na to, kje, ne glede na to, kdaj. Nenačrtovana in nepremišljena 
raba IKT lahko razredno skupnost hitro razdeli na skupino posameznikov, ki so sicer fizično 
skupaj v razredu, vendar socialno oddaljeni drug od drugega. Da se to ne bi zgodilo, mora 
učitelj spremljati in usmerjati interakcijo med učenci in zasnovati naloge, ki jo spodbujajo in 
hkrati razvijajo poglobljeno znanje za življenje. Poglobljeno znanje za življenje ni več le golo 
poznavanje podatkov, ampak je spretnost uporabe že naučenega znanja v novih situacijah. V 
sodelovalnih oblikah dela se srečajo učenci z raznolikimi sposobnostmi in spretnostmi, lahko 
tudi z različnimi posebnimi potrebami, in se učijo delati skupaj. 
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2. VPLIV INKLUZIJE NA UČENCA  
Kakovostno izobraževanje je temeljna pravica vsakega posameznika. Med izobraževanjem 
morajo biti zagotovljeni pogoji, podpora in spodbuda priseljencem, osebam, ki izhajajo iz 
socialno in kulturno manj spodbudnega okolja ter osebam s posebnimi potrebami. Namen  
izobraževanja je doseganje odličnosti pri vsakem posamezniku (Bela knjiga, 2011). 
Raznolikost posameznikov v populaciji učencev, vključenih v današnji šolski sistem, zahteva 
prilagodljive, predvsem pa učinkovite metode in oblike dela. Zahteva tudi zmanjševanje 
izključenosti otrok s posebnimi potrebami. Prav tako vpliva tudi na organizacijo razmer v 
šolah in participacijo otrok s posebnimi potrebami (Florian, 2005; Vrhovski, Pulec Lah, 
Trtnik, 2005; Kavkler, 2011). Cilj programa osnovne šole kot tudi programa osnovne šole s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom je razvijanje stabilne in 
zanesljive čustvene ter socialne osnove. Z ustrezno oblikovanim vzgojnimi in učnimi načrti 
želimo znotraj vzgojno-izobraževalnega programa pri vseh učencih razvijati delovne navade 
in zmožnosti za učenje ter spodbujati soodgovornost za trajnostno zasnovano družbo (Bela 
knjiga, 2011).  
 
Tako zasnovane cilje lahko dosegamo znotraj inkluzivno naravnane prakse, kjer je nujno 
potrebno prilagajanje kurikula, navaja Mitchell (2007). Poleg prilagajanja kurikula je 
potrebno tudi prilagajanje učnih metod, tehnik preverjanja in ocenjevanja ter zagotavljanje 
podpore učitelju v razredu. Načrtovanje in izvajanje inkluzivne prakse je učinkovito, če 
pristopamo z načeli ekosistemske teorije (Bronferbrenner in Morris, 2006), in s sistemskim 
modelom (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001). Po načelih ekosistemske teorije  z 
upoštevanjem odnosov in spodbujanjem interakcije med sistemi (to so: mikro, mezo, ekso in 
makrosistemi) spodbudimo otrokov razvoj in vzpostavimo ustrezno podporo vsem 
udeleženim. Poleg sistemov je pomembna tudi biološka dimenzija, kamor spadajo otrokove 
genetske in nevrokognitivne značilnosti. Ta omogoča otroku, da z lastnim doživljanjem in 
odzivanjem na zunanje okoliščine pomembno vpliva na dogajanje ter na odnose s 
pomembnimi osebami v posameznih sistemih (Bronferbrenner in Morris, 2006). Nasprotno od 
ekosistemske teorije se s sistemskim modelom osredotočimo na vpliv sistemov na otroka. 
Sistemski model razlaga, da je inkluzivna praksa odvisna od usklajenosti in prepletenosti 
podsistemov (tj. učenec, razred, šola in širše okolje). Usklajenost podsistemov podpira vse 
učence, še dodatno pa učence s posebnimi potrebami. Z upoštevanjem stopnje otrokovega 
razvoja, vpletanjem načel dobre poučevalne prakse in zagotovljeni medsebojni podpori 
učiteljev znotraj šolskega tima inkluzivni pristop omogoča načrtovanje učinkovitejšega 
učnega procesa. S podporo širšega okolja (nevladnih organizacij, Ministrstva za šolstvo in 
šport RS, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo …) dosežemo celostno in inkluzivno 
naravnano poučevanje. Ta nam, poleg razvoja na kognitivnem področju, zapoveduje 
načrtovanje spodbud za socialni in emocionalni razvoj otroka (Ferguson, Kozlevski in Smith, 
2001). Z upoštevanjem obeh postane otrok pomemben del okolja in ni več le integriran v 
okolje (tj. naknadno vključen v okolje, iz katerega je bil zaradi nedoseganja norm in 
standardov izključen). Ko podrobneje pogledamo, z integracijo v šolo z enakovrednim 
izobrazbenim standardom zadostimo fizični ter v manjši meri tudi socialni vključenosti otroka 
s posebnimi potrebami. Socialna vključenost v primeru integracije predstavlja predvsem 
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druženje učencev z in brez posebnih potreb v obšolskih aktivnostih (Frederickson, Cline, 
2002, v Pretnar, 2012). Kot smo že poudarili, v nasprotju z integracijo, pri inkluziji 
razmišljamo o funkcionalnem vključevanju. V primerjavi programov vzgoje in izobraževanja 
opazimo, da se cilji obeh v marsikateri točki stikajo in prekrivajo. To pomeni, da bi učni 
proces do neke mere potekal vzporedno, brez izključevanja. Kljub temu pa v domači in tuji 
literaturi najdemo le splošne smernice, kako hkrati naslavljati potrebe učencev, vključenih v 
program osnovne šole, in učencev, vključenih v program osnovne šole z nižjim standardom, v 
skupinskih aktivnostih. Inkluzivno načrtovanim izobraževalnim programom predstavlja 
glavni cilj korist za vse, tako za učence z in brez posebnih potreb, njihove učitelje, starše in 
družbo. Čeprav strokovnjaki velikokrat ugotavljajo, kako zagotoviti enako raven znanja med 
otroki brez in s posebnimi potrebami, je poglavitnim namen vključevanja socialna integracija 
(Šelih, 2013). Sodelovanje obeh skupin učencev je zato pomembno za razvoj obeh skupin. 
Inkluzivna šola namreč zagotavlja dva vzporedna procesa: otrok z motnjami v duševnem 
razvoju (v nadaljevanju: MDR) se z vključevanjem drugače integrira in socializira, otrok brez 
posebnih potreb pa se uči sprejeti in razumeti drugačnost. Vzgajal se bo za spoštovanje 
človekovih pravic, kot so enakost, spoštovanje drugega in strpnost (prav tam). Izvajanje 
inkluzivne prakse podpirajo in omogočajo dokumenti s smernicami o podpori in pomoči, ki 
usmerjajo šolsko prakso v osnovnih šolah. Zapisane so v dokumentih, kot so Koncept dela – 
učne težave (2008) in Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 
strokovno pomočjo (2008);  če so potrebe otrok bolj specifične, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2011) definira pogoje za usmerjanje in oblike ter načine pomoči na 
kontinuumu programov. V programe usmerjamo otroke z upoštevanjem njihovega celostnega 
razvoja, tj. njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem področju. 
Vzgojo in izobraževanje skupine otrok, na katero se v magistrskem delu osredotočamo, v 
Sloveniji izvajamo v programu osnovne šole in v prilagojenem programu vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (ZUOPP-1, 2011).  
 
A. Šelih (2013) pri analizi zakonodajnih možnosti v slovenskem prostoru ugotavlja, da je 
najtežje vključevati skupino otrok z MDR. Tu se pojavlja največ zadržkov, pomislekov in 
nejasnosti, kar podrobneje prikažemo v nadaljevanju.  
Kako prilagoditi obstoječi program z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju: NIS) 
za morebitno izvajanje v osnovnih šolah, da bomo lahko razvijali socialno vključenost in se 
izognili prostorskemu izključevanju? Glede na raziskave (prav tam) so učenci najprej 
vključeni v program osnovne šole, zaradi težav pri doseganju standardov pa preusmerjeni v 
nižji program. To pa pogosto predstavlja menjavo ne le socialne sredine, ampak tudi menjavo 
šole. Ob tem je nejasno tudi, kako zagotoviti strokovno pomoč za vsa področja otrokovega 
funkcioniranja? Vzgojno-izobraževalne ustanove so večinoma organizirane tako, da 
zagotavljajo izvajanje šolskega programa, medicinsko-rehabilitacijske storitve učenec 
obiskuje v zdravstvenih ustanovah. Le nekaj ustanov po Sloveniji šolski proces združuje z 
logopedskimi, svetovalnimi in terapevtskimi obravnavami. Nenazadnje pa se moramo ustaviti 
tudi ob pomisleku, kako prilagoditi ocenjevanje, da v ospredju ne bo le učni rezultat, temveč 
tudi ovrednoteni proces (npr. sodelovanje, iskanje rešitev)? Analiza upoštevanja Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ugotavlja I. Lesar (2013), namreč za pridobitev 
statusa osebe s posebnimi potrebami narekujejo, da je dovolj, če učenec ne dosega 
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pričakovanih učnih rezultatov, tj. minimalnih izobraževalnih standardov. Zakon ob usmeritvi 
namreč ne zahteva analize razvoja na drugih področjih (čustveno, socialno in duhovno), 
navaja I. Lesar (prav tam). Učenci so v program z znižanimi standardi usmerjeni, ker niso 
uspešni pri usvajanju temeljnih kognitivnih veščin – branja, pisanja, računanja. Prav zaradi 
tega velikokrat ne poznamo otrokovega nivoja funkcioniranja v različnih socialnih situacijah, 
spretnosti sodelovanja ali reševanja enostavnih problemov. V nemalo primerih so te spretnosti 
spregledane oziroma igrajo postransko vlogo. Na drugi strani ZUOPP-1 (prav tam) navaja 
prehajanje med programi, pa vendar ostaja v stroki nerešeno vprašanje o medsebojnem 
razmerju in potrebi po usklajevanju ciljev in standardov programov. Odprto ostaja tudi 
vprašanje vsebine in oblike spričevala. S tem omenjamo le del dilem, ki so bile zakonsko že 
delno urejene, a v praksi rešitve (še) niso docela uspele zaživeti. Obe avtorici (Šelih, 2013; 
Lesar, 2013) navajata le nekaj šol, ki izvajata oba programa, primere dobre prakse prehajanja 
med programi pa opisujeta le iz neformalno pridobljenih izkušenj študentov (Lesar, 2013; 
Šelih, 2013). Pridobljene izkušnje o prehajanju med programi se navezujejo na učenčevo 
možnost sledenja pouku dveh programov. Predmetom, ki naslavljajo učenčeva šibkejša 
področja, učenec sledi po znižanem programu, ostalim pa po programu z enakovrednim 
izobrazbenim standardom. A ni dovolj, da učencu omogočimo omenjeno prehajanje, če mu 
sočasno ne zagotavljamo ustrezne podpore in pomoči? Prav tako A. Šelih (2013) navaja 
nedorečenost oblik podpore in pomoči učitelju ter organizacijskih ureditev – te naj bi bile 
trenutno v prosti presoji institucij, ki prehajanje izvajajo. 
 
Vidimo, da kljub številnim poskusom jasnega definiranja inkluzije ter smernic za izvajanje 
inkluzivne prakse nekonsistentnosti v šolah ostajajo. Pri šolanju se osredotočamo večinoma le 
na posameznika, pozabljamo pa na ekonomski, kulturni in socialni vpliv, zaradi česar se 
ohranja  tudi dilema, do katere mere ima taka praksa še pozitivne vplive in je sploh primerna 
za vse učence, še posebej pa učence z motnjami v duševnem razvoju (Florian, Black-
Hawkins, 2011).  
 
Motnjo v duševnem razvoju opredeljujemo s tremi pomembnimi kriteriji: znižano ravnjo 
spoznavnega delovanja na intelektualnem področju, primanjkljaji na področju socialno 
prilagojenega vedenja in prepoznavanjem motnje v otroštvu. 
Znižane sposobnosti definiramo z odklonom v normalni porazdelitvi (osebe dosegajo okoli 75 
IQ točk), pri čemer lahko vrednost niha, odvisno od načina testiranja. Inteligentnost J. Kodrič 
(2010, po AAIDD) opredeljuje kot »… sposobnost, ki vključuje zmožnosti sklepanja, 
načrtovanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, razumevanja kompleksnih idej, 
hitrega učenja in učenja na osnovi izkušenj« (Kodrič, str. 9, 2010). V povezavi z razvojem 
sposobnosti pri osebah z motnjami v duševnem razvoju se pojavi tudi vprašanje o vrsti 
odstopanja. Če govorimo le o drugačnem tempu razvoja, kot nekateri avtorji trdijo, da velja za 
osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju: LMDR) (Hodapp, 1998, v 
Colnerič, 2014), otroci napredujejo po istih univerzalnih stopnjah kot otroci z običajnim 
razvojem, le izrazito počasneje, sosledje zaporedja pa je manj očitno na področju moralnega 
razvoja. Kljub temu da avtorji (Linehan idr, 2004, v Colnerič, 2014) pogosto kot mejo 
spoznavnega razvoja navajajo mentalno starost 12 let, je enačenje otrok z MDR s populacijo 
mentalno enako starih otrok v programih osnovne šole pretirana posplošitev. Pri definiranju 
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intelektualnih zmožnosti moramo poudariti, da testi inteligentnosti ne napovedujejo 
sposobnosti učenja. Zato potrebujemo podrobnejši vpogled v socialno prilagojeno vedenje.  
Socialno prilagojeno vedenje je »… skupek konceptualnih (npr. razumevanje pojma o 
denarju, raba govora), socialnih (npr. področje medosebnih odnosov, spoštovanje norm in 
zakonov, samospoštovanje) in praktičnih prilagoditvenih sposobnosti oz. veščin (npr. 
vsakodnevne dejavnosti, kot so oblačenje, priprava obroka, telefoniranje, skrb za varnost, 
poklicno udejstvovanje, ipd.)« (Colnerič, str. 4, 2014). V Sloveniji največkrat pri odkrivanju 
in prepoznavanju ocenjujemo prilagoditvene sposobnosti na področju komuniciranja, 
vsakdanjih spretnosti, socializacije in gibalnih spretnosti. K oceni pomembno vpliva tudi 
posameznikova interakcija z okoljem, v katerem živi. Prilagoditvene sposobnosti so tiste 
socialne in praktične spretnosti, ki smo se jih ljudje naučili. 
Tretji kriterij, s katerim opredeljujemo motnje v duševnem razvoju, zajema odkrivanje 
pojavnosti motnje že v zgodnjem otroštvu ali celo takoj ob rojstvu. Ker otroci z LMDR ne 
kažejo očitnih fizioloških, nevroloških ali telesnih znakov, visok delež ostane brez zgodnje 
obravnave (Davison in Neale, 1999, v Colnerič, Zupančič, 2005).. E. Novljan (1997) in D. 
Kocijan-Hercigonja (2000) navajata zmanjšane sposobnosti za umsko delo do te mere, da 
otroci niso sposobni slediti rednemu programu. Zaradi tega otroke z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju (LMDR) navadno vključujemo v osnovno šolo s prilagojenim programom osnovne 
šole z nižjim izobrazbenim standardom, osnovo šolo pa obiskujejo otroci brez oziroma z manj 
izrazitimi posebnimi potrebami. 
B. Colnerič in M. Zupančič (2005) pa dodajata k skupku značilnosti oseb z MDR še možno 
nezanesljivo čustveno in socialno osnovo. Pri otrocih z LMDR je zato trebapotrebno načrtno 
razvijati spretnosti sodelovalnega učenja in jih znotraj teh vsebin socialno vključevati v širše 
okolje. Osebe z LMDR v življenju potrebujejo pomoč pri reševanju finančnih zadev in 
področju vključevanja v družbo. Opozorili smo že na večje prepoznavanje primanjkljajev ob 
vstopu v šolo. Kljub naklonjenosti inkluzivni praksi, Lloyd (2008, v Glazzard, 2014) opozarja 
na razmislek o današnjem pomenu pojmov »uspeh« in »dosežek«. Prav ta naj bi gnala 
sistemsko politiko, ki z ustvarjanjem standardov povzroča vse prej kot 'enake možnosti za 
vse'. 
Kateri je torej najustreznejši način za upoštevanje individualnih potreb vsakega učenca? 
Hkrati naslavljati potrebe vseh ter pri tem ohranjati še iste učne standarde? Na kakšen način in 
pod kakšnimi pogoji bi se lahko učenci osnovne šole in učenci osnovne šole s prilagojenim 
programom z nižjim izobrazbenim standardom učili skupaj? Po katerem ključu jih lahko 
znotraj mešanih skupin razdelimo v skupine, da bodo čim bolj uspešni pri učenju novih 
spretnosti in znanj? 
Voltz, Nelson, Sims (2010) so oblikovali vprašanja, s pomočjo katerih pri načrtovanju 
upoštevamo najrazličnejše potrebe učencev v skupini.  

- Kaj? Odgovor na to vprašanje bo vključeval vsebino in učne cilje. 
- Kako? Odgovor na to vprašanje definira strategije in tehnike opolnomočenja.  
- S čim? Odgovor na to vprašanje definira potrebne materiale in pripomočke. 
- Kje? S tem definiramo fizični prostor in splošna pravila v njem. 
- S kom? Vprašanje poudarja pomen sodelovanja med učitelji ter med učitelji in starši. 
- Kako in s čim bomo odkrivali učenčeve potrebe ter preverjali znanje? Odgovor 

vsebuje definirane načine preverjanje in ocenjevanja znanja ter spretnosti učencev. 
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Poučevanje je brez smisla, če učenci pozabijo, kaj so se naučili. Z inkluzivno naravnano 
poučevalno prakso spodbujamo pridobivanje znanj, spretnosti in izkušenj na vseh področjih 
otrokovega razvoja. Zakonska podlaga omogoča mnoge oblike in metode dela, kot na primer 
sodelovalno delo in učni proces znotraj prehajanja med programi, pa vendar v šolah mnoge 
rešitve (še) niso zaživele. Morda lahko učinkovito poučevanje spodbudimo z različnimi 
oblikam dela in poučevanje podpremo z mnogimi materiali ter pripomočki. V nadaljevanju se 
v delu osredotočamo na sodelovalno učenje v avtentičnem okolju ter na reševanje problemsko 
zastavljenih nalog.  
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3. KONSTRUKTIVIZEM IN SODOBNI PRISTOPI K 

UČENJU 
Konstruktivizem ima izhodišče v filozofskem in spoznavnoteoretskem vprašanju. V okviru 
tega vprašanja se sprašujemo, kako ljudje pridemo do znanja in kakšen namen ima. Iz 
konstruktivizma ne moremo neposredno izpeljati učnih metod. Glede na smernice in 
priporočila lahko izbiramo le med bolj ali manj primernimi za uporabo v učnem procesu, pri 
tem pa je treba ustrezno kombinirati cilje poučevanega predmeta, okoliščine in ciljno skupino 
učencev (Marentič Požarnik, 2008). Zagotovo je, da moramo za dosego kompetenc, kot so 
digitalna pismenost, učenje učenja, matematične kompetence in socialna ter državljanska 
kompetentnost, v šolah poseči po drugačnih pristopih k poučevanju, saj tradicionalen ne 
zadostuje več. Konstrukcija znanja naj bi danes zamenjala dolgo uveljavljeno instruktivistično 
prenašanje znanja z učitelja na učenca. Pomembna razlika instruktivistične in 
konstruktivistične teorije učenja je v stopnji učenčevega nadzora okolja in lastne aktivnosti pri 
učenju. Učenje po konstruktivističnih pristopih se dogaja v avtentičnem okolju, pogosto v 
neformalnih situacijah z raziskovanjem, sodelovanjem in v problemsko usmerjenih 
aktivnostih. Učenci so drug drugemu mentorji in ob primerni podpori sami opravljajo miselne 
procese. Učitelj prevzame bolj posredne naloge, to je na primer priprava okolja in podpornih 
materialov za uvajanje določenih učnih, psihomotoričnih, vzgojnih in afektivnih ciljev. 
Celosten razvoj učenca je pod drobnogledom v sodelovalnih oblikah učenja in v aktivnostih, 
kjer učenec svojo aktivnost sam uravnava in usmerja. To je na primer pri vodenju projekta in 
ob reševanju življenjskih problemov. Te oblike dela lahko potekajo v heterogenih ali 
homogenih skupinah, odvisno od namena in cilja. Učenci dobijo povratno informacijo iz 
okolja (npr. z opazovanjem okolice ali z iskanjem podatkov na internetu), jo reflektirajo, 
rezultate pa na različne načine delijo z vrstniki. Ugotovitve dalje razvijejo s primerjanjem, 
diskusijo, analizo in grafičnimi ter interaktivnimi ponazoritvami različnih možnosti, pri čemer 
poskušajo prilagoditi svojo aktivnost za zagotovitev čim boljšega končnega izida. Z naštetimi 
aktivnostmi razvijajo pozitiven pristop  do učenja, gradijo svoje znanje in svoje socialne 
spretnosti.  
V magistrskem delu se osredotočamo na nekaj pristopov, ostale pa le omenjamo. Glede na 
priporočila B. Marentič Požarnik (2008) smo za konstruktivističen pristop k poučevanju v 
delu izpostavili problemsko zasnovane naloge, ki izhajajo iz kompleksnega učnega okolja in 
izvirno izmenjavo vprašanj ter problemov, na katere ne obstaja zgolj en pravilen odgovor. 
Izpostavili smo tudi sodelovalno učenje, pri katerem je potrebno vzpostavljanje interakcije 
med učenci za pogajanje o pomenu, stališčih, pogledih in vrednotah. Priporočila za izbor 
metod zajemajo še poudarek na učenje v avtentičnem okolju, v katerem učencu življenjski 
problem konkretno predstavimo in kjer znotraj možnosti, ki jih ponuja okolje, iščemo rešitve. 
Nazadnje dodajamo poudarek tudi na raznovrstni predstavitvi ter nadgradnji vsebin z IKT 
(prav tam). 
 

3.1 SODELOVALNO UČENJE 

Sodelovalno učenje v učni proces uvajamo predvsem zaradi naslednjih poudarkov: kvalitete 
pridobivanja znanja, socialnega razvoja in čustveno-motivacijskih procesov (Piaget, 1978, 
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Vigotski, 1977, v Marentič-Požarnik, 2003, Deutsch, 1962, v Peklaj, 1994, Bela knjiga, 2011) 
.Z ustrezno zasnovanim predmetnikom, vzgojnim in učnimi načrti sledimo načelu 
spodbujanja otrokovega razvoja (Bela knjiga, 2011). Ta zapoveduje organizacijo različnih 
aktivnosti in dejavnosti za skladen razvoj na vseh področjih otrokovega razvoja. Celosten 
pogled na otroka pokaže, da ni pomemben le spoznavni razvoj, temveč tudi socialne in 
emocionalne izkušnje vsakega otroka. Aktivna vloga učenca pri oblikovanju lastnega znanja 
in njegova interakcija z okolico zahtevata drugačne oblike dela.  
 

3.1.1 Vpliv na celosten razvoj učenca 

Socialni razvoj 
Zahteve po sodelovanju in uspešnem sporazumevanju med ljudmi postajajo vse bolj prisotne. 
Prav tako pričakujemo tudi več znanj za mirno reševanje konfliktov, medsebojno spoštovanje 
in sprejemanje drugačnosti (Peklaj 2001). Učni proces, v katerega je vključeno sodelovalno 
učenje, vpliva na izboljšanje medsebojnih odnosov znotraj razreda. To se kaže na večjem 
sprejemanju medsebojnih razlik in v pripravljenosti sodelovanja v šoli in izven nje.  
Avtorica Peklaj (prav tam) navaja, da vsi potrebujemo ustrezne socialne in komunikacijske 
veščine za uspešen odnos z ljudmi. V sodobnem svetu vse hitrejšega razvoja postaja vse večji 
razkorak med veščinami, ki jih imamo, in veščinami, ki bi jih potrebovali. Avtorji (Peklaj, 
2001; Boström idr., 2010) zato razlog pripisujejo spremembam v procesu vzgoje. Starši so 
službeno odsotni večji del dneva, manj je časa, ki bi ga družine preživele skupaj. Vzgojni 
proces dodatno usmerjajo novi dejavniki vzgoje, množični mediji, katerih del sta tudi 
računalnik in televizija. Njun vpliv na razvoj zajema pozitivne in negativne vplive, ki jih 
bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Razvoj spretnosti na socialnem področju je 
odvisen tudi od stopnje raznolikih interakcij z okoljem, pri čemer okolica spodbuja ustrezno 
izražanje potreb in s tem podpira primerno strategijo (Boström idr., 2010). Pomembnost 
razvijanja sodelovalnih veščin se kaže tudi pri stališčih do različnosti,  učencev drugih ras in 
nacionalnosti. Učenci se v učenem procesu počutijo varne in bolj sproščene, zaradi česar 
podajajo več različnih zamisli, delijo spodbude in pohvale. Dogaja pa se tudi vzporeden 
proces – zaradi varnega in sproščenega vzdušja prejmejo več pozitivnih povratnih informacij, 
kar spodbudi njihovo proaktivnost (Peklaj, 2001). Z izvajanjem sodelovalnega učenja 
spodbudijo sodelovanje, pomoč in podporo v skupini. Poleg vpliva na socialni razvoj je 
pomembno, da znajo učenci kritično presojati, sami iskati informacije in biti pri svoji 
aktivnosti odgovorni.  
Glede na raziskave (Peklaj, 2001; Colnerič, Zupančič, 2007) starši otroke z MDR opisujejo 
kot manj družabne, zadržane, a v reakcijah impulzivne, učitelji pa jih zaznavajo kot bolj 
čustvene. V razredu redkeje zaznavajo znake radovednosti in zaupanja vase. V kakovosti 
interakcije z vrstniki so učenci z LMDR reagirali manj spretno, v konfliktnih situacijah celo 
agresivno. Redkeje se vključijo v vrstniško skupino, če so k temu primorani, saj so v njej 
nezadovoljni. Zaradi tega se manj odzivajo na pobude in potrebe vrstnikov. Težje jim je bilo 
sprejeti, da niso v središču pozornosti in potek dejavnosti ne more biti vedno po njihovi volji. 
Raziskava (Colnerič, Zupančič, 2007) je pokazala ugodno raven sodelovanja z odraslimi in 
razvoj spoštljivega odnosa do njih, v primerjavi s populacijo z normativnim razvojem, kjer 
večjo vlogo pridobivajo vrstniške skupine. Otroci z MDR so pri delu v skupinah iskali več 
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pomoči odraslih in izkazovali manj samostojnosti pri sodelovanju. Vloga odraslega pri 
razvijanju sodelovalnega dela v vrstniških skupinah je zato za otroke z MDR ključnega 
pomena. 
 
