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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo raziskovali možnosti uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije pri poučevanju in učenju angleščine s poudarkom na spletnih gradivih in 

aplikacijah. Obravnavali smo povezave med uporabo spletnih gradiv in aplikacij ter motivacijo 

in učnimi dosežki pri angleščini pri učencih petega razreda osnovne šole. V teoretičnem delu 

smo predstavili položaj angleščine kot tujega jezika, definirali nekaj vidikov informacijsko-

komunikacijske tehnologije s poudarkom na internetnih storitvah. Raziskali smo, kako se IKT 

in angleščina danes prepletata v vsakdanjem življenju in v šoli. Analizirali smo nekaj raziskav, 

povezanih z našo temo, in navedli smernice, kako naj učitelji izbirajo (spletna) IKT-gradiva pri 

poučevanju angleščine, ter predstavili nekatera, ki smo jih uporabili pri naši raziskavi. V 

empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave, katere osrednji del je osredotočen na 

raziskovanje povezanosti med uporabo spletnih gradiv in aplikacij ter motiviranostjo in učnimi 

dosežki učencev petega razreda pri pouku angleščine. Vzorec predstavlja 6 razredov petošolcev 

iz 3 različnih slovenskih osnovnih šol (98 učencev). Na vsaki šoli je en razred predstavljal 

eksperimentalno, drugi pa kontrolno skupino. Eksperimentalna skupina je imela uro angleščine 

z uporabo spletnih gradiv in aplikacij v računalniški učilnici, medtem ko je imela kontrolna 

skupina učno uro s poučevanjem po tradicionalnih metodah poučevanja brez tehnologije. 

Uporabili smo različne metode raziskovanja, in sicer pedagoški eksperiment, podatke smo 

zbirali z anketnim vprašalnikom in s preizkusom znanja (ta je preverjal znanje besedišča in 

zmožnost pisanja). Rezultati so pokazali, da učenci v večini (tudi) doma uporabljajo računalnik 

in internet, tudi za učenje angleščine. Najpogosteje pri tem uporabijo video in avdio posnetke 

ter spletne igre. Učenci eksperimentalne skupine so pokazali rahlo večjo motivacijo za učno 

uro, predvsem se to kaže pri strinjanju s trditvama, da jim je učna ura hitro minila in je bila 

zabavna. Pri analizi med spoloma in uporabi spletnih gradiv ter aplikacij za učenje angleščine 

ni statistično pomembnih razlik. Dečki v večji meri vsakodnevno uporabljajo spletne igre ter 

video in avdio posnetke za učenje angleščine. Pri preizkusu znanja ugotavljamo, da med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično pomembnih razlik. V splošnem je seštevek 

doseženih točk pri predtestu in končnem testu nizek pri obeh skupinah, v povprečju so na 

končnem testu dosegli 1 točko več kot pri predtestu. Učencem eksperimentalne skupine je bilo 

všeč, da so lahko sami uravnavali, kako hitro se bodo učili, večini od njih reševanje nalog na 

računalniku ne predstavlja posebnih težav. Mogoče je povzeti, da je učencem zelo pomemben 

vidik učenja tujega jezika s spletnimi gradivi in aplikacijami zabava. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: učenje angleščine kot tujega jezika, poučevanje angleščine na razredni 

stopnji, informacijsko-komunikacijska tehnologija, internet, spletna gradiva, spletne 

aplikacije, digitalna kompetenca, informacijske in jezikovne kompetence  



ABSTRACT 

 

In this postgraduate thesis, we investigated the possibilities of using ICT in teaching