Emocionalni razvoj 
Učenci so pri šolskih aktivnostih le redko motivirani dalj časa (Peklaj, 2001). Prav tako je 
njihova pozornost, usmerjena na aktivnost, krajša. V reševanju nalog so manj vztrajni. 
Problem, ki je otroku v izziv, ga pozitivno notranje motivira in žene k potrditvi. Ker 
sodelovalno delo opolnomoči vsakega posameznika skupine, z začetno delitvijo vlog in nalog 
pa učenec dobi svoje mesto v skupini, se tak način dela izkaže za uspešen. Aktivno 
načrtovanje skupinskega dela, skupno iskanje rešitev in reševanje naloge ob stalni interakciji 
med učenci in z učiteljem vpliva na razvoj notranje motivacije. 
Raziskava B. Colnerič in M. Zupančič (2007) je pokazala pomembnost vloge odraslega na 
razvoj motivacije za oblike sodelovanja. Brez usmerjanja in aktivne vloge učitelja 
spremljevalca so se učenci z LMDR redkeje sposobni spoprijeti s frustracijami medvrstniške 
interakcije, nadzorom čustev in sprejemanjem omejitev v skupini. 
Z ustrezno mediacijo učitelja spremljevalca učno šibkejšim učencem in učencem, ki čutijo 
pritisk pred preverjanjem, skupina pomaga s podporo in spodbudo. Obratno pa učenci, ki 
nudijo podporo, doživijo občutek, da jih v skupini potrebujejo. Skupaj se veselijo uspehov. 
Učenec, ki izkusi učno uspešnost in dobi zanjo potrditev, bo tudi kasneje pripravljen vlagati 
napor v učenje in delo za šolo (prav tam). 
 
Spoznavni razvoj 
Utemeljevanje zamisli, alternativnih rešitev in postopkov so le nekatere aktivnosti, ki jih 
spodbuja sodelovalno učenje. Omogoča jim primerjavo lastnega znanja in izkušenj z znanjem 
drugih. Učenci dobijo vpogled v že osvojena znanja in vsebine, ki se jih še morajo naučiti. 
Delo v skupinah omogoča, da si učenci med seboj pomagajo in razložijo vsebine, ki jih niso 
razumeli. V heterogenih skupinah pogosto srečamo vir ustvarjalnosti, saj vsak učenec 
prispeva svoj pogled na reševanje problema, kar prispeva k prožnemu reševanju problemov 
(Peklaj, 2001). V interakciji z drugimi se prek opazovanja in verbalizacije učijo strategij in 
postopkov reševanja problemov. Prav prek verbalizacije se učenci učijo  veščin, vezanih na 
miselne procese, iskanja novih informacij, analize in sinteze informacij in njihovega 
vrednotenja (prav tam, str. 12). 
Kljub mnogim raziskavam, ki s svojimi izsledki potrjujejo, da je sodelovalno delo več kot 
primerno za doseganje ciljev na vseh področjih razvoja, se v tej obliki dela ni moč izogniti 
napetim situacijam ter pojavu konfliktov. Kljub dobro načrtovanemu delu v skupini se 
pojavijo tudi konflikti, nestrinjanja in napetosti. Del življenja vseh ljudi je tudi njihovo 
reševanje. Okrnjena komunikacija in šibki odnosi onemogočajo učinkovito reševanje 
konfliktov, ki so del vsakega sodelovanja. Ko se otrok znajde v središču in je primoran 
pristopiti k procesu aktivnega reševanja, išče divergentne rešitve, kritično ovrednoti lastno 
aktivnost in jo primerja z drugimi. V diskusiji z drugimi učenci pogosto najdejo ustrezne 
rešitve za celo skupino in ne le za posameznika. V procesu uporabi veščine z vseh razvojnih 
področij. Združene spretnosti vseh, zaradi sodelovanja v skupini, prispevajo k eni rešitvi. Za 
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doseganje ciljev na tem področju učitelj s tehnikami konstruktivne komunikacije spodbuja 
razvoj socialnih spretnosti, ki jih učenci potrebujejo za reševanje teh situacij.  
 
Vsak učenec prispeva pomemben delček v procesu do končne rešitve. Predhodne izkušnje in 
znanje, s katerim je otrok vstopil v skupino, definira njegovo vlogo, ki jo bo v skupini 
(zavedno ali ne) prevzel. Kako razdelimo vloge v skupini, do katere mere imamo vpliv na to, 
kakšno vlogo prevzame učitelj in kako so vloge pogojene s sposobnostmi ter spretnostmi 
otroka? 
 

3.1.2 Vloge pri sodelovalnem učenju  

Pri delu v skupinah ima pomoč med učenci pomembno vlogo. Učenci se izmenjujejo kot 
učitelji, ki pomagajo sovrstnikom. D. W. Johnson in R. T. Johnson (1987) navajata, da 
učenčev začasni prevzem vloge učitelja pripomore k prevzemanju večje odgovornosti za 
proces dela in končni rezultat, spodbude in podpore članom skupine. Znotraj tako 
načrtovanega učnega procesa pričakujemo, da si učenci v skupini podajo povratno 
informacijo o pravilnosti postopka ali rezultata, če je treba, pojasnijo in preverijo razumevanje 
sošolcev.  
Vloga učenca v skupini je dvojna (Vodopivec, 2003). Najprej mora učenec sam razumeti 
nalogo in rešiti del, za katerega je določen. Hkrati pa se mora prepričati, da so drugi člani 
skupine razumeli in naredili svoj del. V skupini tako reševanje naloge zahteva stalno 
interakcijo, izmenjavo materialov in pomoči ter deljenje idej, nalog in vlog.  
Predvsem na začetku, pri oblikovanju skupin in razvijanju dinamike v skupini, lahko učitelj 
neposredno vpliva na delitev vlog. Kasneje njegov vpliv pridobi bolj posreden pomen, v 
obliki usmerjanja, svetovanja in spodbud. Glede na pretekle izkušnje, interese in že 
pridobljena znanja posameznik pri delu v skupini prevzema različne vloge. Biti mora: 

- raziskovalec, da pridobi potrebne materiale za skupno komuniciranje, 
- zapisovalec, da zapiše skupne odločitve in izdela poročilo skupine, 
- opazovalec, da vidi kako dobro skupina sodeluje, 
- spodbujevalec skupine, da jo spodbuja pri delu (Johnson, Johnson, 1987). 

C. Peklaj  (2001) navaja še druge vloge: 
- načrtovalec, da načrtuje delo v skupini 
- analitik, da analizira stvari, 
- poročevalec, ki poroča o delu v skupini. 

 
Medsebojna delitev vlog (prav tam) in nalog v skupini od učencev zahteva usmerjanje ter 
načrtovanje lastnega učenja. V učnem procesu damo s tako obliko dela prednost opravljenemu 
delu skupine pred individualnim dosežkom. Pri taki obliki dela pridobijo vsi učenci. Učenci, 
ki potrebujejo pomoč, morajo do tega spoznanja najprej priti in ga izraziti. Učenci, ki 
ponudijo pomoč, morajo pomoč pravočasno ponuditi na sprejemljiv način. To pomeni jasno, 
razumljivo in natančno, tudi s preverjanjem razumevanja drugega učenca. Mentalno in 
kronološko gledano so učenci v osnovnih šolah, ne glede na program, ki ga obiskujejo, šele na 
začetku razvijanja svojih sposobnosti in spretnosti. Svojega učenja ne znajo usmerjati do te 
mere, da bi spontano dosegali vse zgoraj opisano. Čeprav se je učitelj v konstruktivističnih 
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oblikah poučevanja umaknil iz vloge »prenašalca« znanja, se je njegova vloga načrtovalca 
učnega procesa še povečala.  
 
Vidimo, da učiteljeva vloga postaja še pomembnejša kot v tradicionalnih oblikah poučevanja. 
Učitelj mora voditi razred ter načrtovati in usmerjati učno uro. Postopno jih mora navajati na 
nov način dela in pri uvajanju skrbeti za red in disciplino. Opustiti mora transmisijski pristop 
ter vlogo tradicionalnega posrednika znanj. Glede na opažanja dela učencev v učnem procesu 
jih mora usmerjati, da se razvijejo kot posamezniki in kot člani skupine. Ob tem se kot vodja 
skupine (tj. razreda) uči sodelovanja skupaj z učenci. 
C. Peklaj (2004) načrtovanje in izvedbo sodelovalne učne ure opredeli kot za učitelja zelo 
zahtevno delo. Od natančnega načrtovanja sodelovalnega dela je odvisen učni rezultat ter 
socialne in emocionalne izkušnje.  Zelo pomembno je, kako učitelj vodi razred. Vodenje 
neposredno vpliva na to, kako uspešno bo sodelovalno učenje. Nasprotno od transmisijskega 
vodenja razreda vodenje sodelovalnega učenja pomeni organizacijo dela skupin, vzdrževanje 
reda in discipline v razredu ter uravnavanje vedenja učencev (Peklaj, 2001). Na začetku je 
učiteljeva vloga pri vodenju razreda največja. Razmisliti mora o ustrezni vsebini za tak način 
dela, o spretnostih, ki jih bodo učenci potrebovali pri reševanju nalog, o materialih in načinih 
komunikacije z in med učenci. Oblikovati mora jasna pravila vedenja in predstaviti osnovne 
posledice za neupoštevanje. Predstaviti in razložiti mora navodila za delo, izraziti 
pričakovanja in zahteve ter uporabiti pozitivno spodbudo za usmerjanje razreda v sodelovalni 
način dela. Poleg organiziranja dela je učitelj tudi svetovalec učencem (Kozel, Kmetec; 2002). 
Predstaviti mora tudi osnovne načine reševanja konfliktov. Ob pojavu prvih nestrinjanj mora 
skupine voditi skozi proces konstruktivnega pogovora. Ukrepati mora v primeru pojava 
nesprejemljivih oblik vedenja. To se lahko pojavi v obliki odpora do dela ali pa motenja 
učnega procesa. Odpor do dela se lahko pojavi zaradi nepoznavanja načina dela. Do motenja 
učnega procesa pa navadno pride zaradi neizkušenosti učencev v sodelovanju in vajenosti 
odvisnosti le od sebe. Ko pride do teh težav, je priporočljivo uporabiti pozitivno spodbudo. 
Pri pojavljanju težav se izogibamo izpostavljanju posameznikov in kritiziranju vedenja. 
Učence učimo reševanja na način »brez poraženca«. Izpostavimo zaželeno vedenje in 
določimo posamezne učence, da to vedenje v razredu opazujejo in analizirajo. Znak dobre 
razredne klime je, ko učenci sami zaznajo napetosti in pokažejo interes za reševanje. Analizo 
sodelovanja, rešitev, uporabnosti pridobljenega znanja, občutkov in napredka naredi ob koncu 
z vsemi skupinami (Johnson in Johnson; 1987, Peklaj 1994a, Bon, 2000, Vodopivec, 2003). 
S katerimi aktivnostmi naj učitelj uvede tako novo obliko, kot je sodelovalno učenje? 
 
Avtorji (Peklaj, 2001, Vodopivec, 2003; Rutar Ilc, 2012) predlagajo, da se posebna pozornost 
posveti uvodnim in spoznavnim aktivnostim in aktivnostim za razvoj skupinske dinamike. Če 
gre za uvajanje sodelovalnega dela znotraj homogenega razreda, se učenci med seboj že 
poznajo. Če gre za uvajanje sodelovalnega dela v heterogenih skupinah, kjer sodelujejo 
učenci iz različnih programov, pa se morda na videz res poznajo, vendar pa nimajo razvitega 
občutka pripadnosti skupini. V empiričnem delu naloge bomo pokazali, kako pomembne za 
potek učnega procesa so spoznavne in uvodne aktivnosti za povezovanje heterogenih skupin. 
Z natančnim opazovanjem učitelj presodi, koliko podpore in usmeritev potrebujejo pri 
reševanju nalog, ne da bi se po nepotrebnem vmešaval v njihovo delo (Kozel, Kmetec, 2002). 
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Opazuje lahko tako, da se najprej osredotoči na en vidik vedenja (npr. kdo sodeluje največ), 
kasneje pa opazuje celotne vzorce vedenja (npr. kdo podaja ideje, kdo posluša, ali vsi 
razumejo …). Opazuje tudi pozitivna vedenja ter jih skuša spodbujati. Čer ne zazna 
pozitivnega vedenja, poskuša ugotoviti, zakaj se ne pojavlja. Učitelj naj bi sodeloval tudi z 
ostalimi učitelji na šoli. Ti naj bi bili pomembni zanj zaradi medsebojne pomoči in povratne 
informacije o njegovem delu. Ravno povratna informacija kolega je za učitelja ključna za 
oceno lastnega dela (Vodopivec, 2003). Sodelovalno učenje je pristop, s katerim učenci prek 
sodelovanja dosegajo nove učne vsebine. Poteka v manjših skupinah, kjer je delo načrtovano 
tako, da se razvija pozitivna soodvisnost, neposredna interakcija in odgovornost vsakega 
člana. Omenjena načela moramo upoštevati ne glede na to, kako je skupina sestavljena, 
heterogeno ali homogeno, ali kje izvajamo učni proces, v razredu ali naravi. 
Pomembno je poudariti, da sodelovalnega učenja ne bomo dosegli s prvim poskusom. 
Predpostavko, da lahko le z delitvijo učencev v skupine in delitvijo nalog dosežemo 
sodelovanje in enako aktivnost vseh učencev, lahko presežemo z uporabo in razvojem  
ustreznih sodelovalnih veščin (Johnson,  Johnson, 1989, v Peklaj, 2001; Voltz, Nelson, Sims, 
2010) ter pripravo psihosocialne klime v razredu.  
 

3.1.3 Sodelovalne veščine 

Izhodišča kurikularne prenove so prinesla nove načine dela, uvedli smo sodobne načine 
poučevanja in učitelja ter učenca postavili v drugačne vloge. Za pristopanje k učnim 
aktivnostim morajo imeti učenci osvojene sodelovalne veščine; te so zelo pomembe tudi za 
nadaljnje življenje. Mednje prištevamo komunikacijske veščine, spretnosti za vzpostavitev 
zaupanja, dajanja in sprejemanja pomoči, veščine vodenja s spoštovanjem različnosti ter 
strpnosti do drugače mislečih (Kranjc, 2002). Preplet različnih vidikov delovanja vseh 
posameznikov, ki z interaktivnim delovanjem vplivajo drug na drugega, gradi sodelovalno 
psihosocialno klimo. Interakcija z razredom, ki se nahaja znotraj otrokovega mikrosistema, je 
pod najbolj intenzivnim dvosmernim vplivom. Učenec s svojim delovanjem vpliva na druge v 
svojem okolju, drugi pa povratno vplivajo nanj (Bronfenbrenner, 1990). Poleg že omenjenih 
bomo v nadaljevanju opisali še nekaj sodelovalnih veščin, ki pomembno vplivajo na 
psihosocialno klimo. Vodopivec (2003) poleg vpliva spremenjene vloge učitelja navaja 
pomen odnosa med vrstniki in pomen komunikacije med njimi. Poudarja pomen ustrezno 
komunikacije na vseh ravneh (učenec – učitelj, učenec – učenec, učitelj – učitelj). Kot 
posledico spoštljive komunikacije lahko pričakujemo, da se bodo učenci pripravljeni učiti in 
sodelovati. Ob druženju z vrstniki bodo vsi dobili priložnost, da izrazijo sebe, take kot so, z 
vsemi primanjkljaji in močnimi področji. Ko dobita učenec z in učenec brez MDR pozitivno 
izkušnjo iz druženja, se razvije občutek pripadnosti, skupina pa postane zaledje in opora.  
Od učitelja sodobni pristopi zahtevajo poznavanje in obvladovanje novih spretnosti. Vloge so 
se spremenile tako v odnosu učitelja do učenca kot obratno. Prav tako so pod drobnogledom 
odnosi med učenci, zanima nas, kakšno vlogo ima učenec v skupini in kakšno vlogo ima 
skupina v razredu.  
Spremenjena vloga učitelja zajema tudi zagotavljanje ustreznega modela, v okviru katerega se 
pridobivajo sodelovalne spretnosti. Razredna skupnost je postala del učeče se skupnosti 
celotne šole. Učitelji sodelujejo s kolegi in zunanjimi sodelavci, da bi se spoznali in uvajali 
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inovacije. Hkrati učitelj uči kolege učitelje in pripomore k izmenjavi izkušenj – z novimi 
projekti seznani kolege učitelje, jim predstavi vloge, napredek ter način dela (Polak, 2008; 
ICT competency framework for teachers, 2011). Vse zgoraj naštete značilnosti bodo 
pomagale učencu pri učenju in pri prehodih od osnovnošolskega na srednje in potem tudi na 
univerzitetno izobraževanje. S pomočjo omenjenih spretnosti bodo učinkoviteje definirali 
probleme in jih uspešneje reševali (Rugelj, 2000, Savery, 2006).  
Glede na konstruktivističen pogled na poučevanje je znanje konstrukt, pogosto pridobljen 
prek neformalne izkušnje v avtentičnem okolju, z raziskovanjem in interakcijo z okolico. 
Učenci si izmenjujejo vlogo mentorja, vloga učitelja pa ostaja posredna. Njegova naloga se 
osredotoči na načrtovanje problemsko zasnovanega učnega procesa in pripravo okolja. 
  

3.2 TERENSKO UČENJE IN PROBLEMSKO ZASNOVANO POUČEVANJE 

V osnovnih šolah opažamo vse več truda, usmerjenega v prehod s tradicionalnega načina 
poučevanja v sodelovalno in interaktivno (Donnelly, 2010; Savery, 2006). Čeprav smo v 
prejšnjem poglavju že obrazložili okvir konstruktivizma, definirali spremenjeno vlogo učenca 
in učitelja, z učnimi načrti še vedno predpostavljamo, da bodo učitelji posredovali enako 
znanje in naučili vse učence enako (t. i. uniform product). S kakšnimi oblikami in metodami 
učnega procesa, oblikami preverjanja in ocenjevanja bomo to zagotovili? Objektivni testi 
podpirajo instruktivne pristope k poučevanju, ki naslavljajo predvsem pomnjenje, dril in 
ponavljanje do avtomatizacije. Usvajanje snovi je tako razdeljeno na specifične in časovno 
precej omejene dele, kjer se zdi, da je le malo prostora za ustvarjalno reševanje problemov ter 
možnost preverjanja rešitev v okolju. Življenjski problemi, ki so učencem znani in se z njimi 
soočajo na vsakodnevni bazi, jih motivirajo za iskanje rešitve, s tem pa tudi za pridobivanje 
novih znanj in spretnosti. Tu se pojavi pomembno vprašanje, in sicer, kako določeno znanje 
prenašamo na mlajše generacije ter kaj jih učimo (White, 1996, v Savery, 2006). Donnelly in 
Fritzmaurice (2005) poudarjata, da mora učenec 21. stoletja znati postavljati »prava« 
vprašanja, vedeti kje in kako iskati informacije in ne (več) le pomniti dejstva. 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili značilnosti terenskega učenja in problemsko 
zasnovanega poučevanja in ju povezali v skupnih lastnostih za izvajanje sodelovalnih oblik 
dela. 
 
Problemsko zasnovano učenje je sestavljeno iz skrbno oblikovanega problema in strategije 
iskanja rešitev. Problem je izbran tako, da učencem predstavlja izziv in jih spodbuja k uporabi 
strategij za reševanje problemov, samousmerjanja in timskih spretnosti (Rutar Ilc, 2012; 
Ravitz, Blazevski, 2014). V majhnih skupinah so učenci soočeni z resničnimi slabo 
strukturiranimi problemi, kjer je možnih več metod reševanja in več končnih rešitev. Resnični 
problemi, ki so daleč od popolnega strukturiranega učbeniškega primera, morajo spodbujati 
argumentiranje in večkratno preverjanje rešitev (Barron, Darling-Hammond, 2013). 
Učinkovitost problemskega učenja je v prožnem reševanju problemov, uporabi znanja in 
oblikovanja hipotez med učenjem. Za učenje podatkov pa se je izkazalo za enako 
učinkovitega kot tradicionalno. V pomoč pri vrednotenju so trije dejavniki: pogosta uporaba 
formativnega preverjanja, s katerim usmerjamo povratne informacije in odločitve med učnim 
procesom, načrtovanje intelektualno ambicioznega vrednotenja izbire, s katerim omogočimo 
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učenje konceptov na avtentičen način in priprava smernic v obliki orodja za vrednotenje. V 
slednjega so vključeni opisni kriteriji, ki opredeljujejo uspešno opravljeno delo.  Uspešno 
opravljeno delo se lahko oceni tudi v obliki avtentičnega vrednotenja. Ker so učenci pogosto 
soočeni s pričakovanjem, da se bodo s svojim delom predstavili razredu ali obiskovalcem – 
staršem, so razstave, projekti in vodenje portfolia dobra priložnost. S takim načinom delo 
ovrednotimo, učenci pa poleg usvojenih znanj in spretnosti razvijajo občutek, da je njihovo 
delo pomembno, cenjeno in vredno praznovanja. 
Skupno delo pri problemskih učnih aktivnostih prinaša prednosti, ki smo jih v prehodnem 
poglavju že omenili, pa vendar je izvajanje lahko zelo zapleteno. Vloga učitelja pri uvajanju 
in modeliranju učne situacije je še večji izziv, kadar učitelj združuje učence različnih 
sposobnosti (Barron, Darling-Hammond, 2013). Heterogenost se pojavlja že znotraj razredne 
skupnosti, v primeru prehajanja med programi pa gre še za večjo raznolikost. V nalogi 
opisujemo možnosti povezovanja skupine učencev, ki obiskuje program osnove šole, in 
učencev z LMDR, kar od učitelja poleg načrtovanja sodelovalnega dela pri problemsko 
zastavljenih nalog zahteva opazovanje in usmerjanje interakcij dveh različnih skupin. Učitelj 
mora glede na individualne posebne potrebe prepoznavati priložnosti za formativne povratne 
informacije in izkazovanje podpore; tudi zato, da člani skupine lahko razvijejo razumevanje 
problema in najdejo lastne poti do rešitve. 
Težave, s katerimi se učenci lahko srečujejo, se navezujejo na predhodne izkušnje, povezane z 
obliko dela. Izziv, pred katerega so postavljeni, je tudi oblikovanje pravih vprašanj in 
usmerjanje lastne aktivnosti (Rutar Ilc, 2012). Postavljanje trditev in argumentiranje izbire je 
zanje kompleksen proces, pred izbiro glavnih argumentov pa morajo ohranjati motivacijo in 
načrtovati čas. 
Težave, s katerimi se soočajo učitelji, so povezane predvsem s spremenjeno vlogo pri vodenju 
razreda. Njihov vloga ni manj pomembna, postane le bolj posredna (Rutar Ilc, 2012; Barron, 
Darling-Hammond, 2013). Iskati morajo ravnovesje med podajanjem informacij do te mere, 
da se učenci lahko opolnomočeni lotijo samostojnega raziskovanja. Problemsko reševanje 
nalog je skupno delo, kjer z delitvijo vlog skupina učencev z raznolikimi sposobnostmi pride 
do skupne rešitve. Ker dopuščamo večjo raznolikost učencev v skupinah, mora biti bolj 
natančen tudi vpogled v njihovo interakcijo. 
 
Po načelih izkustvenega poučevanja (Grmek, Čagran, Sadek, 2009) načrtujemo poučevanje 
glede na učenčeve raznolike zmožnosti, predvsem pa naj bo učna vsebina vezana na 
konkretno življenjsko situacijo v okolju, iz katere problem izhaja. Terensko učenje poteka 
zunaj učilnice, na različnih lokacijah. Učenje se dogaja zunaj šolskih prostorov in se izvaja 
glede na smernice izkustvenega učenja in okoljske vzgoje (Skribe-Dimec, 2014). Lokacije, 
kjer lahko izvajamo terensko učenje, so zelo raznolike in zajemajo vse od v naravni urejenih 
okolij (nacionalni parki, živalski in botanični vrtovi …) do urbanih okolij (mest, muzejev, 
gledališč, galerij …). Na teh lokacijah lahko, glede na kognitivne, socialno-emocionalne in 
psihomotorične cilje načrtujemo tri različne tipe pouka na prostem. V okviru lokalnega 
izvajanja pouka na prostem je pouk vključen v lokalne dejavnosti, transport ni potreben, 
varnostne omejitve pa so praviloma manjše. Obiski in izleti vključujejo obisk bližnjih (ali bolj 
oddaljenih) znamenitosti in praviloma s seboj prinesejo stroške transporta. Pustolovske 
dejavnosti navadno zajemajo predvsem psihomotorično izkušnjo, dodan je avanturistični 
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element. Glede na pristop, bodisi samostojno ali vodeno učenje, terensko učenje lahko poteka 
od nekaj minutne aktivnosti znotraj običajnega učnega procesa, ene do dveh šolskih ur 
aktivnosti, do celega dopoldneva ali celodnevnih ekskurzij. D. Skribe-Dimec (2014) navaja, 
da so časovno najbolj učinkovite eno do dve uri trajajoče aktivnosti. Poleg lokacije, izbire tipa 
pouka na prostem ter glede na časovni element mora učitelj pri načrtovanju izbrati tudi enega 
od načinov uporabe okolice. Zastaviti si mora vprašanje, ali mu bo okolica šole služila kot 
dodaten vir informacij za učni proces (tj. posredna uporaba okolice), pri čemer bi aktivnosti 
lahko enako izvedel tudi v razredu. Nasproti temu lahko načrtuje aktivnosti, ki so izvedljive le 
zunaj (neposredna uporaba okolice). Učenci v slovenskih šolah največ časa zunaj preživijo v 
popoldanskem času, in sicer na šolskem igrišču, v času t. i. podaljšanega bivanja. Zakaj je 
temu tako, lahko opišemo s tremi točkami, in sicer: pojavijo se organizacijski problemi, 
vsebinski problemi ali/in disciplinski problemi (prav tam). 
D. Skribe-Dimec (prav tam) navaja primere s Finske, kjer učenci vsak odmor, ne glede na 
vreme in letni čas, preživijo zunaj. S primeri z Islandije (Skribe-Dimec, 2012) pa prikaže, 
kako se lahko sistemsko, kljub precej neugodnim vremenskim razmeram, zagotovi določen 
čas za pouk na prostem. Kot poziv, s katerim sistemsko spodbujajo pouk na prostem, je 
navedla del zapisa Learning Outside the Classroom Manifesto (LOtC, 2006), Ministrstva za 
izobraževanje v Veliki Britaniji. V pozivu navaja pomen »… učenja zunaj učilnice za vse 
učence, ne glede na leta, sposobnosti, okoliščine. S tem, da mladi uporabijo svoje znanje v 
številnih izzivih, učenje zunaj učilnice gradi mostove med teorijo in realnostjo, šolami in 
lokalnimi skupnostmi, mladimi in njihovo prihodnostjo. (Skribe-Dimec, str. 79, 2014).« Poziv 
vključuje tudi pomen razvijanja boljših osebnih in socialnih spretnosti.  
Tesna prepletenost učenja na terenu s sodelovalnim delom in problemsko osnovanim 
poučevanjem nakazuje, da je za uspešno delo na terenu pomemben premišljeno sestavljen 
problem. Ta zaradi svoje kompleksnosti zahteva za reševanje sodelovalne veščine in 
(načeloma) že v osnovi izključuje, da bi tak problem lahko rešil en posameznik.  
Učitelji v analizi opazovanja učencev brez posebnih potreb opažajo, da se sprva učenci ne 
znajdejo v situacijah, kjer morajo sami sprejemati odločitve in so naslovljene njihove 
samousmerjevalne spretnosti. Šibkejši so tudi v začenjanju projektov, usmerjanju 
raziskovanja, časovnega načrtovanja in organizacije ter učinkovite uporabe morebitnih 
pripomočkov in tehnologije. Dodatno pa pri učencih z LMDR opažajo večje izkazovanje 
nemoči pri soočanju s situacijo in večkratno obračanje po pomoč, nižjo stopnjo 
samoiniciativnosti in dejavnosti. Pri obeh skupinah učencev pa lahko govorimo o različno 
razvitih zmožnostih sporazumevanja in izražanja svojih osnovnih potreb (Colnerič, 2014). Z 
uporabo problemsko usmerjenega učnega dela opažajo pozitivne spremembe pri sodelovanju 
med učenci, v samozaupanju, dolgotrajnejši pozornosti in motivaciji za delo. Spremeni se tudi 
odnos do učenja (Thomas, 2000; Tambouris, Zotou, Tarabanis, 2012, Colnerič, 2014).  
 
V nadaljevanju bomo nakazali, kako nam lahko uporaba tabličnih računalnikov pomaga pri 
snovanju, oblikovanju, reševanju in vrednotenju za teren zasnovanih problemskih nalog. 
Opredelili bomo značilnosti uporabe tablic, pregledali prednosti in pomanjkljivosti uporabe 
pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami (tj. učencev z LMDR). Povezali jo bomo tudi s 
pojmom problemsko zasnovanega učenja. 
 



17 
 

3.3 POUČEVANJE Z MOBILNIMI TEHNOLOGIJAMI 

Konstruktivisti pojmujejo učenje kot proces, ki zahteva komunikacijo med učencem, 
učiteljem in vrstniki. Poudariti je potrebno, da se procesa ne da nadomestiti s tehnologijo, 
lahko pa ga ta podpre (Azlaghoul, 2012). Učenje se tako usmeri v povezovanje različnih 
informacij, ki naj bi bile že prisotne in porazdeljene v različnih omrežjih (človeških, 
družbenih, tehnoloških)(Siemens, 2007). 
Učenec je v središču tega procesa, učitelj pa postavljen v vlogo usmerjanja. Do tega odnosa so 
privedle spremembe v izobraževanju, ki zahtevajo vse več »na učenca« usmerjenega (ang.: 
student-centered learning) učenja (Bela knjiga, 2011; Ally, Tsinakos, 2014). Da bi učence 
pripravili na učenje, jih učitelji na začetku poskušajo motivirati in aktivirati na različne 
načine. Pri tem izbirajo kombinacijo učnih strategij, s katerimi aktivirajo predznanje in 
spodbudijo izgradnjo novega znanja. Poleg sodobnih metod in oblik dela jim pri uvajanju 
sprememb, ki jih zahteva sodobna družba, pomaga uporaba različnih tehničnih naprav. Z 
njihovo pomočjo lahko učitelji učinkoviteje načrtujejo, izvajajo in evalvirajo učni proces ter 
svoje timsko delo (Polak, 2008). Uporabijo lahko številne informacijsko komunikacijske 
tehnologije (v magistrskem delu smo se osredotočili na značilnosti učenja s tabličnim 
računalnikom). Tablični računalnik podpira sodelovalne oblike dela ter omogoča dostop do 
podatkov na spletu, pa tudi orodij in aplikacij za učinkovito reševanje problemskih nalog v 
avtentičnem okolju. 
Učenje, podprto z mobilnimi napravami (kot so npr. telefoni, tablice …) zajema  

»…procese spoznavanja z raziskovanjem in preko pogovora v različnih kontekstih, z 
različnimi ljudmi in interaktivnimi tehnologijami« (Sharples, Arnedillo-Sánchez, 
Milrad, Vavoula, 2009, str. 5, , v Scanlon, 2014).  

Še v 20. stoletju so mobiteli in ostale mobilne naprave predstavljale drag statusni simbol, ki si 
ga ni mogel privoščiti vsak. V 21. stoletju se je pojavil velik porast uporabe teh naprav, zaradi 
česar so postale tudi cenovno dosegljive za večino uporabnikov (Ally, Tsinakos, 2014). 
Dostop do svetovnega spleta je postal lažji in hitrejši. Z razširjeno dostopnostjo do podatkov 
prek mobilnega dostopa se je premaknila pomembna ločnica, ki je odprla pisarne, zaprte 
prostore in šole. Do podatkov tako rekoč dostopamo kjerkoli, kadarkoli (Savery, 2006, Ally, 
Tsinakos, 2014). Lastnost, zaradi katere raje posežemo po tabličnem računalniku kot telefonu, 
je njegov večji ekran, poleg tega pa je še vedno prenosljiv. Za pedagoški proces so to 
dobrodošle novosti, ki prinašajo ogromno novih možnosti in tudi nevarnosti. Hiter napredek 
tehnologije in vse večje zahteve družbe zahtevajo, da se stalno učimo in spopolnjujemo. 
Izrednega pomena sta kritična presoja ustreznosti podatkov in varnost na internetu. V skladu z 
vseživljenjskim  učenjem je tako za učence kot učitelje, da so digitalno kompetentni, saj je to 
nujno za vključevanje v vse bolj digitalizirano skupnost (Punie, Brecko, Ferrari, 2013). 
Mnogo je raziskav o pogledih in načinih uporabe tehnologije v šoli, kljub temu, da je dejanska 
uporaba še vedno bolj ali manj odvisna od posameznih učiteljev in njihovih metod dela. 
Raziskave so še okrnjene, ponujajo le malo konkretnih razlag, kako in zakaj učitelji 
sprejemajo/zavračajo IKT (El-Gayar et al., 2011). Sklepamo lahko, da je učinkovita 
integracija IKT v učni proces, kljub načelom konstruktivističnega pristopa k poučevanju, 
otežena.  
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S spodnjo shemo (Ifenthaler, Schweinbenz, 2013) želimo prikazati spremembo v poučevalnih 
praksah in pristope, ki se skladno z njimi uporabljajo. 
 

 
 

Slika 1: Povezava med učnimi »pristopi« in stopnjo uporabe tehnologije v razredu  

 
S prehodom na procesno poučevanje in na učenca usmerjeno prakso je treba z dodatnimi 
znanji opolnomočiti tudi pedagoga. Model TPACK (ang. Technological Pedagogical Content 
Knowledge) poleg strokovnega znanja pedagogike z didaktiko in vsebinskih znanj, vključuje 
tudi znanja iz tehnologije (Koehler, 2011). V okviru SAMR modela učitelj sledi štirim 
korakom, s pomočjo katerih zagotovi optimalno rabo tehnologije v učnem procesu. Prvi korak 
je nadomestitev (ang.: substitution), kjer z uporabo tehnologije zgolj nadomestimo nekaj, kar 
že imamo oziroma počnemo, brez funkcionalnih sprememb. Drugi korak je razširitev (ang.: 
augmentation), kjer tehnologijo uporabimo kot nadomestilo, poleg tega pa vključimo 
funkcionalne spremembe. Učenci, na primer, na tem koraku rešujejo kviz prek spletne 
aplikacije, kar jim omogoča takojšnjo povratno informacijo, hkrati pa učitelji prihranijo na 
papirju. Tretji korak je prilagoditev (ang.: modification), kjer brez uporabe tehnologije 
aktivnosti ne moremo izvesti. Četrti korak je redefinicija (ang.: redefinition), kjer ima učitelj 
z uporabo tehnologije možnost načrtovati aktivnosti, ki jih sicer ni mogel. Učenci morajo, na 
primer, skupaj posneti kratek dokumentarni film. Pri izdelavi učenci morajo učenci podatke 
iskati izven razreda in jih prikazati v skupnem izdelku (Puentedura, 2014). 
Prek štirih korakov SAMR modela pedagog preoblikuje aktivnosti in poučuje učne vsebine, 
zaradi česar je učni proces z uporabo tehnologije učinkovit in bolj poglobljen. Poudariti 
moramo, da učitelji potrebujejo prostor, čas in možnosti za implementacijo tehnologije. 
Potrebujejo možnosti za izvajanje neformalnega in spontanega učenja, ki je podprto z 
vsenavzočo IKT tehnologijo ter priložnost za specifično vpeljavo v kurikulume (Porumb, I., 
Tardini, S., Bergamin, P., Picco-Schwendener, A., 2013). Opozoriti je treba na še vedno 
prisoten prepad med tehnologijo in uporabo za izobraževalne namene. Aplikacije in naprave 
so v večini razvite s poudarkom na tehnoloških zmožnostih, premalo pa so didaktično 
podprte. Oblikovane so bile zaradi tehnološkega napredka in ne zaradi potreb v učnih 
procesih. Raziskave za uporabo na tem področju so še v teku (prav tam). 
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Povzamemo lahko, da je naloga specialnega pedagoga opazovati funkcioniranje učenca in 
ugotoviti primanjkljaje. Nato začne razmišljati, kam in kako v pedagoški proces umestiti IKT, 
da bo pri tem učni proces osredotočen na učenca, učenje bo proces, uporaba tehnologije pa 
osmišljena in učinkovita.  Pomembno je zavedanje, da je pri učenju pomemben proces 
konstrukcije znanja, ne več zgolj prenos in zapomnitev informacij. To dokazuje spodnja 
shema, s katero želimo prikazati redefinirane relacije med učnimi cilji, učnimi aktivnostmi in 
na proces usmerjeno povratno informacijo (Jahnke, Norqvist, Olsson, 2013). 
 

 
Slika 2: Redefinirane relacije med učnimi cilji, aktivnostmi in povratno informacijo 

 
Slika 2 vključuje učne cilje, učne aktivnosti (ang.: co-constructing knowledge) in različne 
oblike procesno zasnovane povratne informacije. Našteti elementi so pri izvajanju v razredu 
podkrepljeni s socialnimi odnosi (interakcijo) in podprti z IKT. Pravo zasnovo vidimo, ko so 
zgoraj omenjeni elementi v sodelovalnem in konstruktivističnem odnosu. Najpomembnejša 
razlika od tradicionalnega, instruktivističnega načina poučevanja je vključenost socialnih 
odnosov in poudarek na interakciji med vrstniki, učencem in učiteljem (Jahnke, Norqvist, 
Olsson, 2013). 
Iz zgoraj opisanih načel lahko povzamemo, da ni dovolj, če k didaktikam zgolj dodamo IKT 
komponento. Modeli digitalnih didaktik so pomembni, ker zaradi svoje zasnove spodbujajo 
poglobljeno učenje (Jahnke, Norqvist, Olsson, 2013). Možnost za to lahko zagotovimo zgolj 
v okviru, ki postavi v ospredje tri vidike učenja z mobilnimi napravami: napravo, učenca in 
socialno dimenzijo, ki so v medsebojni odvisnosti, kot prikazuje Shema 3 (Koole, 2009, str. 
27, v Porumb, I., Tardini, S., Bergamin, P., Picco-Schwendener, A., 2013).  
Vse te vidike bomo v nadaljevanju podrobneje obrazložili. 
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Slika 3: Vidiki mobilnega učenja, komponente FRAME modela  

 
NAPRAVA: Ko razmišljamo o vidiku naprave, moramo razmisliti o tehničnih značilnostih 
naprave (to so, npr. vhodne in izhodne enote, zmogljivost procesorja in spomina, lastnosti 
zaslona) in omejitvah naprave (to so, npr. omejitve priklopa na internetno omrežje in 
bleščanje zaslona). Razmisliti moramo, kako bomo reševali morebitne tehnične težave pri 
uporabi. 
 
Uporabnost naprave: V preseku dveh vidikov (učenec in naprava) se nahaja uporabnost 
naprave. Pozornost moramo nameniti prenosnosti naprave in možnostih dostopanja do 
podatkov. Učitelj mora razmisliti tudi o načelih ergonomije pri uporabi naprave. 
 
UČENEC: Pri tem vidiku razmislimo, s kakšnim predznanjem in izkušnjami učenec vstopa v 
učni proces, kakšne so njegove učne strategije, spominske zmožnosti, čustva in stališča. 
Pomembno je razmisliti tudi o morebitnih posebnostih pri učenju (učne težave, znižane 
intelektualne zmožnosti, gibalna oviranost …). 
 
Interakcijsko učenje v primeru upoštevanja vseh treh vidikov poteka tudi takrat, ko učenec v 
nekem trenutku sam, polglasno bere besedilo. Odgovornost posameznika se združuje v 
odgovornost cele skupine.  
 
SOCIALNI VIDIK: Pri tem vidiku se osredotočimo na interakcijo, komunikacijo in 
sodelovanje udeležencev. Pomemben je tudi razmislek o kulturnih prepričanjih in vrednotah 
vpletenih (učenca, učitelja, vrstnikov). Pozabiti ne smemo tudi na okolje, v katerem se učni 
proces dogaja, ter ali učne aktivnosti morebiti vključujejo tudi njihovo aktivnost (npr. 
vaščane, obrtnike in podjetnike). 
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Družabne tehnologije: V preseku vidikov naprave in socialnega vidika se nahajajo družabne 
tehnologije. Učitelj mora razmisliti, kako lahko k učnemu procesu pripomore interakcija in 
sodelovanje prek spleta. Sem vključujemo tudi orodja, ki nam pomagajo podpreti te procese. 
 
Vidiki mobilnega učenja v modelu FRAME predstavljajo orodje, ki je lahko osnova za 
celostno načrtovanje učnega procesa, podprtega z mobilnimi napravami (Koole, 2009). 
 
Povzamemo torej lahko, da se učenje z mobilnimi napravami največkrat dogaja izven 
učilnice, z uporabo prenosnih naprav. To pomeni, da lahko z njihovo uporabo presegamo 
ločnice med formalnim in neformalnim učenjem. Večji poudarek na neformalnem učenju 
ustreza tudi zahtevam po personaliziranem poučevanju. Z napravo, povezano na storitve 
svetovnega spleta 2.generacije lahko vsebine ne le beremo, temveč preoblikujemo, dodajamo 
in delimo znotraj svoje socialne mreže ali virtualnega učnega okolja (npr. Moodle). Učenci 
imajo izbiro, kdaj in kje se bodo učili (Project tomorrow, 2013; Crompton, 2014; Liua, 
Scordinoa, Geurtza, Navarretea, Koa, Lima, 2014). Kar nekaj prispevkov lahko najdemo, v 
katerih avtorji poudarjajo vpliv mobilnih naprav na poučevanje in sam proces učenja. 
Poudarjajo tudi, da bo močan vtis pustila tudi »vsenavzočnost« (ang.: ubiquity) in 
»prenosljivost« (ang.: portability) naprav do te mere kot si z osebnim računalnikom ne 
moremo pomagati (Liua, Scordinoa, Geurtza, Navarretea, Koa, Lima, 2014; UNESCO 2012). 
Čeprav lahko tablični računalnik mnogi učitelji vidijo kot pripomoček, opozarjamo na 
razmislek učiteljev, ki bo preprečil negativne vplive uporabe tablic. Nekateri starši, vodstvo 
šole ali učitelji lahko mobilne naprave v šolskem okolju vidijo kot tujek. Na to, kako jih 
vidimo, vplivajo šolska pravila za uporabo tabličnih računalnikov, možnosti so-financiranja 
pri nakupu naprav, dostop do interneta znotraj šolskega okolja, dostop do same naprave med 
učenjem ter znanje uporabe tabličnega računalnika (Liua, Scordinoa, Geurtza, Navarretea, 
Koa, Lima,  2014). Pomisleki, ki se pojavijo ob uporabi tabličnih računalnikov, so povezani z 
učnim izidom, kontekstom in vsebino. Izsledke raziskave (prav tam) bomo predstavili v 
nadaljevanju. Poleg pomislekov pa navajamo tudi nekaj najpomembnejših področij 
pozitivnega vpliva, ki so vezani predvsem na prilagojeno hitrost učenja, komunikacijo in 
sodelovanje, uporabo iger pri učenju ter vplivu na načine poučevanja. 
 
UČNI IZIDI 
Glede na raziskavo, ki jo v svojem članku navajajo avtorji (Liua, Scordinoa, Geurtza, 
Navarretea, Koa, Lima,  2014) naj bi imeli učenci pri učenju z uporabo mobilnih naprav 
boljše dosežke, kot tisti, ki so se učili po tradicionalnih metodah. Opazili so tudi večjo 
motivacijo za učenje in večji interes za učenje izven razreda. Učitelji, ki bi uporabili v svojem 
poučevanju problemsko zasnovane naloge s podporo mobilnih pripomočkov, pa naj bi 
spodbudili več interakcije z vrstniki in okoljem.  
 
UČNI KONTEKST IN VSEBINE 
Na učenje učnih vsebin v avtentičnem okolju, kot na primer v muzeju ali v kavarni, je imela 
uporaba mobilnih naprav pozitiven vpliv. Za uporabo izven razreda so ugotovili, da so 
primernejši tablični računalniki, kot na primer mobilni telefoni. Zaradi lastnosti, kot so večji 
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zaslon, boljša zmogljivost in s tem hitrejša ter lažja povezljivost na internet, je tablični 
računalnik primernejši kot mobilni telefon. Navajajo primere, kot so učenje botanike z 
opazovanjem živih organizmov in orientacija z uporabo interaktivnih zemljevidov. Zaradi 
prenosljivosti naprave učencem v specifični situaciji na specifični lokaciji nudijo informacije, 
vezane na kontekst. 
 
PRILAGOJENA HITROST UČENJA 
Dostopnost kjerkoli in kadarkoli omogoča individualizacijo učenja. S tem učenec usvaja učno 
snov z lastno hitrostjo, prav tako se jo lahko uči na svoj način in pri tem spremlja svoj 
napredek. 
 
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE 
Pomemben vpliv naj bi imela uporaba tudi na področje komunikacije. Orodja za 
komunikacijo omogočajo vzpostavljanje stika in iskanje podpore, pomoči ter informacij med 
vrstniki v vsakem trenutku. Uporaba mobilnih naprav se je prav tako izkazala za zelo 
učinkovito pri vzpostavljanju in vzdrževanju interakcije med učiteljem in učencem. Učenci so 
podali več povratnih informacij, vezanih na učno snov. 
 
UČENJE PREK IGRIC 
Učenje prek elektronskih igric, bodisi za uvodno motivacijo, usvajanje ali utrjevanje, je eno 
izmed zelo motivacijskih načinov. Navajajo primere za uporabo pri spoznavanju srednjeveške 
zgodovine, spoznavanje matematičnih konceptov in poštevanke, razlik med spoloma ter vaje 
iz slovnice. 
 
AKADEMSKE ZNAČILNOSTI 
Pedagogi z uporabo omogočijo doseganje učnih ciljev s poudarkom na potrebah učenca. 
Glavne značilnosti učnega procesa, podprtega z mobilno napravo, so diferenciacija in 
možnosti različnih načinov reševanja enega problema, prilagajanje naprave do te mere, da 
zadostimo potrebam vseh učencev, spodbujanje in razvijanje prilagodljivosti v učni situaciji 
ter spodbujanje ustvarjanja in delitev vsebin tudi v naravi. 
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4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
4.1 PROBLEM  

Nekdaj najpogosteje uporabljena oblika poučevanja, tradicionalna (tj. frontalna oblika – pred 
razredom), ni več najpogostejša. Ta oblika poučevanja učencev ne opremi z znanji in 
spretnostmi, ki jih od njih pričakuje družba. Ne nauči jih spretnosti, kot so samoregulacija, 
načrtovanje in organizacija časa ter reševanje problemskih situacij. Raziskave kažejo, da je 
vedno bolj pogosto v rabi konstruktivistični model učenja. Za glavno idejo ima lastno gradnjo 
znanja. Sodelovalno učenje, problemsko in terensko učenje pri učencih z in brez posebnih 
potreb dokazano razvijata pozitivnejši odnos do predmeta, samega učenja in znanja, kar 
kažejo številne raziskave. Dokazano je tudi, da vrstniška pomoč in vrstniško ocenjevanje 
učence spodbudita k nadgradnji in dopolnitvi izdelka. Taka pomoč je bolj spontana in 
neformalna ter ugodna za učence z nižjo samopodobo ali za učence, ki so anksiozni. 
Pomemben je tudi vpliv neformalne povratne informacije odrasle osebe. Znanje, pridobljeno z 
delom v skupinah, je globlje in kompleksnejše. Za specifično ciljno skupino moramo 
interdisciplinarno načrtovati, izvesti in evalvirati aktivnosti z učnimi cilji. Natančnega 
odgovora, kako to izvesti, v literaturi nismo našli. Zahtevna odločitev za učitelja je, katere 
dele učnega procesa in v kakšnih interdisciplinarnih povezavah bo izvedel. Ko pa je 
nadgrajena še s sodelovalnim delom in s problemsko zastavljenimi nalogami, ne more in ne 
sme temeljiti na spontani odločitvi. V magistrskem delu želimo prikazati učiteljevo 
posredniško vlogo pri konstruktivistično zastavljenih aktivnostih. Prav tako mora pripraviti 
primerne materiale in pripomočke. Večja neformalnost pri učenju zahteva večjo pozornost pri 
načrtovanju, opazovanju in usmerjanju socialnih interakcij. Iz raziskav lahko razberemo, da je 
na področju poučevanja otrok, še posebej pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami, 
aktualna uporaba prilagojenih in pomožnih oblik IKT. Kljub zavedanju, da zgolj uporaba IKT 
ni rešitev, in je zato potrebno drugačno načrtovanje, je izbira ustreznih metod zahtevna. V 
magistrskem delu smo se osredotočili na metode in oblike dela, s katerimi IKT uporabimo 
osmišljeno. 
Na osnovi pridobljenih izkušenj in teoretičnih spoznanj bi radi predstavili primer terensko 
izvedenega sodelovalnega dela pri reševanju problemsko zasnovanih nalog na tabličnih 
računalnikih. 
 

4.1 CILJI  

Z nalogo želimo na osnovi pridobljenih izkušenj in teoretičnih spoznanj prikazati primer 
načrtovanja problemsko osnovanega in sodelovalnega učenja, ki smo ga v študijskem procesu 
izpeljali s pomočjo projektnega učnega dela. Načrtovanje smo preverili z aktivnostmi, ki so 
jih učenci s pomočjo tabličnih računalnikov izvajali na terenu. Pri tem nas je zanimalo, kako 
učenci v heterogenih skupinah sodelujejo in kakšna mnenjaimajo do tega, na kakšen način 
rešujejo izbrane naloge in kako jim pri reševanju pomaga tablični računalnik. Zanimalo nas je 
tudi, kako so bile naloge načrtovane in do katere mere so bile pripravljene za reševanje na 
tabličnem računalniku. 
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5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
NAČRTOVANJE 
1. Kako so naloge načrtovane za reševanje na terenu? 
2. Kako spodbujajo sodelovanje pri reševanju problema? 
3. Kako spodbujajo reševanje nalog s pomočjo tablice? 
IZVEDBA 
1. Na kakšen način so učenci reševali naloge? 
2. Kako so pri reševanju nalog sodelovali in katere težave so imeli pri sodelovanju in  
3. Kako jim je večpredstavnost pomagala pri reševanju? 
EVALVACIJA 
1. Kako so učenci vrednotili problemsko zastavljene aktivnosti? 
2. Kako so učenci vrednotili sodelovanje pri reševanju? 
3. Kako so učenci vrednotili uporabo tablic? 
 

6. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Podatke za empirični del smo zbirali v situaciji, opisani v nadaljevanju. Aktivnosti smo 
organizirali za izvedbo na dveh sosednjih osnovnih šolah v Škofji Loki. Priprave in 
predhodna srečanja z učenci obeh šol smo načrtovali v sodelovanju z razredničarkama 
sodelujočih razredov, učiteljice v popoldanskem varstvu ter z računalničarjem. Vključeni 
učenci so se pred izvedbo (šolsko leto 2014/2015), opisano v magistrskem delu, že srečali, saj 
smo v preteklem letu (šolsko leto 2013/2014) izvedeli sorodne aktivnosti.  
Podatke, opisane v nadaljevanju, smo zbrali v fazi načrtovanja, izvedbe in evalvacije. 
Priprave in predhodna srečanja so bila izvedena v fazi načrtovanja, v drugi polovici šolskega 
leta 2014/2015 ter so si sledila v zaporedju, opisanem v nadaljevanju. Marca 2015 smo 
načrtovali in izvedli skupno uro pri predmetu šport z med programi povezujočimi se cilji. 
Aktivnosti smo izbirali tako, da smo jih lahko prilagodili posameznim posebnim potrebam 
učencev. V marcu in aprilu 2015 smo pripravili učno uro pri predmetu slovenskega jezika, 
ločeno za vsak program/razred posebej. V obeh razredih smo jo zasnovali tako, da so učenci v 
uvodnem in zaključnem delu ure utrjevali znanje prek vodenih aktivnosti na tabličnem 
računalniku. Razredničarki sta do konca šolskega leta, vsaj v en del učnih ur, v učni proces 
vključevali aktivnosti na tablici. V maju 2015 smo načrtovali organizacijske podrobnosti – 
označitev poti, čas za malico, čas za odmor, delitev v skupine. Točke poti smo izbrali po poti 
v in v samem mestnem jedru, ki je od šole dostopno po varni stranski poti. Učenci obeh šol so 
se na dan izvedbe zbrali v atriju osnovnih šol, kjer so pomalicali. Oblikovali smo 8 
heterogenih skupin, v katerih so bili po štirje učenci. V fazi izvedbe smo učence razdelili v 
skupine okvirno glede na posebne potrebe posameznih učencev ter tako, da je bil v vsaki 
skupini po vsaj en učenec iz osnovne šole s prilagojenim programom z NIS. Skupini je bil 
dodeljen spremljevalec in snemalec. Vloga spremljevalca skupine je bila zagotavljanje 
varnosti v prometu, vloga snemalca pa snemanje skupine učencev pri aktivnostih. Učencem 
smo razdelili značke z imeni in jim podali osnovne informacije o nalogah. Vsaka skupina je 
prejela tablični računalnik. Skupine so iz atrija na prvo točko odhajale z 10-minutnim 
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zamikom. Točke v naravi so bile označene z jasnimi znaki; v bližino točk so bili razporejeni 
opazovalci. Vloga opazovalcev je bila beleženje opažanj o dogajanju v skupini.  
Učenci so se s pomočjo vmesnih navodil med nalogami in zarisane poti na zemljevidu (Slika 
4) premikali od prve do osme točke. Evalvacijo so izvedli na osmi točki, potem pa so se vrnili 
na šolsko igrišče osnovne šole.  
 

 

Slika 4: Zemljevid poti 

Tablične računalnike z Android operacijskim sistemom je najprej posodilo podjetje eŠola 
(Grm, Klemen, 2014; Klemen, Žerovnik, 2015). Za izvedbo, ki jo v nadaljevanju opisujemo, 
je tablične računalnike z Mac operacijskim sistemom posodilo podjetje Apcom. Podjetje 
Apcom je omogočilo tudi krajše izobraževanje študentom 3. letnika specialne in 
rehabilitacijske pedagogike, ki so pri izvedbi sodelovali kot načrtovalci, opazovalci in 
spremljevalci. Podjetje Simobil je posodilo SIM kartice z omogočenim prenosom mobilnih 
podatkov za reševanje nalog prek svetovnega spleta. 
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6.1 UDELEŽENCI V RAZISKAVI 

Način vzorčenja je namenski.  
Sodelovali so učenci iz 4. razreda osnovne šole (N=23) in 5. razreda osnovne šole s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (N=9), učiteljica razrednega 
pouka, specialna pedagoginja in računalničar. Vključeni so bili tudi študenti 3. letnika (N=42) 
študijsko leto 2014/2015, Specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki so znotraj študijskega 
procesa načrtovali naloge, opazovali, evalvirali in spremljali skupine na terenu. 
 
S strani staršev smo pridobili soglasja o sodelovanju in dovoljenja za snemanje, starši ter 
učenci so bili seznanjeni z namenom in cilji raziskave.  
 

6.2 OPIS INSTRUMENTARIJA 

Uporabili smo kvalitativno-deskriptivno metodo z analizo videoposnetkov, z analizo nalog in 
z evalvacijskim listom za učence.  
 
Za izvedbo empiričnega dela smo na terenu opazovalcem razdelili opazovalne liste, v katere 
so na opazovalnih točkah usmerjeno beležili opažanja. Opazovalni list je bil razdeljen v tri 
vsebinske sklope: sodelovanje pri reševanju nalog, reševanje nalog in vidik tehnologije. Sklop 
'sodelovanje pri reševanju nalog' je vseboval 7 vprašanj, od tega 5 vprašanj zaprtega tipa. Od 
teh so imela 3 dodatno podvprašanje z več možnimi odgovori. Sklop 'reševanje nalog' je 
vseboval 7 vprašanj, od tega sta imeli 2 vprašanji podvprašanje z več možnimi odgovori. 
Sklop 'vidik tehnologije' je vseboval 2 vprašanji. Vsa podvprašanja so imela možnost dodatne 
pojasnitve odgovora.  
Analizirali smo videoposnetke, ki so nastali za potrebe raziskave (Vogrinc, 2008). Analizirali 
smo jih s pomočjo prvega vsebinskega sklopa iz opazovalnega lista ('sodelovanje pri 
reševanju nalog') na opazovalnem listu. V raziskavo smo vključili tudi evalvacijski list za 
učence, ki je vseboval 7 trditev in 2 vprašanji. Trditve so imele 3-stopenjsko lestvico 
strinjanja. 
Naredili smo analizo sestavljenosti nalog. Sestavljenost nalog smo analizirali s kriteriji iz 4 
glavnih vidikov – terenskega, problemskega, sodelovalnega in vidika tehnologije. Terenski, 
problemski in sodelovalni so imeli vsak po 2 kriterija, vidik tehnologije pa 4. Pri rešitvah 
nalog smo pogledali, na kakšen način so učenci reševali naloge ter kakšne odgovore so 
zabeležili. 
Sočasna uporaba opazovalnih listov, posnetkov, evalvacijskih listov in analize nalog nam je 
omogočila triangulacijo metod. Triangulacija raziskovalnih metod nam je omogočila 
popolnejše razumevanje raziskovanega pojava in zanesljivost podatkov (Vogrinc, 2008a). S 
triangulacijo metod smo povečali širino, globino in kompleksnost vpogleda v problem 
(pravtam).  
Posamezne dejavnike smo glede na teoretična izhodišča izpostavili in opisno utemeljevali. 
Zbranih podatkov ne posplošujemo na osnovno množico, temveč bomo spoznanja prenašali 
po analogiji. 
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6.3 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

OPAZOVALNI LIST Opazovalne skupine so sestavljali študenti, ki smo jih oblikovali pred 
začetkom aktivnosti. Skupinam smo razdelili opazovalne liste in podali usmeritve za 
opazovanje. Opazovalne skupine so opazovalne liste izpolnjevale na 8-ih opazovalnih točkah. 
Zapise smo uspešno zbrali na 7-ih opazovalnih točkah, zaradi objektivnih razlogov so 
rezultati za opazovalno točko MESTNI TRG neveljavni. Analizo opazovalnih listov smo 
pripravili glede na vnaprej pripravljen kriterij v obliki tabel z rezultati.  
POSNETKI Pred začetkom zbiranja podatkov smo starše oz. skrbnike prosili za soglasje o 
sodelovanju in snemanju dogajanja. Udeleženci v raziskavi so bili seznanjeni, da bodo njih in 
njihovo delo na tabličnih računalnikih od razdelitve nalog do zadnje točke snemali s 
tabličnimi računalniki. Videoposnetke smo po zaključku eksperimenta zbrali na trdem disku 
in si jih ponovno ogledali. S pomočjo vnaprej pripravljenih kriterijev prvega vsebinskega 
sklopa (sodelovanje pri reševanju nalog) smo usmerjeno opazovali in beležili opažanja. 
Opažanja, zabeležena v prvem vsebinskem sklopu, smo primerjali z opažanji v prvem 
vsebinskem sklopu opazovalnih skupin. 
NALOGE Študenti so bili v okviru študijskih obveznosti seznanjeni, da bodo pripravljali 
aktivnosti po kriterijih, ki jih je pripravila dr. Mojca Vrhovski-Mohorič v sodelovanju z 
avtorico magistrskega dela. Kriteriji so vsebovali: minimalne in temeljne standarde znanja, 
operativne vzgojno-izobraževalne cilje, medpredmetne povezave in strukturirana navodila. 
Poleg tega so morali vključiti različne tipe nalog, diferenciacijo nalog, usmerjenost k 
problemsko zasnovanim nalogam, k sodelovanju pri reševanju in k pridobivanju neposrednih 
izkušenj iz okolja. 
Po skupinah in v parih smo pripravili 76 nalog,  ki so dostopne za vpogled pri avtorici 
magistrskega dela ter pri dr. Mojci Vrhovski-Mohorič. Izmed vseh nalog so avtorji naloge po 
spodaj predstavljenem kriteriju, izbrali 9 nalog. Prilagodili smo jih za reševanje na tabličnem 
računalniku. Sestavo učnih nalog smo analizirali s pomočjo kriterija in podatke prikazali v 
tabeli. Analizirali smo podane odgovore učencev in reflektirali povezavo med sestavljenostjo 
naloge ter podanimi odgovori. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
SK

I 

Kako naloga učenca usmeri v 
opazovanje okolice? 
 

Možnosti: usmeritve v navodilu, z 
opombami ob nalogi, s podvprašanji. 

Do katere mere naloga izkoristi dane 
možnosti v okolju? 

Naloga se nanaša na več vidikov v 
okolju, naloga je posredno/neposredno 
načrtovana. 

P
R

O
B

L
E

M
SK

I Ali se naloga povezuje s problemi 
vsakodnevnega življenja in kako? 

Učenci imajo že predhodne izkušnje, s 
katerimi lahko povezujejo problem. 
Problem je slabo strukturiran. 

Ali naloga omogoča in kako spodbuja 
iskanje divergentnih rešitev? 

Odprta vprašanja; enako kot odgovor naj 
bo pomemben način reševanja. Problem 
je slabo strukturiran. 
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Tabela 1: Vsebinski kriterij za analizo sestavljenosti naloge 

 
EVALVACIJA UDELEŽENCEV Učence smo ob koncu dela na terenu prosili, da so 
izpolnili evalvacijski list z devetimi vprašanji o reševanju in sodelovanju pri reševanju nalog 
ter o tehničnem vidiku uporabe tablice. Povratne informacije učencev smo sistematično 
pregledali, podatke zbrali v tabeli glede na vsebinske sklope. Rezultati so predstavljeni 
opisno, s tabelami in shemami. 28 učencev je odgovorilo tehnično ustrezno, evalvacije 
učencev ene skupine (tj. 4 učencev), zaradi težav z internetom v času izpolnjevanja, niso bile 
shranjene in jih zato ni bilo mogoče statistično obdelati. 
  

S
O
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E
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O

V
A

L
N

I Ali naloga spodbuja sodelovanje pri 
reševanju in kako? 
 

Možnosti: usmeritve v navodilu, z 
opombami ob nalogi, s podvprašanji. 

Ali naloga spodbuja soodvisnost med 
učenci in izmenjavo informacij? Na 
kakšen način? 
 

Možnosti: z delitvijo vlog in nalog. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno znanje 
za rokovanje s tablico?  
Na kakšen način bomo to zagotovili?  
 
 

Postopno pridobivanje spretnosti v 
kratkih aktivnostih pri pouku. 
 
 

 
Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev naloga 
omogoča?  

Možnosti znotraj Središča za dostopnost 
(prednaloženo na tablici). 

Ali za reševanje naloge zadostujejo 
enostaven, a tehnično zanesljiv 
programi za uporabo v pedagoške 
namene? 

Prednaloženi programi, ki so 
vsakodnevno v uporabi, didaktične 
aplikacije. 

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo vsebin 
prek tablice? 

Uporaba klepetalnice, uporaba »oblaka«. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
7.1 ANALIZA POSNETKOV 

V nadaljevanju so za vsako opazovalno točko zabeležena opažanja, pridobljena z analizo 
posnetkov in zabeležke opazovalnih skupin na terenu. Posnetki so dostopni v arhivu mentorja, 
dr. Jožeta Ruglja, ter avtorice dela. Analiza opazovalnih listov z zabeležkami opazovalnih 
skupin na terenu je v Prilogi 3. Za prvi vsebinski kriterij (tj. sodelovanje pri reševanju nalog) 
so vzporedno z opažanji, pridobljenimi z analizo posnetkov (v nadaljevanju: AP) tudi 
opažanja opazovalnih skupin na terenu. Za preostala dva vsebinska vidika (tj. reševanje nalog, 
vidik tehnologije) pa podajamo zabeležke opazovalnih skupin (v nadaljevanju: OS). 
Ugotovitve so zapisane v strnjenih komentarjih. Analize ugotovitev iz opazovalnih točk si 
sledijo v sledečem zaporedju: Šola, Protipoplavni nasip, Nunski vrt, Grad, Razstava in 
Marijino znamenje.  
 
1. Opazovalna točka: ŠOLA 
 OS AP 

 VPRAŠANJA PO SKLOPIH Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R

I 
R

E
Š

E
V

A
N

JU
 N

A
L
O

G
 

1. Kako je učenec komuniciral v skupini?  A - Enosmerno 5  6  

B - Dvosmerno 26 26 

C - Ne komunicira 1 0 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 10  12  

B - Z opazovalci 3 2 

C - Z vrstniki in 

sošolci 

27 25 

D - Drugo: mimoidoči 1 1 

3. Ali je učenec nudil pomoč drugim pri 

reševanju naloge? 

DA 20  15  

A - Posredovanje virov 4  2 

B - Ravnanje s pripomočki 3  5 

C - Informacije 9  12 

D - Zamisli 11  6 

E - Predlogi 7  3 

NE 9  17  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 7  10  

A - Vrstnike 4  7 

B - Ljudi iz okolice 0 0 

C -  Spremljevalca 3 3 

D - Opazovalce 2 2 

E - Drugo 0 0 

NE 22  22  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju pomoči? DA 4  9  

NE 22 1  
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6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 17  9  

NE 9 0  

7. Ali je učenec spodbujal druge učence k 

aktivnosti? 

DA 14  24  

A - Predlaganje rešitev 6  16 

B - Novih zamisli 8 2 

C - Definiranje problema 1 5 

D - Iskanje novih poti za 

reševanje problema 

2 1 

E - Drugo 0 0 

NE 16  8  

 

R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 23  

NE 8  

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 11  

A - Z 

razumevanjem/branjem 

navodil 

3 

B - Z rokovanjem s tablico 8 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

3 

D - Z dostopom do 

informacij 

2 

E - Z zapisom 0 

F - Z delitvijo vlog pri nalogi 2 

G - Drugo 1 

NE 19  

3. Učenec je končal nalogo v skladu s svojo 

vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 24  

NE 5 

4. Učenec je pri reševanju naloge predlagal 

različne rešitve. 

DA 7  

NE 23  

5. Ali predlaga rešitve, četudi so nesprejete 

v skupini? 

DA 6  

NE 17  

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 28  

NE 2 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 19  

A - Pri vrstnikih 11 

B - Vpraša ljudi iz okolice 0 

C - Vpraša spremljevalca 13 

D - Po internetu 2 
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E - Vpraša opazovalce 4 

F - Drugo 0 

NE 10  

 

V
ID

IK
 T

E
H

N
O

L
O

G
IJ

E
 1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami.  

 

DA 10   

NE 15 

2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

 

DA 3   

NE 24 

Tabela 2: Opazovalna točka ŠOLA 

Primerjava opažanj OS z AP je pokazala, da so učenci v skupini v večini (26) komunicirali 
dvosmerno, v dialog so vstopali največ s sošolci ali sovrstniki (25, 27), z AP smo opazili, da 
zelo pogosto tudi s spremljevalci (12). OS je nudenje pomoči v skupini opazila večkrat (20), 
kot so pokazala opažanja z AP (15). Pomoč je bila podana največkrat s podajanjem zamisli in 
posredovanjem informacij ter predlogov. Opažanja OS kažejo, da so učenci samoiniciativno 
prosili za pomoč pri reševanju naloge le nekajkrat (7), opažanja pri AP pa, da malo večkrat 
(10). Pri iskanju pomoči niso vztrajali (22). OS je opazila, da če je bila pomoč ponujena 
učencem, so jo ti sprejeli, z AP smo opazili sprejem pomoči v manj primerih. V skoraj 
polovici primerov je OS opazila, da so se učenci spodbujali k aktivnosti (14), z AP smo to 
opazili še večkrat (24).  
 
Učenci so v večini (23) ravnali v skladu s prevzeto vlogo, prav tako so končali nalogo, ki so 
jo prevzeli (24). Več kot polovica (19) ni imela težav pri reševanju nalog, tisti, ki so jih imeli, 
pa so imeli največ težav pri rokovanju s tablico (8). Pri reševanju nalog si učenci med seboj 
niso predlagali različnih rešitev (23). Če so učenci iskali dodatne informacije (19), so jih v 
večini pri spremljevalcu (13) ali vrstnikih. Več kot polovica učencev (15) ni imela težav s 
preklapljanjem med aplikacijami. Več kot 2/3 (24) naj večpredstavnost naloge ne bi pomagala 
rešiti naloge. 
 
2. Opazovalna točka: PROTIPOPLAVNI NASIP 
 OS AP 

 VPRAŠANJA PO SKLOPIH Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R

I 

R
E

Š
E

V
A

N
JU

 N
A

L
O

G
 1. Kako je učenec komuniciral v skupini? 

  

A - Enosmerno 3  4  

B - Dvosmerno 26 26 

C - Ne komunicira 3 2 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 18  20  

B - Z opazovalci 2 2 

C - Z vrstniki in sošolci 23 25 

D - Drugo: mimoidoči 2 2 
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3. Ali je učenec nudil pomoč drugim pri 

reševanju naloge? 

DA 17  20  

A - Posredovanje virov 4  5 

B - Ravnanje s pripomočki 5 7 

C - Informacije 15 10 

D - Zamisli 9 5 

E - Predlogi 4 3 

NE 11  12  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 7  8  

A - Vrstnike 0  3 

B - Ljudi iz okolice 0 0 

C -  Spremljevalca 6 5 

D - Opazovalce 0 0 

E - Drugo 0 0 

NE 24  24  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju 

pomoči? 

DA 5  4  

NE 18 4 

6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 19  25  

NE 6 6 

7. Ali je učenec spodbujal druge učence k 

aktivnosti? 

DA 9  15  

A - Predlaganje rešitev 3  7 

B - Novih zamisli 2 5 

C - Definiranje problema 0 0 

D - Iskanje novih poti za 

reševanje problema 

1 2 

E - Drugo 2 0 

NE 23  17  

 

R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 27  

NE 4 

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 10  

A - Z 

razumevanjem/branjem 

navodil 

7 

B - Z rokovanjem s tablico 2 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

8 

D - Z dostopom do 

informacij 

4 
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E - Z zapisom 2 

F - Z delitvijo vlog pri nalogi 1 

G - Drugo 0 

NE 22  

3. Učenec je končal nalogo v skladu s svojo 

vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 24  

NE 5 

4. Učenec je pri reševanju naloge predlagal 

različne rešitve. 

DA 9  

NE 21 

5. Ali predlaga rešitve, četudi so nesprejete 

v skupini? 

DA 7  

NE 15 

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 20  

NE 3 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 24  

A - Pri vrstnikih 10 

B - Vpraša ljudi iz okolice 0 

C - Vpraša spremljevalca 18 

D - Po internetu 2 

E - Vpraša opazovalce 0 

F - Drugo 0 

NE 6  

  

V
ID

IK
 

T
E

H
N

O
L
O

G
IJ

E
 1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami. 

 

DA 1  

NE 16 

2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

DA 8  

NE 4 

Tabela 3: Opazovalna točka PROTIPOPLAVNI NASIP 

 
Opažanja OS in AP so pokazala, da so učenci v skupini v večini (26) komunicirali 
dvosmerno, v dialog so vstopali največ s sošolci ali sovrstniki (23), AP je pokazala, da več 
tudi s spremljevalci (20). Opaženo je bilo, da so si v skupini nudili pomoč (OS je to opazila 
17-krat, AP je pokazala 20-krat), največkrat s posredovanjem informacij (15) in zamislijo (9). 
Učenci so samoiniciativno prosili za pomoč pri reševanju naloge le nekajkrat (7). Pri iskanju 
pomoči niso vztrajali (18). Če jim je bila pomoč ponujena, so jo sprejeli (OS je to opazila 19-
krat, z AP smo zabeležili pojavnost 25-krat). OS v več kot polovici primerov (23-krat) ni 
opazila, da bi učenci posvečali veliko pozornosti k spodbujanju sovrstnikov k aktivnosti, AP 
je nasprotno pokazala spodbujanje k aktivnosti skoraj v polovici primerov (15-krat). 
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Učenci so v večini (27) ravnali v skladu s prevzeto vlogo, prav tako so končali nalogo, ki so 
jo prevzeli (24). Več kot polovica (22) ni imela težav pri reševanju nalog, tisti, ki so jih imeli, 
pa so imeli največ težav z razumevanjem navodil (7) in iskanjem potrebnih informacij (8). Pri 
reševanju nalog si učenci med seboj niso predlagali različnih rešitev (21). Če so učenci iskali 
dodatne informacije (24), so jih v večini pri spremljevalcu (18) ali vrstnikih (10). Več kot 
polovica učencev (16) ni imela težav s preklapljanjem med aplikacijami, za ostale nimamo 
podatka. Imamo pa premalo podatkov, da bi lahko ugotovili, ali je na tej točki 
večpredstavnost naloge pomagala pri reševanju. 
 
3. Opazovalna točka: NUNSKI VRT 
 OS AP 

 (VPRAŠANJA PO SKLOPIH) Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R

I 
R

E
Š

E
V

A
N

JU
 N

A
L
O

G
 

1. Kako je učenec komuniciral v 

skupini?  

A - Enosmerno 6  3  

B - Dvosmerno 24 27 

C - Ne komunicira 3 2 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 23  25  

B - Z opazovalci 1 2 

C - Z vrstniki in sošolci 28 24 

D - Drugo 2 0 

3. Ali je učenec nudil pomoč drugim pri 

reševanju naloge? 

DA 25  24  

A - Posredovanje virov 8  7 

B - Ravnanje s pripomočki 6 4 

C - Informacije 14 16 

D - Zamisli 15 12 

E - Predlogi 4 7 

NE 5  7  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 17  15  

A - Vrstnike 11  12 

B - Ljudi iz okolice 0 0 

C -  Spremljevalca 10 13 

D - Opazovalce 0 0 

E - Drugo 0 0 

NE 13  17  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju 

pomoči? 

DA 6  5  

NE 24  7  

6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 27  30  

NE 3  1  

7. Ali je učenec spodbujal druge učence 

k aktivnosti? 

DA 19  22  

A - Predlaganje rešitev 19  18 

B - Novih zamisli 6 7 
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C - Definiranje problema 3 0 

D - Iskanje novih poti, za 

reševanje problema 

2 5 

E - Drugo 0 0 

NE 12  10  

 

R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 24  

NE 3  

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 11  

A - Z 

razumevanjem/branjem 

navodil 

8 

B - Z rokovanjem s tablico 3 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

3 

D - Z dostopom do 

informacij 

1 

E - Z zapisom 2 

F - Z delitvijo vlog pri 

nalogi 

0 

G - Drugo 0 

NE 21  

3. Učenec je končal nalogo v skladu s svojo 

vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 22  

NE 3 

4. Učenec je pri reševanju naloge 

predlagal različne rešitve. 

DA 20  

NE 11 

5. Ali predlaga rešitve, četudi so 

nesprejete v skupini? 

DA 21  

NE 10 

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 31  

NE 0 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 24  

A - Pri vrstnikih 15 

B - Vpraša ljudi iz okolice 1 

C - Vpraša spremljevalca 8 

D - Po internetu 3 

E - Vpraša opazovalce 1 

F - Drugo 1 

NE 6  
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V
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T
E

H
N

O
L
O

G
IJ

E
 1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami.  

 

DA 6  

NE 25 

2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

DA 28  

NE 1 

Tabela 4: Opazovalna točka NUNSKI VRT 

Opažanja OS in AP so pokazala, da so učenci v skupini v večini (24- oz. 27-krat) 
komunicirali dvosmerno, OS je opazila, da so v dialog vstopali največ s sošolci ali sovrstniki 
(28-krat), z AP smo opazili tudi zelo pogosto komunikacijo s spremljevalcem (25-krat). Tako 
OS in z AP je bilo opaženo, da so si v skupini nudili pomoč (24- oz. 25-krat), največkrat s 
posredovanjem informacij (14) in zamislijo (15). Opažanja tako OS kot AP so pokazala, da so 
učenci samoiniciativno prosili za pomoč pri reševanju naloge (17), in sicer vrstnike (11- oz. 
12-krat) in spremljevalca (10- oz. 13-krat). Pri iskanju pomoči niso vztrajali (24), a če jim je 
bila pomoč ponujena, so jo sprejeli (27- oz. 30-krat). V več kot v polovici primerov (19-krat) 
je OS opazila učence pri spodbujanju sovrstnikov k aktivnosti, z AP smo spodbujanje k 
aktivnosti opazili 22-krat. Spodbujali so jih s predlaganjem rešitev in podajanjem novih 
zamisli. 
 
Učenci so v večini (24) ravnali v skladu s prevzeto vlogo, prav tako so končali nalogo, ki so 
jo prevzeli (22). Več kot polovica (21) ni imela težav pri reševanju nalog, tisti, ki so jih imeli, 
pa so jih imeli največ z razumevanjem navodil (8) in iskanjem potrebnih informacij (3) ter 
rokovanjem s tablico (3). Pri reševanju nalog so si učenci med seboj predlagali različne 
rešitve (20). Če so učenci iskali dodatne informacije (24), so jih v večini pri vrstnikih (15) ali 
spremljevalcu (8). Več kot polovica učencev (25) ni imela težav s preklapljanjem med 
aplikacijami. Večpredstavnost naloge je večini učencev (28) pomagala pri reševanju. 
 
4. Opazovalna točka: GRAD 

 OS AP 

 (VPRAŠANJA PO SKLOPIH) Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R
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R

E
Š

E
V

A
N

JU
 

N
A

L
O
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1. Kako je učenec komuniciral v 

skupini?  

A - Enosmerno 5  5  

B - Dvosmerno 16 25 

C - Ne komunicira 0 2 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 12  12  

B - Z opazovalci 0 0 

C - Z vrstniki in sošolci 17 20 

D - Drugo 0 0 

3. Ali je učenec nudil pomoč drugim 

pri reševanju naloge? 

DA 10  18  

A - Posredovanje virov 1  2 

B - Ravnanje s pripomočki 1 5 
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C - Informacije 5 3 

D - Zamisli 4 1 

E - Predlogi 5 5 

NE 10  14  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 7  10  

A - Vrstnike 2  3 

B - Ljudi iz okolice 0 0 

C -  Spremljevalca 7 7 

D - Opazovalce 0 0 

E - Drugo 0 0 

NE 13  17  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju 

pomoči? 

DA 2  3  

NE 17 7 

6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 9  14  

NE 9 18 

7. Ali je učenec spodbujal druge 

učence k aktivnosti? 

DA 6  29  

A - Predlaganje rešitev 6  8 

B - Novih zamisli 1 2 

C - Definiranje problema 0 0 

D - Iskanje novih poti, za 

reševanje problema 

0 2 

E - Drugo: delo na tablici 0 1 

NE 14  13  

 
 

R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 15  

NE 2 

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 6  

A - Z 

razumevanjem/branjem 

navodil 

2 

B - Z rokovanjem s tablico 1 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

1 

D - Z dostopom do 

informacij 

0 

E - Z zapisom 1 

F - Z delitvijo vlog pri 

nalogi 

1 
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G – Drugo: Kaj? 1 

NE 14  

3. Učenec je končal nalogo v skladu s 

svojo vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 17  

NE 2 

4. Učenec je pri reševanju naloge 

predlagal različne rešitve. 

DA 5  

NE 14 

5. Ali predlaga rešitve, četudi so 

nesprejete v skupini? 

DA 4  

NE 14 

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 15  

NE 4 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 16  

A - Pri vrstnikih 10 

B - Vpraša ljudi iz okolice 0 

C - Vpraša spremljevalca 11 

D - Po internetu 0 

E - Vpraša opazovalce 0 

F - Drugo 0 

NE 2  

  

V
ID
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T
E

H
N

O
L
O

G
IJ

E
 1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami.  

DA 3  

NE 14 

2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

DA 2  

NE 15 

Tabela 5: Opazovalna točka GRAD 

Učenci so v skupini v večini (16-krat) komunicirali dvosmerno, z AP smo dvosmerno 
komunikacijo opazili celo večkrat (25-krat). V dialog so vstopali največ s sošolci ali 
sovrstniki (17- oz. 20-krat), tudi s spremljevalci (12-krat). OS je zabeležila, da so si v skupini 
nudili pomoč manjkrat (10), kot smo to opazili z AP (18-krat), za tretjino učencev pa nimamo 
podatka. Opažanja OS in AP kažejo, da učenci v malo več kot tretjini (13- oz. 17-krat) 
primerov niso iskali pomoči, v nekaj primerih so spremljevalca prosili za pomoč (7), za 
preostale nimamo podatka. OS navaja, da pri iskanju pomoči niso vztrajali (17-krat). Več kot 
1/3 (16) učencev ni posvečala posebne pozornosti spodbujanju vrstnikov k aktivnosti.  
 
Učenci so v več kot tretjini (15) primerov ravnali v skladu s prevzeto vlogo, prav tako so 
končali nalogo, ki so jo prevzeli (17). Več kot tretjina (14) ni imela težav pri reševanju nalog, 
tisti (6), ki so jih pa imeli, pa so imeli največ težav z razumevanjem navodil (2). Za ostale 
nimamo podatka. Pri reševanju nalog si učenci med seboj niso predlagali različnih rešitev 
(14). Če so učenci iskali dodatne informacije (16), so jih v večini pri vrstnikih (10) ali 
spremljevalcu (11). Več kot tretjini učencev (14) ni imela težav s preklapljanjem med 
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aplikacijami, trije so jih imeli, za ostale pa nimamo podatka. Večpredstavnost naloge več kot 
tretjina učencev (15) ni pomagala pri reševanju, za dva je bilo opaženo, da jima je, za ostale 
nimamo podatka. 
 
5. Opazovalna točka: RAZSTAVA 
 OS AP 

 (VPRAŠANJA PO SKLOPIH) Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R

I 
R

E
Š

E
V

A
N

JU
 N

A
L
O

G
 

1. Kako je učenec komuniciral v 

skupini?  

A - Enosmerno 5  2  

B - Dvosmerno 25 30 

C - Ne komunicira 0 0 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 21  27  

B - Z opazovalci 2 5 

C - Z vrstniki in sošolci 19 25 

D - Drugo 2 0 

3. Ali je učenec nudil pomoč drugim 

pri reševanju naloge? 

DA 22  25  

A - Posredovanje virov 3  4 

B - Ravnanje s pripomočki 12 15 

C - Informacije 16 20 

D - Zamisli 1 2 

E - Predlogi 9 3 

NE 8  7  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 7  10  

A - Vrstnike 2  3 

B - Ljudi iz okolice 1 2 

C -  Spremljevalca 6 5 

D - Opazovalce 0 0 

E - Drugo 2 0 

NE 22  21  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju 

pomoči? 

DA 1  12  

NE 21 2 

6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 10  12  

NE 10 7 

7. Ali je učenec spodbujal druge 

učence k aktivnosti? 

DA 14  17  

A - Predlaganje rešitev 14  13 

B - Novih zamisli 4 4 

C - Definiranje problema 1 0 

D - Iskanje novih poti za 

reševanje problema 

2 7 

E - Drugo 0 0 

NE 16  6  
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R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 19  

NE 10 

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 5  

A - Z 

Razumevanjem/branjem 

navodil 

0 

B - Z rokovanjem s tablico 2 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

2 

D - Z dostopom do 

informacij 

0 

E - Z zapisom 0 

F - Z delitvijo vlog pri 

nalogi 

0 

G - Drugo: Kaj? 1 

NE 25  

3. Učenec je končal nalogo v skladu s 

svojo vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 20  

NE 8 

4. Učenec je pri reševanju naloge 

predlagal različne rešitve. 

DA 9  

NE 17 

5. Ali predlaga rešitve, četudi so 

nesprejete v skupini? 

DA 9  

NE 13 

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 16  

NE 6 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 23  

A - Pri vrstnikih 11 

B - Vpraša ljudi iz okolice 7 

C - Vpraša spremljevalca 15 

D - Po internetu 0 

E - Vpraša opazovalce 0 

F - Drugo: Kaj? 6 

NE 7  

  

V
ID

I

K
 

T
E

H1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami.  

DA 2  

NE 21 
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2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

DA 18  

NE 4 

Tabela 6: Opazovalna točka RAZSTAVA 

Opažanja OS in AP kažejo, da so učenci v skupini v večini (25- oz. 30-krat) komunicirali 
dvosmerno, v dialog so vstopali največ s sošolci ali sovrstniki (19- oz. 25-krat) in 
spremljevalci, OS je zabeležila 21-krat, z AP smo zabeležili 27-krat. Opaženo je bilo, da so si 
v skupini nudili pomoč (22- oz. 25-krat), največkrat s posredovanjem informacij (16- oz. 20-
krat), pomoč pri ravnanju s pripomočki (12- oz. 15-krat) in predlogi (9). Učenci 
samoiniciativno niso prosili za pomoč (22- oz. 21-krat), tisti, ki so (7- oz. 10-krat), so zanjo 
največkrat prosili spremljevalca (6). Pri iskanju pomoči niso vztrajali (21). V skoraj polovici 
primerov (14- oz. 17-krat) so bili učenci opaženi pri spodbujanju sovrstnikov k aktivnosti. 
Spodbujali so jih s predlaganjem rešitev (14) in podajanjem novih zamisli (4), z AP smo 
opazili tudi spodbujanje s predlaganjem novih poti (7-krat). 
 
Učenci so v več kot tretjini (19) ravnali v skladu s prevzeto vlogo, prav tako so končali 
nalogo, ki so jo prevzeli (20). Več kot polovica (25) ni imela težav pri reševanju nalog, tisti 
(5), ki so jih imeli, pa so imeli največ težav z rokovanjem s tablico (2) in iskanjem potrebnih 
informacij (2). Pri reševanju nalog učenci niso posvečali posebne pozornosti predlaganju 
različnih rešitev (17). Če so učenci iskali dodatne informacije (23), so jih v večini pri 
spremljevalcu (15) ali vrstnikih (11). Vprašali so tudi ljudi v okolici (7). Več kot polovica 
učencev (21) ni imela težav s preklapljanjem med aplikacijami, dva sta imela težave, za ostale 
nimamo podatka. Večpredstavnost naloge je polovici (18) učencev pomagala pri reševanju, 
štirim ni, za ostale nimamo podatka. 
 
6. Opazovalna točka: MARIJINO ZNAMENJE 
 OS AP 

 (VPRAŠANJA PO SKLOPIH) Odgovori f f 

S
O

D
E

L
O

V
A

N
JE

 P
R

I 
R

E
Š

E
V

A
N

JU
  

1. Kako je učenec komuniciral v 

skupini?  

A - Enosmerno 3  2  

B - Dvosmerno 23 25 

C - Ne komunicira 4 5 

2. S kom je učenec sodeloval in 

komuniciral? 

A - S spremljevalcem 20  22  

B - Z opazovalci 0 0 

C - Z vrstniki in sošolci 26 16 

D - Drugo: mimoidoči 2 3 

3. Ali je učenec nudil pomoč drugim 

pri reševanju naloge? 

DA 19  21  

A - Posredovanje virov 3  4 

B - Ravnanje s pripomočki 2 3 

C - Informacije 8 7 

D - Zamisli 4 5 
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E - Predlogi 4 2 

NE 11  11  

4. Ali je učenec prosil za pomoč pri 

reševanju naloge? 

DA 9  12  

A - Vrstnike 1  3 

B - Ljudi iz okolice 0 0 

C -  Spremljevalca 8 9 

D - Opazovalce 0 0 

E - Drugo 0 0 

NE 22  20  

5. Ali je učenec vztrajal pri iskanju 

pomoči? 

DA 3  3  

NE 26 9 

6. Ali je učenec sprejel pomoč? DA 15  15  

NE 8 6 

7. Ali je učenec spodbujal druge 

učence k aktivnosti? 

DA 11  14  

A - Predlaganje rešitev 3  6 

B - Novih zamisli 1 5 

C - Definiranje problema 3 0 

D - Iskanje novih poti za 

reševanje problema 

1 3 

E - Drugo 0 0 

NE 19  18  

 

R
E

Š
E

V
A

N
JE

 N
A

L
O

G
 

1. Učenec je ravnal v skladu z vlogo 

(definirano v nalogi), ki jo je prevzel pri 

nalogi. 

DA 19  

NE 3 

2. Učenec je imel težave pri reševanju 

naloge. 

DA 6  

A - Z 

razumevanjem/branjem 

navodil 

1 

B - Z rokovanjem s tablico 2 

C - Z iskanjem potrebnih 

informacij 

0 

D - Z dostopom do 

informacij 

0 

E - Z zapisom 0 

F - Z delitvijo vlog pri 

nalogi 

0 

G - Drugo 3 

NE 26  
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3. Učenec je končal nalogo v skladu s 

svojo vlogo, ki jo je prevzel. 

DA 25  

NE 3 

4. Učenec je pri reševanju naloge 

predlagal različne rešitve. 

DA 5  

NE 25 

5. Ali predlaga rešitve, četudi so 

nesprejete v skupini? 

DA 6  

NE 24 

6. Ali je učenec sprejel ponujene rešitve 

(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA 22  

NE 8 

7. Učencu so dodatne informacije 

pomagale rešiti nalogo. 

DA 14  

A - Pri vrstnikih 3 

B - Vpraša ljudi iz okolice 0 

C - Vpraša spremljevalca 9 

D - Po internetu 1 

E - Vpraša opazovalce 0 

F - Drugo: Kaj? 2 

NE 15  

  

T
E

H
N

IŠ
K

I 
V

ID
IK

 1. Učenec je imel težave pri preklapljanju 

med aplikacijami.  

 

DA 3  

NE 11 

2. Učencu je večpredstavnost naloge 

(video, foto, zvok + besedilo) pomagala 

rešiti nalogo. 

DA 6  

NE 8 

Tabela 7: Opazovalna točka MARIJINO ZNAMENJE 

 
Opažanja OS in AP so pokazala, da so učenci v skupini v večini (23- oz. 25-krat) 
komunicirali dvosmerno, v dialog so vstopali največ s sošolci ali sovrstniki (26) in 
spremljevalci (20). Z AP smo zabeležili največ komunikacije s spremljevalcem (22-krat). 
Opazili smo, da so si v skupini nudili pomoč (19- oz. 21-krat), največkrat s posredovanjem 
informacij (7- oz. 8-krat), zamislimi (4) in predlogi (4). Učenci samoiniciativno niso prosili za 
pomoč (22- oz. 20-krat), tisti, ki so (9- oz. 12-krat), so zanjo prosili spremljevalca (8- oz. 9-
krat). Pri iskanju pomoči niso vztrajali (26). V tretjini primerov (11- oz. 14-krat) smo opazili 
učence pri spodbujanju sovrstnikov k aktivnosti. Spodbujali so jih s predlaganjem rešitev (3) 
in definiranjem problema (3), ostali (19) niso posvečali pozornosti spodbujanju vrstnikov. 
 
Učenci so v več kot eni tretjini primerov (19) ravnali v skladu s prevzeto vlogo, trije niso, za 
ostale nimamo podatka. Prav tako so učenci (25) končali nalogo v skladu s vlogo, ki so jo 
prevzeli (25). Več kot polovica (26) ni imela težav pri reševanju nalog, za tiste, ki so jih imeli 
(6), pa nimamo podatka, kakšne so imeli. Pri reševanju nalog učenci niso posvečali posebne 
pozornosti predlaganju različnih rešitev (25). Če so učenci iskali dodatne informacije (14), so 
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jih v večini pri spremljevalcu (9) ali vrstnikih (3). Za analizo sklopa 'vidik tehnologije' imamo 
premalo podatkov, da bi lahko oblikovali zaključke. 
 
Povzetek opažanj za vse opazovalne točke: Če povzamemo opažanja za vse opazovane točke, 
ugotovimo, da so opažanja OS in AP pokazala, da so na vseh točkah učenci v skupini 
največkrat (od 20 do 26-krat) komunicirali dvosmerno, in sicer z vrstniki ali spremljevalcem. 
Opazili smo, da so si v skupini nudili pomoč, največkrat pri nalogi na Nunskem vrtu in pri 
ogledu razstave. Pomoč so nudili na različne načine, največkrat z iskanjem informacij (pri 
ogledu razstave 16-krat, na Nunskem vrtu 14krat), ravnanjem s pripomočkom (razstava, 15-
krat) in zamislimi (Nunski vrt, 15-krat. Učenci so na vseh točkah redko prosili za pomoč (od 5 
do 7-krat) spremljevalca. Na Nunskem vrtu smo iz opažanj OS in AP opazili učence pri 
spodbujanju sovrstnikov k aktivnosti, z AP pa tudi pri ogledu razstave. Spodbujali so jih s 
predlaganjem rešitev in zamisli. 
 
Na vseh opazovalnih točkah smo opazili, da so učenci v več kot eni tretjini primerov ravnali v 
skladu s prevzeto vlogo. Večjih težav pri reševanju naloge učenci niso imeli, opazili smo, da 
so imeli nekaj težav pri rokovanju s tablico (od 3 do 5-krat) ter iskanjem podatkov. Če so 
učenci iskali dodatne informacije, so jih v večini pri spremljevalcu (od 8 do 15-krat) ali 
vrstnikih (od 15 do 20-krat). Preklapljanje med aplikacijami, po opažanjih OS, ni povzročalo 
težav (od 16 do 25-krat) Opazili smo, da se med točkami razlikuje opažanje, ali 
večpredstavnost učencem pomaga rešiti nalogo (na Nunskem vrtu 28-krat, na gradu le 2-krat).  
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7.2 ANALIZA REŠEVANIH NALOG 

Po skupinah in v parih smo pripravili 76 nalog, ki so dostopne za vpogled pri avtorici 
magistrskega dela in pri dr. Mojci Vrhovski Mohorič. Izmed nalog je bilo, po spodaj 
predstavljenem kriteriju, izbranih 9 nalog. Kriterije smo oblikovali glede na teoretična 
izhodišča iz literature. Naloge so bile v skladu z njimi prilagojene za reševanje na tabličnem 
računalniku.  
 

1. NALOGA: Gibanje živali v okolici naše šole 
Prvo nalogo smo umestili na stransko pot ob potoku. 
Cilj naloge je bilo spoznanje, da se živali gibljejo na različne načine in da za to uporabljajo 
različne dele telesa. Zajete so medpredmetne povezave s predmetom šport (razvijanje in 
izboljševanje gibalnih sposobnosti in spretnosti) in s predmetom matematika (ocenijo 
količino).  
Z nalogo, prikazano pod Sliko 4, smo učence pozvali, naj zaprejo oči in pozorno prisluhnejo 
zvokom v naravi. Z opazovanjem naj poiščejo živali, ki jih obkrožajo. Odgovore so zabeležili 
v tabelo. 
 

 

Slika 5: Navodilo in besedilo 1. naloge – Gibanje živali 

 
Naloga je učence usmerila na opazovanje živali v bližini njihove šole (terenski vidik). 
Ugotoviti so morali, katera od najdenih živali je najpočasnejša in katera najhitrejša, ter 
razmisliti, kako bi to dokazali (problemski vidik). Navodila so učence usmerila k delitvi dela 
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in vlog (sodelovalni vidik). Na tablico (vidik tehnologije) so ugotovitve beležili, podatke so 
lahko preverili na internetu, za dokazovanje pa so lahko uporabili orodja, ki jih ponuja tablica 
(snemalnik, štoparico). Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 8: Gibanje živali v okolici 
naše šole. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
S

K
I 

Ali naloga  učenca usmeri v 
opazovanje okolice? Na kakšen 
način? 

Da. Z usmeritvijo v navodilu. 

Do katere mere naloga izkoristi 
dane možnosti v okolju? 

V neposredni okolici šole. 
Posredno izkoriščeno okolje, saj bi lahko 
informacije s pomočjo IKT prikazali tudi 
v razredu (uporaba posnetka, zvoka). 

P
R

O
B

L
E

M
S

K
I 

Ali se naloga povezuje s problemi 
vsakodnevnega življenja in kako? 

Da. Vključene živali so živali, ki živijo v 
naši bližnji okolici. 

Ali naloga omogoča in kako 
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 
 

Ne.  
Možnosti razširitve:  
� že v navodilu ima učenec možnost, da 
sam izbere žival iz okolja ter način, prek 
katerega bo ugotovil način gibanja.  

SO
D

E
L

O
V

A
L

N
I 

Ali naloga spodbuja sodelovanje pri 
reševanju in kako? 
 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela 
v navodilu. 

Ali naloga spodbuja soodvisnost 
med učenci in izmenjavo 
informacij? Na kakšen način? 

Da.  
Z navodilom naloge. Brez delitve dela je 
naloga časovno zahtevna. Da skupina 
lahko nadaljuje na naslednjo točko, mora 
zbrati vse odgovore. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno znanje 
za rokovanje s tablico? Na kakšen 
način bomo to zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba 
zaslonske tipkovnice, interneta). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj 
različnih etap učne ure (uvajalna in/ali 
zaključna aktivnost, ura utrjevanja), 
� iskanje različnih podatkov po 
internetu znotraj različnih šolskih 
predmetov, 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem. 

Ali naloga omogoča možnosti 
prilagajanja posebnim potrebam 
učencev ter kakšne?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, 
velikost pisave … 
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Tabela 8: Gibanje živali v okolici naše šole 

 
  

Ali za reševanje naloge zadostujejo 
enostavni, a tehnično zanesljivi 
programi za uporabo v pedagoške 
namene? 

Da. 

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo vsebin 
prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
�Videoklepetalnica z učiteljem ali 
drugimi skupinami, odlaganje na 
dogovorjeno stran. 
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2. NALOGA: Poplave in protipoplavni  nasip 
Drugo nalogo smo umestili ob protipoplavni nasip pri reki Sori.  
Cilj naloge je bilo razumevanje vloge posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost 
domačega kraja ter človekov vpliv na spreminjanje narave. Zajete so medpredmetne povezave 
s predmetom naravoslovje (vpliv človeka na naravo) in predmetom slovenščina (razumevanje 
neumetnostnega besedila).  
Z nalogo, prikazano pod Sliko 5, smo učence pozvali, naj z opazovanjem ugotovijo čim več o 
protipoplavnem nasipu. Odgovore so zabeležili v obliki kratkih odgovorov. 
 

 

Slika 6: Navodilo in besedilo 2. naloge – Protipoplavni nasip 

 
Naloga je učence usmerila k opazovanju značilnosti protipoplavnega nasipa (terenski vidik). 
Ugotoviti so morali, iz česa je narejen, kako visok je in kakšno gibanje je tam dovoljeno. 
Razmisliti so morali, zakaj in kako je nasip nastal (problemski vidik). Navodila so učence 
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usmerila k delitvi dela in vlog (sodelovalni vidik). Na tablico (vidik tehnologije) so 
ugotovitve beležili, fotografirali s fotoaparatom in podatke preverili na internetu.  
Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 9: Poplave in protipoplavni  nasip. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
S

K
I 

Ali in kako naloga  učenca 
usmeri v opazovanje okolice? 

Da. Z usmeritvijo v navodilu, kaj opazovati, in s 
specifičnimi koraki, kje podatke dobiti. 

Ali ter do katere mere naloga 
izkoristi dane možnosti v 
okolju? 
 

Da. Izkoristi neposredno okolico, družbeni in 
naravni vidik opazovanega objekta. Naloge ne bi 
mogli reševati v razredu. 

P
R

O
B

L
E

M
S

K
I Ali se naloga povezuje s 

problemi vsakodnevnega 
življenja in kako? 

Da. Vključen je objekt, mimo katerega vodi 
šolska pešpot, ob katerem se učenci sicer 
zadržujejo in je pomemben v  bližnji okolici. 

Ali naloga omogoča in kako  
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 

Da. Z odprtimi vprašanji (»Razmislite …«, 
»Navedite vse ideje. «) in iskanjem podatkov 
neposredni okolici. . 

SO
D

E
L

O
V

A
L

N
I 

Ali naloga spodbuja 
sodelovanje pri reševanju ter 
kako? 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela v 
navodilu ter med nalogo. 

Ali naloga spodbuja 
soodvisnost med učenci ter 
izmenjavo informacij? Na 
kakšen način? 

Da.  
Z navodilom naloge. Brez delitve dela je naloga 
časovno zahtevna. Da skupina lahko nadaljuje na 
naslednjo točko, mora zbrati vse odgovore. 
Podvprašanje naloge zahteva odgovor vseh v 
skupini. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno 
znanje za rokovanje s tablico? 
Na kakšen način bomo to 
zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba zaslonske 
tipkovnice, interneta). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj različnih 
etap učne ure (uvajalna in/ali zaključna aktivnost, 
ura utrjevanja), 
� iskanje različnih podatkov po internetu 
znotraj različnih šolskih predmetov, 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem. 

Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev 
naloga omogoča?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, velikost 
pisave … 

Ali za reševanje naloge 
zadostujejo enostavni, a 
tehnično zanesljivi programi za 

Da. 
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Tabela 9: Poplave in protipoplavni nasip 

 
 

3. NALOGA: Pazite na varnost! 
Tretjo nalogo smo umestili na parkirišče Nunski vrt. Cilj naloge je bilo razumevanje vloge 
posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja ter človekov vpliv na 
spreminjanje narave. Zajete so medpredmetne povezave s predmetom naravoslovje (vpliv 
človeka na naravo, premikanje in prevažanje). Z nalogo, prikazano pod Sliko 6, smo učence 
pozvali, naj razmislijo o ureditvi parkirišča. Odgovore so zabeležili v obliki kratkih 
odgovorov in s fotografiranjem. 
 

 

Slika 7: Navodilo in besedilo 3. naloge – Pazite na varnost! 

 
Naloga je od učencev zahtevala razmislek o ureditvi bližnjega parkirišča (terenski vidik). 
Učenci so bili prek sestavljenosti naloge pozvani k delitvi nalog in skupnemu poročanju 
ugotovitev (sodelovalni). Naloga jih je usmerila k razmisleku, kako bi oni uredili parkirišče 

uporabo v pedagoške namene? 

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo 
vsebin prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
Videoklepetalnica z učiteljem ali drugimi 
skupinami, odlaganje na dogovorjeno stran. 
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ter kaj bi spremenili (problemski). Ugotovitve so beležili prek tablice (vidik tehnologije), 
uporabljali so orodja, ki jih ta ponuja (snemalnik, fotoaparat).  
Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 10: Pazite na varnost! 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
S

K
I Ali ter kako naloga  učenca 

usmeri v opazovanje okolice? 
Da. Z usmeritvijo v navodilu, kaj opazovati. 

Do katere mere naloga izkoristi 
dane možnosti v okolju? 

Delno.  
Izkoristi predvsem družbeni vidik okolice, 
možnosti so še v prometu, umestitvi v okolje ... 

P
R

O
B

L
E

M
S

K
I 

Ali se naloga povezuje s 
problemi vsakodnevnega 
življenja in kako? 

Da. Vključena je skrb za prometno ureditev in 
varnost, učenci imajo možnost odločanja, 
prevzamejo odgovornost za odločitev. 

Ali naloga omogoča in kako  
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 
 

Da. Z zbiranjem fotografij ter z odprtim tipom 
naloge (»Skupaj razmislite, kam…«, s 
fotografiranjem neposredne okolice). Z 
ogledom posnetkov razredu, z analizo in 
argumentacijo posnetih fotografij.  

SO
D

E
L

O
V

A
L

N
I 

Ali naloga spodbuja 
sodelovanje pri reševanju ter 
kako? 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela v 
navodilu in med nalogo. 

Ali naloga spodbuja 
soodvisnost med učenci ter 
izmenjavo informacij? Na 
kakšen način? 

Da.  
Z navodilom naloge. Brez delitve dela je 
naloga časovno zahtevna. Da skupina lahko 
nadaljuje na naslednjo točko, mora zbrati vse 
odgovore. Podvprašanje naloge zahteva 
odgovor vseh v skupini. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno 
znanje za rokovanje s tablico? 
Na kakšen način bomo to 
zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba 
zaslonske tipkovnice, interneta, fotoaparata). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj različnih 
etap učne ure (uvajalna in/ali zaključna 
aktivnost, ura utrjevanja), 
� iskanje različnih podatkov po internetu 
znotraj različnih šolskih predmetov, 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem. 

Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev 
naloga omogoča?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, 
velikost pisave … 

Ali za reševanje naloge 
zadostujejo enostavni, a 

Da. 
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Tabela 10: Pazite na varnost! 

 
4. NALOGA: Srčni utrip 

Četrto nalogo smo razdelili na dva dela – na začetek vzpona in prihod na Loški grad. Cilj 
naloge je bilo opazovanje frekvence srčnega utripa in izvajanje preprostega eksperimenta. 
Zajete so medpredmetne povezave s predmetom matematika (oceniti in meriti količino). Z 
nalogo, prikazano pod Sliko 7, smo učence najprej opremili z znanjem, kako izmeriti utrip, in 
jih nato pozvali (kot je prikazano pod Sliko 8), naj si ga po vzponu na enak način izmerijo še 
enkrat. Odgovore so zabeležili v obliki kratkih in izbirnih odgovorov. 
 

 

tehnično zanesljivi programi za 
uporabo v pedagoške namene? 

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo 
vsebin prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
Videoklepetalnica z učiteljem ali drugimi 
skupinami, odlaganje na dogovorjeno stran. 
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Slika 8: Navodilo in besedilo 4. naloge Srčni utrip, pred vzponom 

 

Slika 9: Navodilo in besedilo 4. naloge Srčni utrip, po vzponu 

 
Naloga je od učencev zahtevala vzpon na grad. Že pred vzponom (terenski vidik) so bili 
seznanjeni z nalogo in problemom. Učenci so morali ugotoviti, ali se srčni utrip pri vzponu na 
grad kaj spremeni in kako. Po vzponu so morali učenci ugotoviti, ali se je potem še kaj 
spremenilo (problemski). Če bi učenci sami predlagali, kako izmeriti srčni utrip, bi bila 
naloga v celoti problemska. Pri merjenju srčnega utripa so bili učenci usmerjeni k 
sodelovanju, tako da je en meril utrip, drugi pa čas (sodelovanje). Tablico so uporabljali kot 
vir iskanja informacij (ogled posnetka, fotografije). Tablica (vidik tehnologije) bi lahko 
dodatno spodbudila problemsko učenje, če bi učenci prek iskanja po internetu sami 
ugotavljali, kako izmeriti utrip.  
Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 11: Srčni utrip. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
SK

I 

Kako naloga  učenca usmeri v 
opazovanje okolice? 

Da. Z usmeritvijo v navodilu, kaj 
opazovati. 

Do katere mere naloga izkoristi 
dane možnosti v okolju? 

Delno. 
V okolju je izkoriščen le družbeni vidik 
(za športno udejstvovanje – vzpon), manj 
pa naravni (umeščenost in lega, sestava 
tal, rastline …). 

P
R

O
B

L
E

M
S

K
I 

Ali se naloga povezuje s problemi 
vsakodnevnega življenja in kako? 

Da. Vključena je skrb za zdravje, 
pomembnost srčnega utripa in 
spreminjanje tega.  
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Tabela 11: Srčni utrip 

 
 
 

Ali naloga omogoča in kako  
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 
 

Delno, le s predvidevanjem. 
Možnosti: 
� učenci sami iščejo način za 
merjenje utripa. 

S
O

D
E

L
O

V
A

L
N

I 

Ali naloga spodbuja sodelovanje 
pri reševanju in kako? 
 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela v 
navodilu ter med nalogo. Z merjenjem 
utripa v paru. 

Ali naloga spodbuja soodvisnost 
med učenci ter izmenjavo 
informacij? Na kakšen način? 

Da.  
Z navodilom naloge ter z merjenjem 
utripa v paru. Brez delitve dela je naloga 
časovno zahtevna. Da skupina lahko 
nadaljuje na naslednjo točko, mora zbrati 
vse odgovore. Podvprašanje naloge 
zahteva odgovor vseh v skupini. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno 
znanje za rokovanje s tablico? Na 
kakšen način bomo to zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba 
zaslonske tipkovnice, interneta ter 
aplikacije na internetu). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj 
različnih etap učne ure (uvajalna in/ali 
zaključna aktivnost, ura utrjevanja), 
� iskanje različnih podatkov po 
internetu ter uporaba aplikacij znotraj 
različnih šolskih predmetov, 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem. 

Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev 
naloga omogoča?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, 
velikost pisave … 

Ali za reševanje naloge zadostujejo 
enostavni, a tehnično zanesljivi 
programi za uporabo v pedagoške 
namene? 

Da. 

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo vsebin 
prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
Videoklepetalnica z učiteljem ali drugimi 
skupinami, odlaganje na dogovorjeno 
stran. 
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5. NALOGA: Likovna razstava 
Peto nalogo sta predlagali in oblikovali razredničarki sodelujočih razredov. Galerija v 
mestnem jedru Škofje Loke je gostila razstavo OŠ Jela Janežiča z naslovom Na krilih 
prijateljstva do svoje sreče. Naloga je od učencev zahtevala, da na lokaciji razstave (terenski 
vidik) pridobijo informacije o avtorjih, vsebini in možnostih ogleda (problemsko) ter v šoli 
sestavijo novico (sodelovalno) o dogodku. Pridobljene informacije so vpisovali v program 
(tablica), zaradi česar je bila ta le pripomoček za shranjevanje informacij in fotografij za 
kasnejšo obdelavo. Zajete so medpredmetne povezave s predmetom likovna umetnost (ogled 
in vrednotenje razstave) in predmetom slovenščina (priprava neumetnostnega besedila). Z 
nalogo, prikazano pod Sliko 9, smo učence najprej spodbudili k iskanju osnovnih informacij o 
razstavi ter nato še k fotografiranju najpomembnejših podrobnosti.  
 

 

Slika 10: Navodilo in besedilo 5. naloge Likovna razstava 

 
Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 12: Likovna razstava. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
S

K
I 

Ali in kako naloga  učenca 
usmeri v opazovanje okolice? 

  Da. Z usmeritvijo v navodilu, kaj opazovati. 

Ali in do katere mere naloga 
izkoristi dane možnosti v 
okolju? 
 

Da.  Z dokumentiranjem dogajanja, iskanjem 
informacij o dogodku. 
 

P
R

O
B

L
E

M
S

K
I 

Ali se naloga povezuje s 
problemi vsakodnevnega 
življenja in kako? 

Da. Vključen je obisk dogodka, ki je avtorsko 
delo ene od vključenih šol, avtorji so učenci s 
posebnimi potrebami. Posredno se poudari tudi 
vrednost in zmožnosti drugačnih učencev.  



56 
 

Tabela 12: Likovna razstava 

 
6. NALOGA: Promet pred Homanovo hišo 

Šesto nalogo smo izvedli v mestnem jedru Škofje Loke, in sicer pred Homanovo hišo. Cilj 
naloge je bilo opazovanje vrst prometa in načinov gibanja. Zajete so medpredmetne povezave 
s predmetom slovenščina (logično mišljenje, beleženje podatkov) in predmetom družboslovje 
(ljudje v času in prostoru). Z nalogo, prikazano pod Sliko 10, smo učence opozorili na 
opazovanje in beleženje količine prometa v njihovi okolici. Odgovore so zabeležili v obliki 
kratkih odgovorov. 

Ali naloga omogoča in kako  
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 
 

Da. Z iskanjem različnih informacij, 
fotografiranjem z različnih zornih kotov … 

S
O

D
E

L
O

V
A

L
N

I 

Ali naloga spodbuja sodelovanje 
pri reševanju ter kako? 
 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela v 
navodilu ter med nalogo.  

Ali naloga spodbuja soodvisnost 
med učenci ter izmenjavo 
informacij? Na kakšen način? 

Da.  
S sestavo in navodilom naloge. Brez delitve dela 
je naloga časovno zahtevna. Naloga zahteva 
fotografije in podatke vseh v skupini. 

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno 
znanje za rokovanje s tablico? 
Na kakšen način bomo to 
zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba zaslonske 
tipkovnice, interneta in fotoaparata). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj različnih etap 
učne ure (uvajalna in/ali zaključna aktivnost, ura 
utrjevanja), 
� iskanje različnih podatkov po internetu in 
uporaba aplikacij znotraj različnih šolskih 
predmetov, 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem 

Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev 
naloga omogoča?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, velikost 
pisave … 

Ali za reševanje naloge 
zadostujejo enostavni, a 
tehnično zanesljivi programi za 
uporabo v pedagoške namene? 

Da.  

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo 
vsebin prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
Videoklepetalnica z učiteljem ali drugimi 
skupinami, odlaganje na dogovorjeno stran. 
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Slika 11: Navodilo in besedilo 6. naloge Promet pred Homanovo hišo 

 
Lokacija naloge je bila postavljena v mestno jedro, kjer je promet dovoljen le omejen čas, z 
dovolilnico.  
Učenci so pred Homanovo hišo (terenski vidik) opazovali promet, kjer so beležili tudi 
prisotnost kolesarjev, motorjev in v posamični kategoriji tudi število pešcev. V navodilu je 
bila tudi usmeritev k sodelovanju in razdelitvi vlog (sodelovalni). Naloga ni vsebovala 
problemskega elementa. Tablica je le do neke mere izpolnila svoj potencial, služila je za zapis 
rezultatov, načrtovali smo še zaključno deljenje rezultatov prek aplikacije, vendar je bilo to 
onemogočeno zaradi težav z internetom.  
Podrobnejša analiza po kriterijih je v Tabeli 13: Promet pred Homanovo hišo. 
 

VIDIK KRITERIJI ANALIZA IN OPOMBE 

T
E

R
E

N
S

K
I 

Ali in kako naloga  učenca usmeri v 
opazovanje okolice? 

  Da. Z usmeritvijo v navodilu, kaj opazovati.  

Ali in do katere mere naloga 
izkoristi dane možnosti v okolju? 

Da.  
Izkoriščen je le manjši del (promet pred 
zgradbo), druge znamenitosti in pojavi v 
okolju so neizkoriščeni. 

P
R

O
B

L
E

M
SK

I 

Ali se naloga povezuje s problemi 
vsakodnevnega življenja in kako? 

Delno.  
Vključena je skrb za promet, dobljen rezultat 
bi lahko osmislili z npr. pripravo reklame ali 
oglaševalske akcije za zdravo življenje. 

Ali naloga omogoča in kako  
spodbuja iskanje divergentnih 
rešitev? 
 

Ne. 
Možnosti: 
� učenci sami iščejo način za štetje, 
� nadgradijo nalogo in razmislijo, kaj lahko 
naredijo s podatki. 



58 
 

Tabela 13: Promet pred Homanovo hišo 

 
7. NALOGA: Evalvacijski vprašalnik 

Pri zadnji nalogi so si morali učenci najprej poiskati miren kotiček (Slika 11). 
 

 

Slika 12: Navodilo za 7. nalogo Evalvacijski vprašalnik 

 
Aktivnost je vsebovala vprašalnik za analizo opravljenega dela in načina reševanja dela. 
Učenci so se zbrali na mirni lokaciji pri poštni poslovalnici. Skupaj so izpolnili anketo, vpisali 
mnenje vsakega posameznika. Tablica (vidik tehnologije) je služila za beleženje in 

S
O

D
E

L
O

V
A

L
N

I 
Ali naloga spodbuja sodelovanje pri 
reševanju ter kako? 
 

Da. 
Z usmeritvijo in predlogom delitve dela v 
navodilu. 

Ali naloga spodbuja soodvisnost 
med učenci ter izmenjavo 
informacij? Na kakšen način? 

Da.  
Z navodilom naloge. Brez delitve dela je 
naloga časovno zahtevna. Da skupina lahko 
nadaljuje na naslednjo točko, mora zbrati vse 
odgovore.  

T
E

H
N

O
L

O
G

IJ
E

 

Ali učenec potrebuje dodatno 
znanje za rokovanje s tablico? Na 
kakšen način bomo to zagotovili?  

Da. Potrebuje osnovne spretnosti (raba 
zaslonske tipkovnice). 
Možnosti: 
� uporaba tablic pri pouku znotraj različnih 
etap učne ure (uvajalna in/ali zaključna 
aktivnost, ura utrjevanja), 
� interdisciplinarno sodelovanje z 
računalničarjem. 

Kakšne možnosti prilagajanja 
posebnim potrebam učencev naloga 
omogoča?  

Delno.  
Znotraj kategorije »Dostopnost« (ang. 
Accesibility) je moč prilagoditi kontrast, 
velikost pisave… 

Ali za reševanje naloge zadostujejo 
enostavni, a tehnično zanesljivi 
programi za uporabo v pedagoške 
namene? 

Da.  

Ali in kako naloga spodbuja 
sodelovanje ter izmenjavo vsebin 
prek tablice? 

Ne.  
Možnosti:  
Videoklepetalnica z učiteljem ali drugimi 
skupinami, odlaganje na dogovorjeno stran. 
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posredovanje rezultatov. Zaključek ankete je učence usmeril k poštnemu okencu 
(problemski), kjer so na poštno razglednico zabeležili vtise (sodelovalni). Rezultate bomo 
podrobneje razložili v naslednjem podpoglavju, kjer bomo analizirali mnenje učencev 
udeležencev. 
 

7.3 ANALIZA MNENJA UDELEŽENCEV 

Ob koncu nas je zanimalo mnenje sodelujočih učencev. Vtise, pripombe in opažanja so 
beležili v elektronski obliki tako, da je vsak od učencev izrazil mnenje o zastavljeni trditvi oz. 
vprašanju. Spremljevalka je beležila odgovore z morebitnimi dodatnimi komentarji. 
 

 

Slika 13: Navodilo za reševanje evalvacijskega vprašalnika 

Za lažje izražanje mnenja smo učencem ponudili tri odgovore, 1 – žalosten obraz, ki pomeni 
»ne drži, se ne strinjam«, 2 – neodločen obraz, ki pomeni »ne vem, ne morem se odločiti« in 3 
– vesel obraz, ki pomeni »drži, se strinjam«. Slika 14 predstavlja grafično podporo. 
 

 

Slika 14: Možni odgovori evalvacijskega vprašalnika 
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1. TRDITEV 

 

Graf 1: Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah 

 
S trditvijo »Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah« smo želeli preveriti, kako je bilo 
učencem všeč sodelovati s še nepoznanimi vrstniki. Večina, skoraj 90 %, je odgovorila, da 
jim je bilo všeč. Nekateri (11 %) pa so bili neodločeni pri izbiri odgovora za to trditev. 
Dodatne opombe, ki so bile zabeležene ob tej trditvi, so navajale utrujenost učencev. 
 

2. TRDITEV 

 

Graf 2: V skupini smo se poslušali in upoštevali 

 
S trditvijo »V skupini smo se poslušali in upoštevali« smo želeli preveriti, ali so učenci pri 
delu v skupini upoštevali prvine sodelovalnega učenja – poslušanje drug drugega in 
upoštevanje različnih zamisli. Večina, 75 % učencev, je odgovorila, da so se po njihovem 
mnenju poslušali in upoštevali, šest učencev (21 %) je bilo pri trditvi neodločenih, en učenec 
pa se s trditvijo ni strinjal. V skupini, kjer je učenec sodeloval, je bilo med opombami 
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zabeleženo, da so med delom potrebovali veliko umirjanja s strani spremljevalk. V eni od 
skupin je bil zabeležen tudi komentar, da bi se lahko bolj poslušali in upoštevali.  
 

3. TRDITEV 

 

Graf 3: V skupini sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro 

 
S trditvijo »V skupni sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro« smo želeli preveriti, 
ali so bili učenci pri delu v skupini pozorni na sovrstnike in njihovo počutje. Večina, skoraj 79 
% učencev, je trditev potrdila. Med opombami so navedli, da so to naredili tako, da so tudi 
drugim pustili reševanje naloge, da so skupaj razmišljali in si pomagali, pri delu delili tablico, 
se poslušali in se tudi šalili. šest učencev je ostalo neodločenih.   

  
4. TRDITEV 

 

Graf 4: V skupini sem večkrat pohvalil druge člane 
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S trditvijo »V skupini sem večkrat pohvalil druge člane« smo želeli preveriti, ali so se med 
delom učenci v skupini pohvalili. Večina učencev, skoraj 54 %, je bila pri tej trditvi 
neodločena. osem učencev se je strinjalo, da so člane skupine med delom pohvalili za uspeh. 
Pet učencev je zanikalo trditev. Posebnih opomb učenci niso podali. 
 

5. TRDITEV 

 

Graf 5: V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali 

 
S trditvijo »V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali« smo želeli preveriti, ali so se člani 
skupine med reševanjem naloge posvetovali. Večina (86 %) je odgovorila pritrdilno, dva se s 
trditvijo nista strinjala, dva pa sta bila neodločena. Posebnih opazk učenci k trditvi niso 
zabeležili. 

 
6. TRDITEV 

 

Graf 6: Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu 

 

0 20 40 60 80 100

%

2; 7,14%

2; 7,14%

24; 85,72%

%

3 - drži 85,72

2 - neodločen 7,14

1 - ne drži 7,14

0 20 40 60

%

16; 57,14%

11; 39,29%

1; 3,57%

%

3 - drži 3,57

2 - neodločen 39,29

1 - ne drži 57,14



63 
 

S trditvijo »Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu« smo želeli preveriti, 
ali se je zaradi oblike učnega dela zdela težavnost nalog enaka nalogam, reševanim v razredu. 
Večina učencev (57 %) je odgovorila, da se s trditvijo ne strinja (naloge so se jim zdele lažje), 
Enajst učencev je bilo neodločenih, en učenec pa je trditev potrdil. Pod opombe so k trditvi 
zapisali, da so bile naloge z malo računanja, nekaj branja (včasih preveč), naloge so se jim 
zdele lažje zaradi uporabe tablice, reševanja v naravi ali skupini. Navedli so, da je bilo 
drugače še, da so morali včasih kaj v naravi poiskati in da so bile različne stvari skupaj 
povezane (in ne ločeno matematika in ločeno slovenščina). 

 
7. TRDITEV 

 

Graf 7: Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu 

 
S trditvijo »Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu« smo želeli 
preveriti, ali je iz učenčevega stališča učenje v naravi lažje kot v razredu. Večina, 90 % 
učencev, se s trditvijo strinja. Trije učenci so bili neodločeni. Posebnih opomb niso podali. 
 
Na koncu so učenci odgovorili še na dve odprti vprašanji. V spodnji tabeli so prikazani 
najpogostejši odgovori, pri prikazu v tabeli smo upoštevali, da učenec morda ni podal mnenja 
ali večih odgovorov in da so se odgovori lahko ponavljali. 
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Kako vam je tablica pomagala pri reševanju nalog? 
Element Podani odgovori f 
Zapisovanje 
 

»ni bilo treba zapisovati na roke, hitrejše in lepše 
pisanje, ne zmanjka črnila, dodajaš lahko« 

6 

Zemljevid »lažje smo iskali pot, vodila nas je od točke do točke, 
napisala, kam moramo iti, za pot smo gledali na 
zemljevid« 

8 

Multimedija - 
fotoaparat 

»fotografirali smo, lahko smo slikali« 4 

Podajanje navodil, 
usmeritev in nalog 

»govorila nam je, kaj moraš delati, 
dajala vprašanja, brez nje ne bi mogli reševati nalog, 
omogočila nam je reševanje nalog, narekovala naloge, 
kaj moramo delati.« 

7 

Internet »internet« 2 
 
Drugo – stopnja, do 
katere je bila tablica v 
pomoč 

»tako tako, zelo, bi se znašel tudi brez« 3 

Tabela 14: Pomoč tablice pri reševanju naloge 

 
Učenci so največjo prednost pri uporabi tabličnega računalnika zaznavali pri uporabi 
zemljevida podajanju navodil ter usmeritvi. Zelo pogosto (6-krat) so učenci omenili, da je bilo 
zapisovanje lažje in hitrejše. Frekvenca pojavljanja odgovorov je zabeležena v Tabeli 14: 
Pomoč tablice pri reševanju naloge.  
 
V primeru, da se jutri spet odpravimo potepat po Škofji Loki, kaj svetuješ, naj ostane 
enako, kaj pa lahko spremenimo? 
 

Element Podani odgovori f  
Enako 
 

tablico bi obdržal  8 
pot na grad 1 
dolžino cele poti 1 
točke poti  1 
ogled razstave  1 
vse mi je bilo všeč  3 
sodelovanje, delo v skupini  2 
raznolikost nalog 1 
zabava 1 
zemljevid na tablici 1 
brez odgovora 8 
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Spremeni različne skupine 3 

drugačne poti, druge znamenitosti  
(živalski vrt, gozd, živali), drugačne naloge 

6 

igre na igralih 1 
malica med potjo 1 
počitek med potjo 1 
daljša pot 2 
delo v skupini brez spremljevalca 1 
tekmovanje – merjenje časa 1 
boljše sodelovanje v skupini 1 
manj pisanja 2 
delo s tablico 1 : 1 1 
raziskovanje s kolesi 1 
več glasbe 1 
drugo: sladoled na koncu 2 
brez odgovora 9 

Tabela 15: Kaj naj ostane enako ter kaj bi spremenil? 

 
Učenci so največkrat predlagali, da se obdrži tablica, enako število otrok ni podalo odgovora 
na to vprašanje (8 otrok). Všeč jim je bilo tudi sodelovanje v skupini. Spremenili in 
preizkusili bi različne poti v okolici šole (6-krat), premešali bi člane v skupini. Odgovora na 
vprašanje ni podalo devet otrok. 
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7.4 SINTEZA REZULTATOV 

V magistrskem delu smo z analizo videoposnetkov in nalog raziskovali, kako so bile naloge 
načrtovane za uporabo na terenu, za sodelovalno delo in možnosti podpore v tablici.. Z 
evalvacijskim listom za učence smo pri interpretaciji upoštevali tudi njihove povratne 
informacije. 
 
V nadaljevanju smo podatke, pridobljene v raziskavi, primerjali z izsledki iz tujih raziskav. 
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo podali glede na zaporedje poteka terenskega dela 
(načrtovanje, izvedba, evalvacija). Z empirično podprto teorijo stremimo k predstavitvi 
možnosti podpore v tabličnem računalniku pri problemsko in sodelovalno zasnovanem učnem 
procesu. S sočasno uporabo različnih kvalitativnih raziskovalnih metod smo podali odgovore 
na zastavljena raziskovalna vprašanja. Podajamo tudi predloge za nadaljnje raziskovanje, 
predvsem na področjih, kjer menimo, da so možnosti za doprinos k inkluzivni poučevalni 
praksi največje. 
 
Odgovori na raziskovalna vprašanja 
NAČRTOVANJE 

1. Kako so naloge načrtovane za reševanje na terenu? 
2. Kako spodbujajo sodelovanje pri reševanju problema? 
3. Kako spodbujajo reševanje nalog s pomočjo tablice? 

 
S sklopom prvih treh raziskovalnih vprašanj smo želeli dobiti vpogled v sestavljenost nalog in 
kako elementi nalog (teren, problemska zasnova, sodelovalni vidik, tehnologija) spodbujajo k 
sodelovanju pri reševanju problema v skupini. Zanimalo nas je tudi, kako so naloge 
načrtovane za reševanje na in s tabličnimi računalniki. Že definicija učenja z mobilnimi 
napravami vsebuje ključne besede »raziskovanje«, »procese spoznavanja«, »prek pogovora« 
in »z različnimi ljudmi«. Z uporabo tabličnih računalnikov so se zaprti prostori odprli, 
(skoraj) vse potrebno za učni proces lahko odnesemo ven oz. na želeno lokacijo (Ally, 
Tsinakos, 2014). Kar nekaj modelov (Koole, 2009; Koehler, 2011; Jahnke, Norqvist, Olsson, 
2013) s teoretičnimi izhodišči in raziskavami predstavlja pomen vrstniškega vpliva, 
spremenjene vloge učitelja in redefiniranih učnih ciljev. Vsi skupaj tvorijo preplet, na 
katerega moramo biti pozorni. Vrstniki prek spodbud in pohval pomagajo s podporo skupini 
(Pekljaj, 2001), B. Colnerič in M. Zupančič (2007) pa poleg tega poudarjata vlogo odraslega 
za samo motivacijo pri sodelovanju. Medtem ko učenci z LMDR potrebujejo oporo v odrasli 
osebi, potrebujejo ostali člani skupine povratno informacijo in možnost, da se izkažejo kot 
mentorji (prav tam). Strukturirana problemska naloga zahteva izmenjevanje mentorskih vlog, 
prav tako pa zahteva tudi prožnost pri razmišljanju in povezovanje predhodnih izkušenj in 
znanj s trenutno situacijo. Poleg redefiniranih pogledov na učenca je spremenjen tudi pogled 
na učitelja. Poleg potrebe po sodelovanju z učitelji (tudi z drugih šol) se njegova posredna 
vloga pokaže tako v načrtovanju kot spremljanju reševanja problema (Rutar Ilc, 2012). 
Sodobni pristopi poučevanja po navadi vključujejo prepletenost življenjskega problema za 
reševanje v avtentičnem okolju in nujno sodelovanje za samo rešitev naloge. 
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Prav to tesno prepletenost lahko razberemo iz rezultatov analize nalog. Naloge so bile 
ustrezno pripravljene za terensko delo. Z navodili so usmerjale učence na opazovanje 
elementov v okolju. V mnogih primerih (pri npr. v 3. in 4. nalogi) je okolje vir mnogih 
informacij in podatkov, zaradi česar bi lahko v nalogo vključili še več povezav iz okolja. Iz 
analize nalog lahko razberemo, da je bilo v nekaterih primerih (npr. v 1., 4. in 6. nalogi) 
sestavljavcu nalog izziv vključiti problemski element. Avtorji (Rutar Ilc, 2012; Barron, 
Darling-Hammond, 2013) v svojih raziskavah poudarjajo, kako težko je nekaterim učiteljem 
načrtovati aktivnost z življenjskim problemom v dejanski situaciji. Nasprotno, element 
sodelovanja smo našli pri vseh nalogah, vključen je bil vsaj prek usmeritev v navodilih in s 
členitvijo naloge. Podrobnejši vpogled je s primerjavo opažanj analize posnetkov in opažanj 
opazovalne skupine pokazal, da sodelovanje vseeno ni vedno steklo. Opazimo, da kljub 
usmeritvam in spodbudam v navodilu naloge, sodelovanje ni popolnoma zagotovljeno. Kot so 
navedli avtorji v svojih izhodiščih (Pekljaj, 2001 Vodopivec, 2003; Voltz, Nelson, Sims, 
2010; Rutar Ilc, 2012), je posebno pozornost treba posvetiti uvodnim in spoznavnim 
aktivnostim, s pomočjo katerih razvijemo skupinsko dinamiko. Analiza nalog je tudi 
pokazala, da so bili izbrani preprosti in za uporabo enostavni programi (npr. Google Forms in 
Scribble Maps). Vseeno smo z analizo nalog definirali, da mora imeti za reševanje naloge 
učenec usvojene določene digitalne spretnosti, kot so raba zaslonske tipkovnice, uporaba 
internetnega iskalnika, fotoaparata … Vzporedno s primerjavo opažanj opazovalnih skupin in 
analize posnetkov se je izkazalo, da je bila uporaba včasih težavna in je potrebno postopno in 
sistematično prehodno že prek učnega procesa v razredu ter prek manjših problemskih nalog 
razvijati veščine uporabe tabličnega računalnika (Jahnke, Norqvist, Olsson, 2013). 
Izmenjevanje vsebin prek spleta in globljega sodelovanja s pomočjo tablice v večini ni bilo 
izkoriščeno. Zastavlja se vprašanje, ali bi se to dalo zagotoviti z večjo vlogo računalničarja v 
timu snovalcev take oblike učnega procesa? Kot navajajo avtorji (Polak, 2008; ICT 
competency framework for teachers, 2011) se v tako kompleksni situaciji kot najbolj 
učinkovito izkaže timsko delo. 
 
IZVEDBA 

1. Na kakšen način so učenci reševali naloge? 
2. Kako so pri reševanju nalog sodelovali in katere težave so imeli pri sodelovanju?  
3. Kako jim je večpredstavnost pomagala pri reševanju? 

 
Z naslednjimi tremi raziskovalnimi vprašanji v fazi izvedbe smo želeli raziskati, kako aktivni 
so bili učenci pri reševanju nalog. Že iz odgovorov na prvi sklop raziskovalnih vprašanj smo 
lahko razbrali, da so bile naloge v večini zasnovane problemsko in so spodbujale sodelovalno 
delo, pa vendar nas je zanimalo, ali je prišlo do težav pri reševanju, ali so učenci med seboj 
res sodelovali in kako ter ali jim je bila v pomoč večpredstavnost tablice. Odgovor na 
vprašanje smo dobili s podatki analize posnetkov in s primerjavo teh z opažanji opazovalne 
skupine. Strategije reševanja nalog in težave, s katerimi se soočajo učenci pri sodelovanju ob 
tem, izhajajo iz manj spretnih, včasih zelo čustvenih reakcij v interakciji z vrstniki (Colnerič, 
Zupančič, 2007). Otrokom z LMDR je težje sprejeti dejstvo, da niso ves čas center dogajanja. 
Prav iz tega izhajata tezi, da se v komunikaciji raje obračajo na odrasle osebe, saj naj bi jim te 
prej ponudile želeno pozornost (in pomoč), in sicer na bolj predvidljiv način kot vrstniki. 
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Čeprav med delom z otroki, ki obiskujejo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom, 
pogosto opisujemo enoznačno s terminom otrok s LMDR, je potrebno poudariti, da je ta 
skupina že sama po sebi zelo heterogena. Osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom 
obiskujejo otroci z zelo širokim razponom značilnosti v funkcioniranju, ki delno izhajajo iz 
njihovih motenj (npr. avtističnega spektra) in sindromov (Prader Willi sindrom, Downov 
sindrom …), delno pa iz izkušenj, pridobljenih iz domačega okolja (Rovšek, 2009; Šelih, 
2013). 
Iz rezultatov je moč razbrati, da so učenci v skupinah v večini komunicirali dvosmerno, 
pretežno z vrstniki pa tudi spremljevalci. Učenci so pri reševanju le nekajkrat prosili za 
pomoč, in sicer vrstnike ali spremljevalca. Tako kot nakazuje teza avtoric M. Zupančič in B. 
Colnerič (2007) smo z analizo posnetkov opazili, da komunikacijo s spremljevalci in iskanje 
pomoči pri njih iščejo v večini otroci iz OŠ z NIS. To smo opazili pri učencih v 5.skupinah, v 
treh pa so se je učenci s posebnimi potrebami spontano obračali po pomoč k vrstnikom, ko so 
jo potreboval. To lahko nakazuje na pretekle (pozitivne) izkušnje in/ali na usvojene socialne 
spretnosti in/ali karakterne značilnosti. V skupini so si nudili pomoč, največ v obliki 
podajanja informacij (npr. odgovora na vprašanje naloge) in zamisli (npr. kako rešiti nalogo in 
kje poiskati odgovor). Skupine so se med reševanjem različno spodbujale k aktivnosti. Glede 
na analizo posnetkov je videti, da jih je k spodbujanju gnalo predvsem tekmovanje in 
primerjanje z drugimi skupinami, čeprav to ni bilo načrtovano oziroma narekovano s strani 
učiteljev ali spremljevalcev. 
Koole (2009) znotraj modela FRAME opiše tri pomembne vidike učenja z mobilnimi 
tehnologijami. Posebno pozornost, poleg učencu in napravi, posveti socialni dimenziji. 
Znotraj te se od snovalca učnega procesa pričakuje, da bo skrbno načrtoval, opazoval in 
usmerjal interakcijo, komunikacijo, sodelovanje, pri čemer bo razumel pomen kulturnih in 
vrednostnih prepričanj, ki bi jih morebiti učenci imeli. Poleg tekmovalnosti, ki smo jo že 
omenili, učence lahko k delitvi vlog in prevzemanju nalog spodbudijo interesi in prepričanja, 
nasprotno pa lahko prav isto povzroči v skupini dodatna trenja. Analiza posnetkov s 
primerjavo z opažanji opazovalne skupine je pokazala, da so učenci pri reševanju delovali v 
skladu s prevzeto vlogo pri nalogi, so pa imeli največ težav pri rokovanju s tablico. 
Preklapljanje med ponujenimi aplikacijami je povzročalo največ težav, so opazile opazovalne 
skupine. S posnetkov je tudi razvidno, da so se skupine soočale s težavami z mobilno 
povezljivostjo na internet. Tako kot nakazuje FRAME model (Koole, 2009), bo treba v učnem 
procesu zagotoviti več možnosti za vodeno in strukturirano razvijanje spretnosti rokovanja s 
tabličnimi računalniki. Tako bodo učenci uspešnejši pri samostojnem delu na tablici. Treba je 
poudariti, da so le pri reševanju treh naloga opazovalne skupine opazile, da večpredstavnost 
nalog pomaga učencem pri reševanju naloge. Ponovno si postavljamo vprašanje, do katere 
mere ter kako bi se še dalo nadgraditi naloge za še boljši izkoristek večpredstavnosti nalog. 
Ali bi predhodne izkušnje reševanja nalog na tovrsten način spodbudile učence k večjemu 
posluževanju možnosti, ki jih ponuja tablični računalnik? Vsekakor se strinjamo z mnenjem 
avtorjev Punie, Brecko, Ferrari, (2013), da je treba s postopnim uvajanjem tabličnih 
računalnikov v vsakodnevni učni proces učence opremiti z digitalnimi spretnostmi in znanji. 
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EVALVACIJA 
1. Kako so učenci vrednotili problemsko zastavljene aktivnosti? 
2. Kako so učenci vrednotili sodelovanje pri reševanju? 
3. Kako so učenci vrednotili uporabo tablic? 

 
S tretjim sklopom raziskovalnih vprašanj smo dobili vpogled v mnenje učencev. Pregled 
teoretičnega ozadja in raziskav nam je pokazal, da je zaradi nadzora okolja, višje lastne 
aktivnosti in neformalnosti učnih situacij učenje učinkovitejše. Tako navaja B. Marentič 
Požarnik (2008) z vidika konstruktivizma in Crompton (2014) z vidika uporabe tehnologije v 
učnem procesu. Problem, okrog katerega je zastavljena naloga, je izbran kot izziv in spodbuja 
uporabo strategij sodelovanja (Rutar Ilc, 2012). Z navedbami Vodopivca (2003) bi radi k že 
navedenemu dodali vidik učenčevega delovanja na druge vrstnike. Zato moramo poleg 
spremenjene vloge učitelja poudariti odnos med vrstniki in pomen pozitivne komunikacije 
med njimi. Pomembno je, da se že v šoli začnemo načrtno usmerjati v pozitiven pogled na 
sodelovanje. Učitelj z načrtovanjem nalog spodbudi sodelovanje, izkoristi pa lahko tudi 
okolje, ki mu je dano. Učenci so si morali na terenu deliti tudi tablični računalnik. K temu 
smo jih pred začetkom dela ustno nagovorili, poleg tega pa smo tudi navodila v nalogah 
oblikovali tako, da so spodbujala delitev vlog. Učenci morajo komunikacijo usmerjati v 
izmenjavo informacij, idej in nudenju pomoči. Na enem koraku so tako učenci v vlogi 
mentorja, že na drugem pa v vlogi učečega se (prav tam). Iz rezultatov je moč razbrati, da so 
med seboj, poslušali in upoštevali, prav tako naj bi se trudili, da so se drugi v skupini počutili 
dobro. Pomen komunikacije se je pokazal prek učenčevih dejanj prav v trenutkih, ko so se 
izmenjevali v vlogah učečega se in v vlogi mentorja. Navajajo, da so se izmenjevali pri 
reševanju nalog, si pomagali, delili tablični računalnik in se tudi šalili. Pozitivno povratno 
informacijo, pohvalo, so uporabljali le redko, kar polovica vprašanih učencev je bila pri 
vprašanju neodločena. Zakaj pohvale niso uporabljali, bi bilo vredno dalje raziskati. Bi se je 
posluževali v večji meri, če bi bili k podajanju pozitivne povratne informacije pozvani? Je bila 
težavnost nalog prenizka in izziv pri reševanju nezadosten? Naloge so bile sestavljene glede 
na cilje, določene z učnimi načrti za 4. razred osnovne šole in 5. razred osnovne šole s 
prilagojenim programom z nižjim standardom, kar je razvidno iz opisa uporabljenih nalog. 
Kljub temu so rezultati pokazali, da so se več kot polovici učencev zdele naloge lažje od 
tistih, ki jih navadno rešujejo v razredu. Tako se jim je zdelo zaradi reševanja nalog v naravi, 
uporabe tablice in reševanja v skupini. Tablica naj bi jim pomagala z naslednjimi elementi: 
zapis, zemljevid, multimedija, internet. Nasproti temu je zanimivo, da je le manj kot polovica 
učencev ostala neodločena pri vprašanju, če so bile naloge res enako težke kot v razredu. 
Postavi se vprašanje, ali je temu tako zaradi nevajenosti sodelovalnega dela in reševanja 
problemskih nalog? V tem primeru bi se jim lahko reševanje zdelo težko ne le zaradi 
kognitivnega vidika, temveč zaradi izpostavljenosti nepredvidljivim socialnim in 
emocionalnim situacijam.   
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8. ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo se posvetili konstruktivističnim pristopom k poučevanju otrok z in 
brez posebnih potreb. Z raziskavami avtorjev (Novljan, 1997; Kocijan-Hercigonja, 2000; 
Peklaj, 2001; Florian, Black-Hawkins, 2011; Šelih, 2013; Colnerič, Zupančič, 2007; Koole, 
2009; Rutar Ilc, 2012; Jahnke, Norqvist, Olsson, 2013; Skribe-Dimec, 2014; Puentedura, 
2014), smo v delu odgovarjali na vprašanja o možnostih poučevanja otrok z različnimi 
sposobnostmi in spretnostmi z uporabo sodobnih pristopov k učenju. Osredotočili smo se na 
populaciji učencev, ki obiskujejo osnovno šolo, in učencev, ki obiskujejo osnovno šolo s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Izhajali smo iz dejstva, da si 
učenec v interakciji z okoljem gradi (konstruira) svoje znanje. Tradicionalne oblike in metode 
dela niso več dovolj, sodelovanje pri reševanju problemsko zasnovanih nalogah je danes v 
ospredju. Iz tega izhaja, da naloge, problemi in vprašanja iz resničnega življenja zahtevajo od 
učenca interakcijo z okoljem, ki jo lahko podpremo in obogatimo z mobilnimi tehnologijami. 
V magistrskem delu smo se podrobneje osredotočili na vprašanje, kako lahko večpredstavnost 
tehnologije in uporaba tabličnega računalnika obogati učni proces in spodbudi učenčev 
celostni razvoj.  
 
Za vpogled v raziskovalni problem smo načrtovali prvo izvedbo, za globlje razumevanje pa 
ponovitveno na osnovnih šolah v Škofji Loki. V prvi izvedbi so sodelovali učenci 3. in 4. 
razreda z razredničarkami in spremljevalke/prostovoljke. V ponovitveni izvedbi pa učenci 4. 
in 5. razreda z razredničarkami ter študenti in študentke 3. letnika Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike. Medtem, ko smo opažanja prve izvedbe nestrukturirano beležili, smo 
ponovitveno izvedbo posneli. S strukturiranim opazovanjem smo želeli ugotoviti, kdaj je 
uporaba tabličnega računalnika učinkovita za sodelovalno delo v skupini in za reševanje 
problemsko zastavljenih aktivnosti. Prav tako smo želeli prikazati vpogled v mnenje učencev 
do take oblike učnega dela. 
Analiza posnetkov nam je dala vpogled v komunikacijo, sodelovanje in delitev vlog v skupini 
učencev. Opazili smo, da so si učenci v nekaterih skupinah razdelili vloge in med seboj 
sodelovali, v drugih pa so imeli pri tem nekaj težav. Z analizo sestavljenosti nalog smo 
ugotovili, da je načrtovanje problemsko zasnovanih nalog zahtevno delo tudi za učitelja. 
Ugotovili smo, da lahko vsako od njih še dodatno prilagodimo z uporabo dodatnih posnetkov, 
povezanostjo nalog z neposredno okolico in pridobivanjem izkušenj v interakciji z okoljem, 
vključevanjem internetnih virov… Še več, poseben izziv za učitelja predstavlja prilagoditev 
naloge do te mere, da izrabi vse značilnosti tabličnega računalnika. Mnenja učencev so nam 
pokazala, da konstruktivistične oblike dela zahtevajo od njih več sodelovanja in lastne 
aktivnosti, pa vendar je moč opaziti njihovo pozitivno naravnanost do take oblike dela. 
Po dveh izvedbah smo ugotovili, da lahko s podrobno analizo posnetkov in opažanj 
opazovalnih skupin na terenu, nalog ter mnenja udeležencev definiramo specifične korake v 
načrtovanju takega načina dela. Definirati je treba načine sodelovanja, interakcijo učenca z 
okoljem, zasnovati privlačne problemske naloge in razmisliti, na katerem koraku lahko s 
tabličnim računalnikom podpremo miselni, socialni ali čustveni proces. Raziskovalni problem 
je pereč in aktualen, z vsako ponovitvijo sodelovalnega reševanja problemsko zastavljenih 
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aktivnosti na terenu pa raziskovalec z refleksijo in analizo pridobiva nova spoznanja iz 
omenjenih področij.  
Navsezadnje lahko poudarimo, da je za tako načrtovan učni proces, za spodbujanje in 
usmerjanje učencev v sodelovanje pri reševanju problemsko zasnovanih nalog, ključnega 
pomena timsko delo strokovnih delavcev in upoštevanje vseh prvin sodelovalnega dela 
(Polak, 2008). Da bi zagotovili ustrezen vzor učencem, se izognili učiteljevi 
preobremenjenosti in morebitnemu pomanjkanju znanja uporabe mobilnih tehnologij, je 
pomembno povezovanje in sodelovalno delo znotraj učiteljskega zbora, med strokovnimi 
delavci v šoli. Tako bo za morebitne tehnične težave skrbel računalnikar, učitelj pa se bo 
lahko posvetil načrtovanju, usmerjanju in podpori sodelovanja v skupini. 
 
Ob zaključku magistrskega dela z uporabljenimi načini analize lahko potrdimo pomembnost 
evalvacije in kritičnega razmisleka ob uvajanju sodobnih oblik in metod učenja ter zagotovo 
lahko ovržemo, da je poučevanje z mobilnimi tehnologijami enostavno za načrtovanje in 
izvedbo. Strinjamo se, da je poglobljeno interdisciplinarno sodelovanje med specialnimi 
pedagogi, učitelji, računalničarji in drugimi strokovnimi delavci na šoli ter fakulteti nujno 
potrebno za učinkovito delo. Uporaba in preplet sodobnih pristopov v poučevanju doprinaša k 
inkluzivni poučevalni praksi (Marentič Požarnik, 2008; Bela knjiga, 2011). Z navajanjem 
literature in empirično pridobljenimi odgovori smo predstavili mnoge prednosti in omejitve 
sodelovalnega dela, učenja na terenu, problemsko zasnovanih nalog ter uporabe mobilnih 
tehnologij v učnem procesu. S premišljenim načrtovanjem bomo učitelji podporo v mobilnih 
tehnologijah uporabili sebi v prid, učence pa bomo sistematično opremili z znanji za 
prihodnost. Ne smemo pozabiti, da sistematično pridobivanje spretnosti ne pomeni uporabe le 
enkrat do dvakrat letno, temveč pomeni večkratno osmišljeno uporabo v različnih situacijah, v 
različnih delih ure, pri različnih vsebinah.  
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10. PRILOGE 
10.1 Priloga 1: OPAZOVANJE NA TOČKI 

OPAZOVANJE NA TOČKI: _______________________________ (ime točke) 
Vsak študent opazuje le enega učenca v skupini. V primeru, da dva študenta opazujeta istega 
učenca, to jasno označite pri imenu! 
Zapiši ime skupine učencev: _________________ Ime učenca: ________________________ 
 

Učenec je aktiven (sodeluje pri 
dogajanju) 

da/ne  

nosi tablico da/ne 
 

SODELOVANJE PRI REŠEVANJU NALOG OPOMBE 
Obkrožite, kako je učenec 
komuniciral v skupini?  

a) Enosmerno: samo oddaja ALI 
samo sprejema sporočila 

b) Dvosmerno: oddaja IN sprejema 
sporočila, razvija dialog. 

c) Ne komunicira. 

 

S kom je učenec sodeloval in 
komuniciral? 
(več odgovorov) 

a) Izrazito s spremljevalcem 
b) Z opazovalci 
c) Z vrstniki in sošolci 
d) Drugo:_________________ 

 

Ali je učenec nudil pomoč drugim 
pri reševanju naloge? 

DA/NE 
Kakšno pomoč je nudil? 
a) Posredovanje virov 
b) Ravnanje s pripomočki 
c) Informacije 
d) Zamisli 
e) Predlogi 
Drugo:__________________ 

 

Ali je učenec prosil za pomoč pri 
reševanju naloge? 

DA/NE 
Koga je učenec pri reševanju naloge 
prosil za pomoč? 
a) Vrstnike 
b) Ljudi iz okolice 
c) Spremljevalca 
d) Opazovalce 
e) Drugo:_____________ 

 

Ali je učenec vztrajal pri iskanju 
pomoči? 

DA/NE 
Po čem sklepate? 
 
 

 

Ali je učenec sprejel pomoč? DA/NE 
Po čem sklepate? 
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Ali je učenec spodbujal druge 
učence k aktivnosti? 

DA/NE 
Kako? 
a) Predlaganje rešitev,  
b) Novih zamisli,  
c) Definiranje problema,  
d) Iskanje novih poti 

za reševanje problema 
e) drugo:_______________ 

 

REŠEVANJE NALOG 
* Poslušajte navodila nalog in v skladu z njimi opazujte ravnanje učenca 

OPOMBE 

Učenec je ravnal v skladu z vlogo 
(definirano v nalogi), ki jo je 
prevzel pri nalogi. 

DA/NE 
Katero vlogo glede na napotke v 
navodilu naloge je prevzel učenec? 

 
 

Učenec je imel težave pri reševanju 
naloge. 

DA/NE 
Katere? Težave: 
a) Z razumevanjem/branjem navodil, 
b) Z rokovanjem s tablico, 
c) Z iskanjem potrebnih informacij, 
d) Z dostopom do informacij, 
e) Z zapisom, 
f) Z delitvijo vlog pri nalogi, 
g) Drugo: ___________ 

 

Učenec je končal nalogo, v skladu s 
svojo vlogo, ki jo je prevzel.  

DA/NE 
Če ne, katere težave je imel pri tem? 
Navedite. 
 

 
 
 

 

Učenec je pri reševanju naloge 
predlagal različne rešitve. 

DA/NE 
Kakšne rešitve je predlagal? Zapišite. 
 

 

Ali predlaga rešitve, četudi so 
nesprejete v skupini? 
 

DA/NE 
 
 

 

Ali je učenec sprejel ponujene 
rešitve 
(strinja se s predlagano rešitvijo)? 

DA/NE  

Učencu so dodatne informacije 
pomagale rešiti nalogo. 

DA/NE  
Kje je iskal dodatne informacije? 

a) Pri vrstnikih 
b) Vpraša ljudi iz okolice 
c) Vpraša spremljevalca 
d) Po internetu 
e) Vpraša opazovalce 
f) Drugo:_____________ 

 

VIDIK TEHNOLOGIJE - TABLICE OPOMBE 
Učenec je imel težave pri 
preklapljanju med aplikacijami.  

DA/NE 
Kakšne? 
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Učencu je večpredstavnost naloge 
(video, foto, zvok + besedilo) 
pomagala rešiti nalogo. 

DA/NE 
Po čem sklepate? 
 

 

 
Ali ste med opazovanjem učenca opazili še kaj drugega, vendar niste imeli priložnosti 
tega nikamor zapisati?  
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10.2 Priloga 2: MNENJE UČENCEV 

1. VŠEČ MI JE BILO SODELOVANJE V MEŠANIH SKUPINAH. 

 

Učenec 1: Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah. 

Ti je bilo všeč, da si reševal naloge z učenci sosednje šole?  

 1 2 3 

 

Učenec 2: Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah. 

Ti je bilo všeč, da si reševal naloge z učenci sosednje šole?  

 1 2 3 

 

Učenec 3: Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah. 
Ti je bilo všeč, da si reševal naloge z učenci sosednje šole?  

1 2       3 

 

Učenec 4: Všeč mi je bilo sodelovanje v mešanih skupinah. 
Ti je bilo všeč, da si reševal naloge z učenci sosednje šole?   

1            2       3 

 

38. Komentarji ob vprašanju: 

  
 

2. V SKUPINI SMO SE POSLUŠALI IN UPOŠTEVALI. 

:(  = Ne drži. :)  = Drži. 

:(  = Ne drži. :)  = Drži. 

:(  = Ne drži :)  = Drži. 

:(  = Ne drži. :)  = Drži. 
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Učenec 1: V skupini smo se poslušali in upoštevali. 
So vaše ideje drugi učenci poslušali?   

 1 2 3 

 
 

Učenec 2: V skupini smo se poslušali in upoštevali. 

So vaše ideje drugi učenci poslušali?   

 1 2 3 

 

Učenec 3: V skupini smo se poslušali in upoštevali. 
So vaše ideje drugi učenci poslušali?   

1 2 3 

 

Učenec 4: V skupini smo se poslušali in upoštevali. 
So vaše ideje drugi učenci poslušali?   

2 2 3 

 

Komentarji ob vprašanju: 

  
 
3. V SKUPINI SEM SE TRUDIL, DA SO SE DRUGI ČLANI POČUTILI 
DOBRO V SKUPINI. 

 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 
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Učenec 1: V skupini sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro v skupini.  . 

 1 2 3 

 
 

Učenec 2: V skupini sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro v skupini.  . 

 1 2 3 

 

Učenec 3: V skupini sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro v skupini.  . 

1 2 3 

 

Učenec 4: V skupini sem se trudil, da so se drugi člani počutili dobro v skupini. Mark 
only one oval. 

1         2 3 

 

Komentarji ob vprašanju: 

Kako? Kaj ste počeli? Kako se je to videlo?   

 
4. V SKUPINI SEM VEČKRAT POHVALIL DRUGE ČLANE. 

Učenec 1: V skupini sem večkrat pohvalil druge člane.   

1 2 3 

 

Učenec 2: V skupini sem večkrat pohvalil druge člane.   

1 2 3 

 

Učenec 3: V skupini sem večkrat pohvalil druge člane.   

1 2 3 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 
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Učenec 4: V skupini sem večkrat pohvalil druge člane.   

 1 2 3 

 

Komentarji ob vprašanju 

  
   

5. V SKUPINI SMO PRI REŠEVANJU NALOGE SODELOVALI. 

Učenec 1: V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali.   

1 2 3 

 

Učenec 2: V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali.   

1       2 3 

 

Učenec 3: V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali.   

1      2 3 

 

Učenec 4: V skupini smo pri reševanju naloge sodelovali.   

1 2 3 

 
Komentarji ob vprašanju 

 
6. NALOGE SO BILE ENAKO TEŽKE KOT TISTE, KI JIH REŠUJETE V 
RAZREDU. 

Učenec 1: Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu.   

1          2 3 

 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 
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Učenec 2: Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu.   

1 2 3 

 

Učenec 3: Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu.   

1          2 3 

 

Učenec 4: Naloge so bile enako težke kot tiste, ki jih rešujete v razredu.   

1        2 3 

 

Komentarji ob vprašanju: Kaj je bilo drugače? 

 
  

7. REŠEVANJE NALOG V NARAVI JE BILO LAŽJE, KOT ČE BI JIH 
REŠEVALI V RAZREDU. 
Učenec 1: Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu.   

 1 2 3 

 

Učenec 2: Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu.   

1         2 3 

 

Učenec 3: Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu.   

1 2 3 

 

Učenec 4: Reševanje nalog v naravi je bilo lažje, kot če bi jih reševali v razredu.   

1        2 3 

 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 

:(  = Ne drži. :)  = Drži 
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Komentarji ob vprašanju: 
  

 
8. KAKO VAM JE TABLICA POMAGALA PRI REŠEVANJU NALOG? 
Kaj vam je omogočila, kaj je bilo lažje, kaj ste z njo lahko storili pa brez nje ne bi 
mogli? 

Učenec 1:  
Učenec 2:  
Učenec 3:  
Učenec 4:  
Komentarji pri vprašanju  

   

9. V primeru, da se jutri spet odpravimo potepat po Škofji Loki, kaj svetuješ, 
naj ostane enako, kaj pa lahko spremenimo? 

Učenec 1: Kaj svetuješ, naj ostane enako? 

  
Učenec 1: ... kaj svetuješ, da spremenimo? 

 
 
Učenec 2: Kaj svetuješ, naj ostane enako? 

  
Učenec 2: ... kaj svetuješ, da spremenimo? 

 
  

Učenec 3: Kaj svetuješ, naj ostane enako? 

   
Učenec 3: ... kaj svetuješ, da spremenimo? 

 
 

Učenec 4: Kaj svetuješ, naj ostane enako?  

 
Učenec 4: ... kaj svetuješ, da spremenimo? 

 
 

HVALA ZA MNENJE! Sedaj pa skupaj odidite na pošto po razglednico! 
Na pošti gospe za okencem povejte, iz katere šole prihajate in jo prosite za opremljeno 
razglednico z znamko, ki je pripravljena za vas. Razglednice in znamke smo za vas kupile 
učiteljice Andreja, Jerneja in Brigita!  

Nanjo lahko napišete sporočilo ali narišete vtise, se podpišete in jo pošljete na naslov, ki je 
zapisan. 
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VRNITE SE K ŠOLI. DOBIMO SE NA IGRIŠČU OSNOVNE ŠOLE 
IVANA GROHARJA. 
  



87 
 

10.3 Priloga 3: ANALIZA OPAZOVALNIH LISTOV  

 (Ime točke) ŠOLA 

 1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD N KH N Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 

Sodeluje DA NE DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE DA NE n.p. DA DA DA DA DA 

Nosi 

tablico 
NE NE NE DA NE NE DA NE DA NE DA NE DA NE NE NE DA n.p. NE NE DA NE NE NE DA NE n.p. NE NE NE DA NE 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 

N
A

LO
G

 1 B A B B A B B B B A A B B B B A C B B B B B B B B B B B B B B B 

2 AC A C A D C A, C C A,C C C C B,C C A,C AC n.p. B,C A, C C A,C C A,C C n.p. C C B,C C C C C 

3 NE NE NE B NE DA, 
B,C,D,E 

DA,  

C 

DA,  

A 

DA, 

D 

DA, 

A 

NE DA,  

D, E 

DA, 

B,D 

NE DA,  

D,E 

NE C C n.p. DA, 

A 

DA,  

C,D 

DA,  

D,E 

NE DA, 

A,C,E 

DA, 

C,D 

n.p. DA, 

D, E 

DA DA, 

C 

DA,  

C,D 

DA, 

D,E,F 

NE 

4 NE NE NE DA,  

C 

NE DA, C NE NE NE NE DA, 

A 

NE NE NE NE NE NE DA, 

A,D 

n.p. NE NE NE NE DA, 

C 

DA, 

A,D 

n.p. NE NE DA, 

A 

NE NE n.p. 

5 NE NE NE DA NE DA NE NE NE NE NE n.p. NE NE NE NE NE NE n.p. NE NE n.p. NE NE DA n.p. n.p. NE DA NE NE n.p. 

6 NE DA NE DA DA DA NE DA NE DA DA n.p. DA NE NE DA NE DA n.p. DA NE n.p. DA DA DA n.p. n.p. DA DA DA NE n.p. 

7 NE NE NE NE NE DA, B DA, 

A 

DA,  

B 

DA, 

C 

NE NE DA,  

A, B 

NE NE NE NE NE DA, 

A 

n.p. NE DA,  

B,D 

DA,  

B 

DA, 

A 

DA, 

B 

DA, 

A 

n.p. NE NE DA, 

A 

NE DA, 

B 

DA,  

B, D 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA DA NE DA NE DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA NE DA n.p. NE NE DA DA DA NE 

2 NE DA, 

A,G 

DA, A NE DA, 

C 

NE NE NE DA,  

B 

NE DA,  

B 

DA,  

B,C,D 

NE NE DA,  

B,C,D 

NE DA, 

A,B 

NE n.p. DA,  

B 

NE NE NE NE DA, 

B,F 

n.p. DA,  

B, F 

NE NE NE NE NE 

3 n.p. NE NE DA DA DA DA DA NE DA NE DA DA DA DA DA DA DA n.p. NE DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA 

4 NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA NE NE NE NE NE n.p. NE NE DA NE NE DA n.p. DA NE DA NE NE NE 

5 NE n.p. NE NE NE DA NE DA NE n.p. NE DA n.p. NE NE NE NE NE n.p. n.p. NE DA NE n.p. DA n.p. DA n.p. NE n.p. NE NE 

6 DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE DA n.p. DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA 

7 DA,  

C 

n.p. DA, 

A,C 

DA,  

C 

NE DA, 

A, C 

DA, 

C 

DA,  

A,C 

DA,  

D 

DA, 

C,D 

DA,  

A 

DA,  

A,C 

NE NE NE DA NE DA,  

E 

n.p. NE NE DA,

A,C 

DA, 

A 

NE DA,  

A,C,E 

n.p. DA,  

C,E 

NE DA, 

A 

DA, 

A,c 

NE DA,  

A,C,E 

TE
H

N
. V

. 

V
ID

IK
 1 NE n.p. n.p. NE n.p. NE NE DA DA DA DA NE DA n.p. DA DA DA DA n.p. NE NE NE NE,  NE DA n.p. NE, NE NE n.p. NE NE 

2 n.p. NE n.p. NE NE DA NE NE DA NE NE NE NE n.p. NE NE NE NE n.p. NE NE DA NE NE NE n.p. NE NE NE NE NE NE 

 

   #1Ta skupina ni rešila vseh nalog, 

predlog: dobro bi bilo, če bi se 

aplikacija zablokirala in 

onemogočila nadaljevanje v 

primeru da naloga ni rešena v 

celoti. Težko opazovanje, saj so bile 

3 skupine na enkrat na eni točki. 

Zdelo se je da učenci 1. delajo po 

takem principu. Predlog: delo v 

razredu na tablicah. 

#2 Lahko bi rekla, da je učence 

včasih celo ovirala, ni bilo rezervne 

rešitve, če tablica čisto zmrzne. 

Težko opazovanje, saj so bile 3 

skupine na enkrat na eni točki. 

#3 Eno nalogo so izpustili. 

#1 Edina skupina, ki ni 

imela težav s tablico. 

#1 Že na začetku se je 

program izklopil. Potrebna 

je bila tehnična pomoč 

spremljevalca. 

 

#1Tablica na začetku ni 

odprla spletne strani ) 

# 2TABLICA ZATAJILA 

#1 INTERNET NI DELAL 

#2Težko je bilo opazovati 

učence, ker so se 

skupine tako hitro 

menjale. Problem je bil 

tudi, ker so se tablice 

sesuvale, in hodili so 

nazaj popravljati. Tako 

so bile tudi 3 skupine 

naenkrat na točki. Za 

dotičnega učenca nisem 

uspela več izpolnjevati, 

ker sem hkrati pisala še 

za učenko iz 7.skupine. 

#3Na začetku težave s 

tablico 

n.p. 

 

n.p. 

 

#1 Težko je bilo opazovati, 

ker so se skupine hitro 

menjevale, tablica jih je 

demotivirala, ker je tisti, ki 

je imel tablico le klikal po 

njej in ni opazoval okolice. 
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(Ime točke) PROTIPOPLAVNI NASIP 
 1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD NR KH NF Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 
Sodeluje DA NE DA DA NE DA n.p. DA DA DA n.p. DA DA DA n.p. NE DA DA n.p. DA DA DA n.p. NE DA DA n.p. DA DA DA n.p. NE 
Nosi 

tablico 
DA  NE  DA  NE  NE  NE n.p. DA DA NE  n.p. DA NE NE n.p. NE NE  NE n.p. DA DA NE n.p. NE NE DA n.p. DA DA NE  n.p. NE 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 

N
A

LO
G

 1 B C A B B B B B B B B A B B B C B B B B B B B n.p. B B A, B B B B B C 

2 C n.p. C D A C A, C D A, C C A,B,C A A, C A, C A, C A A, C A, C A,B,C n.p. A, C A, C C A A, C C C A, C A, C C C n.p. 

3 DA,  

C 

NE NE DA,

C 

NE DA, 

A,C 

DA, 

D,E 

DA, 

B,C 

DA,  

B,C,  

DA,  

C,D 

NE n.p. DA, 

C,D 

DA,  
C, D 

n.p. NE NE NE DA, 
C,D,E 

DA,  

A,C 

DA, 

B, D 
DA,  
A,B,C

,D,E 

B DA,  

C 

NE n.p. DA,  

C,D,E 

DA,  

A,C 

DA,  

C,D 

NE NE NE 

4 DA,  

C 

NE,  NE NE NE NE NE DA, 

C 

NE NE,  

n.p. 

DA,  

C 

NE DA,  

C 

NE NE NE DA, 

C 

NE NE NE DA,  

C 

NE NE NE NE n.p. NE NE DA NE NE NE 

5 DA NE NE NE NE n.p. NE NE n.p.  NE DA NE n.p. NE n.p. NE DA NE n.p. NE DA NE n.p. NE NE n.p. n.p. NE DA NE n.p. NE 

6 DA DA DA NE DA DA NE DA DA NE DA DA DA NE n.p. n.p. DA DA n.p. DA DA NE n.p. DA DA n.p. n.p. DA DA DA n.p. NE 

7 DA,  

E 

NE, 

n.p. 

NE,

n.p. 

NE, 

n.p. 

NE,  

n.p. 

NE,

n.p. 

NE, 

n.p. 

NE DA, 

A 

DA NE NE DA,  

E 

DA,  

A 

NE NE NE NE NE NE DA,  

B 

DA,  

B,D 

NE NE NE DA NE NE DA,  

A 

NE NE NE 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA NE DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE 

2 NE DA, 
A,B,C,

D,E 

NE NE DA,  
A,C F 

NE NE DA, 

C,D 

NE NE DA,  

C, D 

NE NE NE NE NE NE DA,

C 

NE DA,  

A 

NE NE NE DA, 

A 

NE DA,  
A,B,C, 

D,E 

NE NE NE DA,  

A,C 

NE DA,  

A,C 

3 DA NE NE DA NE DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA n.p. DA n.p. DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE 

4 DA NE NE DA NE NE NE n.p. DA NE NE NE DA NE DA NE NE NE NE n.p. DA DA NE NE DA NE NE NE DA NE NE NE 

5 DA NE NE n.p. NE NE n.p. n.p. DA NE n.p. NE DA NE n.p. NE NE NE n.p. n.p. DA DA n.p. NE DA NE n.p. NE DA NE n.p. NE 

6 DA DA NE DA n.p. DA n.p. DA DA DA n.p. DA DA DA n.p. DA DA DA n.p. n.p. DA DA n.p. NE DA DA n.p. DA DA DA n.p. NE 

7 DA,  

C 

NE NE DA, 

C 

NE DA, 

A 

DA, 

A, C 

DA,  

C 

DA,  

C 

DA,  

C 

DA,  

C 

n.p. DA,  

A,C 

DA,  

A,C 

DA, 

C 

DA DA, 

C 

DA, 

C 

NE n.p. DA DA,  

A 

DA,  

A,C 

NE DA,  

A,C 

DA,  

A,C 

DA,  

C,D 

DA,  

C,D 

DA,  

A,C 

DA,  

A 

DA NE 

TE
H

N
. V

. 1 NE n.p.  NE NE n.p. n.p. n.p. NE n.p. n.p. NE NE NE n.p. NE NE n.p. n.p. NE n.p. DA, 

A,C 

NE NE n.p. n.p. n.p. NE NE NE n.p. NE n.p. 

2 n.p. 

 

n.p.  NE DA n.p. n.p. n.p n.p. n.p. n.p. NE n.p. n.p. n.p. DA DA n.p. n.p. DA n.p. NE n.p. DA n.p. n.p. n.p. DA DA n.p. n.p. DA NE 

 

#1Učenec JF je bil najbolj 

aktiven član.  

 

#1Učenec PM je bil zelo 

pasiven, ni sledil 

dogajanju. 

 

n.p. 

 

n.p. 

 

#1Več skupin naenkrat 

na točki je otežilo 

opazovanje 

#1ŽŠ Zelo aktiven in 

motiviran 

 

#1M Ves čas se je držal zase, 

samoiniciativno se ni 

vključeval, potrebne 

spodbude. Ob spodbudi so 

bili predlogi, zamisli in ideje 

kvalitetni. 

#2dve skupini naenkrat na 

opaz. točki, moteči dejavniki 

(glasba, dijaki), nujno 

vodenje s strani 

spremljevalke, težko oceniti 

učenca v 5min, #3razlika, ali 

je v skupini 1 uč iz NIS ali več 

L Zelo suveren in 

samostojen pri uporabi 

tablice. 
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(Ime točke) NUNSKI VRT 
 1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD NF KH NR Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 
Sodeluje DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA DA NE n.p. DA DA DA DA DA n.p. DA 
Nosi 

tablico 
NE NE DA DA DA NE NE NE NE NE NE DA DA NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE n.p. NE DA NE n.p. NE NE DA 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 N
A

LO
G

 1 B C A,C A B B B A B B B A B C B B B B B A B B B B B B B B B B B A 

2 A,C 

 

n.p. A,C A,C A,C,D A,C A,C A C A,C,D A,C A,C A n.p. A,C A,C A,C A,C A, C C A, C C C A, C C A,B,C A,C A,C A,C C A, C C 

3 DA, 
B,C,D,E 

 

NE DA, 

F 

DA, 
B,D,E 

n.p. DA, 
A,C,D 

DA, 

C 

DA, 

B,C 

DA, 

A,C 

n.p. NE DA, 

B 

DA, 

A 

NE DA, 

A,C 

DA, 

D 

DA, 

B,C 

DA, 

C,D 

DA, 
A,C,D 

DA, 

D 

DA,  

A,B,C 

DA,  

D,E 

DA,  

D 

NE DA, C DA,  

C,D 

DA,  

B,D 

NE DA, 

C,D 

DA, 
A,C,D 

DA, 
A,D,E 

DA, 

D 

4 DA, 

A,C 

 

NE NE DA, 

C 

DA, 

A 

DA, 

A 

NE NE DA, 

A 

n.p. NE NE DA, 

C 

NE DA, 

A 

NE DA, 

A,C 

DA DA, 

C 

NE DA,  

A,C 

NE DA,  

C 

NE n.p. DA,  

A,C 

DA,  

A,C 

NE NE DA, 

A 

DA,  

C 

DA, 

A 

5 DA NE NE NE NE NE NE NE DA n.p. NE NE NE NE n.p. NE DA NE NE NE DA NE NE NE DA NE NE NE NE DA NE NE 

6 DA DA NE DA DA DA DA NE DA n.p. DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA 

7 n.p. 

 

 

NE NE DA, 

A 

NE DA, 

A,C 

DA, 

A 

NE DA, 

A,C 

NE NE NE NE NE DA, 

A,C 

DA, 

A 

DA, 

A 

DA, 

A,B 

DA, 

A 

NE DA,  

A,B 

DA, 
A,B,D 

DA,  

A 

NE DA,  

A 

DA,  

A,B 

DA,  

A 

DA,  

A 

DA,  

A,B 

DA, 
A,B,D 

NE DA, 

A 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA NE DA DA DA DA DA DA DA n.p. n.p. DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA n.p. DA NE DA DA DA n.p. DA DA n.p. DA 

2 NE, 

B 

DA, 

C 

DA, 

A 

DA, 

D, E 

DA, 

A,B,E 

NE NE NE NE DA, 

A 

DA, 

A,C 

NE NE DA, 

A 

NE NE NE NE NE NE NE, B NE DA,  

C 

DA,  

A 

NE DA,  

A 

NE NE DA, 

A 

NE NE NE 

3 DA n.p. n.p. DA DA DA DA DA DA n.p. n.p. DA NE NE DA DA NE DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA n.p. DA DA n.p. DA 

4 DA NE NE DA NE DA DA NE DA NE NE NE n.p. NE DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE 

5 DA NE NE DA NE DA DA DA NE n.p. NE NE NE NE DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA DA 

6 DA DA DA DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

7 DA, 

A 

DA NE DA DA, 

A,C 

DA, 

A,D 

DA, 

A 

DA, 

A,C 

DA, 

A 

n.p. NE DA, 

D 

DA, 

C 

NE DA DA, 

A 

DA, 

A 

DA, 

A,C 

DA, 

C 

DA, 

B 

DA,  

A,D 

DA,  

A,C 

DA,  

C 

n.p. DA, A DA, 
A,C,E 

DA,  

A 

NE NE DA, F NE DA, 

A 

TE
H

N
. V

. 1 NE NE NE NE DA NE NE NE DA DA NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE DA NE DA NE NE NE NE NE NE n.p. NE NE 

2 DA 

 

 

DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA NE n.p. DA DA DA DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA DA DA DA 

 

#1Po merjenju utripa bi 

morali takoj izračunati 

in zapisati rezultat. 

 

#1Pri slikanju stoji 

skupina na cesti, zelo 

majhen pločnik; 

#2Spremljevalec bere 

navodila nalog (delno), 

zelo usmerja in 

spodbuja delitev vlog. 

 

#1Nalogo reševali na 

napačnem parkirišču 

 

#1Spremljevalec zelo 

spodbuja delitev vlog 

in usmerja, povzema 

navodila 

 

n.p. 

 

#1Težave s tablico, izgubili 

vse naloge in je bilo treba 

od začetka; 

#2Težave s 

fotografiranjem 

#3Že dvakrat izgubili vse 

naloge. 

#4Izgubili vse naloge 

(težave s tablico). 

Izgubili so vse naloge iz 

prejšnjih točk in so najprej 

to reševali. 

#1Skupina so se natrpale 

na točki. Težko je bilo 

opazovati tri učence 

naenkrat 

 

#1Težko je bilo spremljati 

tri učence naenkrat. 
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(Ime točke) GRAD 
  1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD N KH N Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 

Sodeluje DA DA DA DA NE n.p n.p n.p n.p DA n.p n.p n.p n.p DA n.p DA DA DA DA DA DA DA DA DA N.P. DA NE DA DA DA DA 

Nosi 

tablico 

NE DA NE NE NE n.p n.p n.p n.p NE n.p n.p n.p n.p NE n.p NE NE NE DA NE NE Da NE DA NE NE Ne NE NE NE NE 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 N
A

LO
G

 1 B 

 

B A B n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p A B B A B B B B B B B A B B B B 

2 A,C AC A A,C n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p C A,C C A A,C A,  

C 

C A,C C A, C C A,C C A C C 

3 DA, 

B 

 NE NE DA,  

C 

n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE DA, 

E 

DA,  

C 

NE NE DA,  

A, D, 

E 

DA,  

D, E 

NE DA, 

C 

NE DA, 

D 

NE DA, 

C 

NE NE DA, 

C,D,E 

4 DA, 

C 

NE NE DA,  

C 

n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE DA,  

C 

DA, 

C 

NE DA,  

A, C 

NE DA, 

C 

NE NE NE NE NE NE NE DA, 

A,C 

5 NE 

 

NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE DA n.p. NE NE NE NE 

6 DA 

 

NE NE DA n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA NE DA DA DA n.p. NE DA NE NE NE n.p. NE DA NE DA 

7 DA, 

A 

NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE DA, 

A 

NE NE NE DA,  

A, B 

DA,A NE NE NE NE NE NE DA, 

A 

NE DA, 

A 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA DA DA DA n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA DA DA NE DA DA DA DA DA n.p. DA n.p. NE DA DA n.p. 

2 NE NE DA,

E 

NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE NE DA, 

A 

NE NE NE DA, 

A 

DA, 

G 

NE NE DA,  

B,C 

NE NE DA, 

F 

NE 

3 DA DA DA DA n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA DA DA n.p. DA DA DA DA NE DA DA NE DA DA DA DA 

4 DA NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE NE NE DA DA NE NE DA NE NE NE n.p. NE NE DA 

5 DA NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA NE NE NE DA n.p. NE NE DA NE NE NE n.p. NE NE NE 

6 DA DA DA DA n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA DA DA DA NE DA DA NE DA DA NE DA n.p. NE DA DA 

7 DA, 

C 

DA, 

 A 

DA,  

C 

DA,  

A, C 

n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p DA, 

A 

DA, 

A 

DA,  

A, C 

DA, 

C 

DA, 

C 

DA, 

A,C 

DA, 

A 

DA, 

C 

DA, 

A 

NE DA, 

C 

A n.p. DA, 

C 

NE DA, 

A, C 

TE
H

N
. 

V
. 1 NE NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE n.p. NE DA NE DA NE DA NE NE n.p. n.p. NE NE NE 

2 NE 

 

NE NE NE n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p n.p NE NE n.p. NE n.p. DA NE NE NE NE NE DA n.p. NE NE NE 

 

#1 TRČ Bila je navdušena 

nad tem, da je lahko 

nosila tablico. 

#2 Zadržanost v skupini 

   #1 B Ni cel čas 

osredotočen na 

nalogo, gleda 

reševanje drugih 

učencev 

#1 ŽŠ Zelo rad je 

sodeloval pri reševanju 

naloge na tablici. Ves čas 

je sodeloval pri reševanju 

in podajal svoje mnenje. 

#1 PS miselno drugje 

#2 L Malo neučakan, 

živahen, odtava, malo 

sodeluje, nakazal željo po 

nošenju tablice. 

n.p. 
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(Ime točke) RAZSTAVA 
 1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD N KH N Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 

Sodeluje DA DA NE DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA n.p DA NE DA DA DA NE DA DA DA DA DA n.p. DA DA 

Nosi 

tablico 

DA DA NE DA NE DA NE NE DA NE DA DA DA NE NE NE DA n.p DA NE DA DA DA NE NE NE DA NE DA NE DA NE 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 N
A

LO
G

 1 B B A B B n.p. B B B A B B B B B B n.p  B A B B B A B B B B B A B B 

2 A A,C A A,C A C A A C, D n.p. A, C A, C A C A C C n.p A, C A C A, B, 

C, D 

A, C A A, C C A, B, 

C 

C C A A A, C 

3 DA, 

B,C,E 

DA, 

B 

NE NE DA, 

C 

DA, 

B 

DA,  

B 

DA,  

C,E 

DA, 

B,C 

NE DA,  

C,E 

NE DA, 

B,C,E 

DA,  

B,C 

DA,  

C,E 

DA,  

B 

NE n.p n.p. NE DA, 

A,B,C,D 

DA,  

C, E 

DA,  

A, C 

DA,  

A 

DA,  

B 

DA,  

C,E 

NE DA,  

C 

DA,  

B,C 

NE DA, 

B,C,E 

DA,  

C, E 

4 DA, 

C,E 

DA, 

A,C 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA,  

B,C 

DA, E NE n.p. NE NE n.p DA,  

C 

NE NE NE DA,  

C 

NE NE n.p. DA,  

A,C 

NE NE NE NE NE 

5 NE 

 

NE NE NE NE NE n.p. NE n.p. NE NE n.p. NE n.p. n.p. NE NE n.p DA NE n.p. NE n.p. NE NE NE NE n.p. n.p. NE NE NE 

6 DA DA NE NE n.p. DA n.p. NE n.p. NE NE DA NE DA n.p. n.p. NE n.p DA DA n.p. NE DA DA NE n.p. n.p. n.p. n.p. NE DA 7 

7 DA, 

A 

NE NE NE NE NE DA, 

A 

NE DA,  

A,B,D 

NE NE NE DA,  

A 

DA,  

A 

DA,  

A 

DA, 

A,B 

NE n.p DA,  

A 

NE NE DA,  

A 

DA,  

A 

NE NE DA,  

A 

n.p. DA,  

A,B 

DA,  

A,B,C,D 

NE NE DA, 

A 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA DA DA DA n.p. DA NE NE DA NE NE DA DA DA NE DA NE n.p DA NE DA DA DA NE DA NE DA n.p. DA NE DA DA 

2 NE NE NE NE DA, 

G 

NE NE NE NE NE NE DA, B NE NE NE NE NE n.p DA,  

C 

NE NE NE DA, 

C 

NE NE NE NE n.p. NE NE NE DA,  

B 

3 DA DA DA DA n.p. DA NE NE DA NE NE DA DA DA n.p. DA NE n.p DA NE DA DA DA DA DA NE DA n.p. DA NE DA DA 

4 NE n.p. NE NE DA DA NE NE DA NE NE NE NE DA n.p. DA NE n.p NE NE DA NE n.p. DA NE NE n.p. DA DA NE NE n.p. 

5 NE n.p. NE NE DA DA n.p. NE DA NE n.p. n.p. NE DA n.p. DA NE n.p n.p. NE DA NE n.p. DA NE NE n.p. DA DA NE NE n.p. 

6 DA DA DA DA DA DA n.p. NE DA DA n.p. n.p. NE DA n.p.  DA NE n.p n.p. DA DA NE n.p. DA DA NE n.p. DA n.p. DA NE n.p. 

7 DA, 

C,F 

DA, 

A,C 

NE DA, 

B,C 

DA,  

B,C 

DA,  

A,C 

DA,  

A,B,C 

DA,  

F 

DA,  

A,B 

NE NE DA,  

A,B,C 

DA,  

F 

DA,  

A,B,C 

DA,  

C 

DA,  

F 

NE n.p DA, 

A,C 

NE DA,  

A,B,C 

DA,  

F 

DA,  

A,C 

NE DA,  

A 

DA,  

F 

DA,  

C 

DA, 

A,C 

n.p. NE DA DA,  

C 

TE
H

N
. V

. 1 NE NE NE NE n.p. NE n.p. NE NE n.p. NE DA NE NE n.p. NE NE n.p NE NE NE NE NE NE NE n.p. NE n.p. n.p. n.p. NE DA 

2 DA 

 

 

DA n.p. NE n.p. DA n.p. DA DA n.p. DA DA DA DA n.p. DA NE n.p DA NE DA DA DA NE DA n.p. DA n.p. n.p. n.p. DA DA 

 

#1 J Učenec je bil zelo 

pasiven, kot da se ni 

vklopil v skupino. 

#2 E Je večinoma le 

opazovala, zelo malo 

govorila. 

#1 PB Učenec je imel 

vseskozi tablico, je ni želel 

dati drugim. 

 

n.p. 

 

#1 D Učenec je bil vseskozi 

aktiven, neagresiven, ni 

zahteval pozornosti samo 

zase, ampak lepo sodeloval. 

 

n.p. 

 

#1 LR Imela je zelo malo časa 

tablico. 

#2 LN Drugače bistra in zna 

sama najti info(rmacije), 

vendar jo je potrebno stalno 

spodbujati k sodelovanju. 

#1 M Sicer aktiven, a ne 
preveč govorno 
 

K Zelo pasivna, nič 

sodelovala, samo opazovala 

in gledala naokoli. 
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(Ime točke) MARIJINO ZNAMENJE 
  1.skupina 2.skupina 3.skupina 4.skupina 5.skupina 6.skupina 7.skupina 8.skupina 

Šifra JF TRČ J E PM PB ŽR N TD N KH N Z D M BP A J B L T ŽŠ LR LN M PS N L FJ K M A 
Sodeluje DA NE NE DA DA NE DA DA DA DA DA DA DA NE DA NE DA DA DA DA DA DA NE DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA 
Nosi 

tablico 
DA DA NE NE NE NE NE DA n.p. NE NE DA DA NE DA NE DA DA NE NE NE DA NE NE NE DA NE NE DA NE NE NE 

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

 P
R

I R
EŠ

EV
A

N
JU

 N
A

LO
G

 1 B 

 

A C B A B C B B B B B B B B n.p. C n.p. B B B B C B B B B A B B B B 

2 A, C A, C D A, C A A, C C A, C C A, C A, C A, C C C C C A C A, C A, C A, C A n.p. A, C A, C A, C A, C D A, C C A, C C 

3 DA, 

C,D 

 

NE NE DA,  

E 

NE NE DA,  

C 

DA,  

A 

DA,  

E 

DA,  

C,D,E 

DA,  

C 

DA,  

A 

DA,  

B,C,F 

NE DA,  

B 

n.p. DA n.p. DA,  

D 

DA,  

C 

DA,  

C 

DA,  

D,E 

NE NE NE NE DA,  

C 

NE DA,  

A 

DA NE DA 

4 DA, 

C 

NE NE DA,  

C 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA,  

A 

n.p. NE DA,  

C 

NE NE DA,  

C 

DA,  

C 

NE NE DA,  

C 

DA,  

C 

NE NE DA,  

C 

NE NE NE 

5 NE 

 

NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE n.p. n.p. NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE n.p. NE DA NE NE NE 

6 DA DA NE DA NE DA DA DA NE DA DA n.p. n.p. NE DA n.p. NE DA NE n.p. DA DA n.p. n.p. DA DA n.p. n.p. DA n.p. NE NE 

7 NE 

 

NE NE DA,  

B 

NE NE NE DA n.p. n.p. NE DA,  

C 

DA,  

A,C 

NE DA,  

C 

NE NE DA DA,  

D 

NE DA NE NE DA,  

A 

NE NE NE NE DA,  

A 

NE NE DA 

R
EŠ

EV
A

N
JE

 N
A

LO
G

 1 DA n.p. n.p. n.p. DA DA n.p. DA DA DA DA DA D n.p. n.p. n.p. NE DA DA DA DA DA n.p. n.p. DA DA DA NE n.p. DA DA NE 

2 NE NE DA, 

G 

NE NE NE NE NE NE NE DA NE DA,  

B 

NE NE DA DA,  

A 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE 

3 DA n.p. n.p. DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA n.p. NE NE DA DA DA DA DA DA n.p. DA DA DA NE DA DA DA DA 

4 DA NE NE NE NE NE NE n.p. NE NE NE DA DA NE DA NE NE NE n.p. NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE 

5 NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE DA DA NE n.p. NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA NE NE n.p. DA NE NE NE 

6 DA NE NE DA DA DA NE DA DA DA DA DA n.p. NE DA NE NE DA DA DA DA NE NE DA DA DA DA n.p. DA DA DA DA 

7 DA, 

C 

NE NE DA,  

C 

NE NE NE DA,  

C 

NE DA,  

C 

DA,  

C 

DA,  

D 

DA NE DA,  

A 

NE NE NE DA,  

C 

n.p. DA,  

A,C 

NE DA NE,  

F 

DA,  

A,C 

NE n.p. NE DA,  

C 

n.p. DA,  

F 

NE 

TE
H

N
.V

. 1 NE DA n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. NE n.p. n.p. n.p. NE DA,  

A,C 

NE NE n.p. NE DA NE n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. NE NE n.p. NE n.p. NE n.p. 

2 DA 

 

NE n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. DA n.p. n.p. n.p. DA NE NE DA n.p. NE NE NE n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. NE DA n.p. DA n.p. NE n.p. 

 

#1 TRČ Učenka je bolj 

pasivno sodelovala, 

občasno kaj vpraša – 

večinoma spremljevalko 

#2 J Tekom celotnega 

dela na točki se učenec ni 

vključeval v delo, deloval 

je odsotno, zamišljeno. 

#3 E Občasno je bilo 

videti, kot da se 

dolgočasi, nima jasne 

motivacije. 

n.p. 

 

#1 Splezal na spomenik, 

zanimala ga je tablica. 

 

n.p. #1 Delujejo utrujeni. #2 LN Na začetku ji je bil 

dovoljen počitek, ker je 

bila nekoliko utrujena. 

Vmes je komentirala tudi 

kar ni bilo vezano na 

nalogo (npr. opazila 

ptiča). 

n.p. 

 

n.p. 
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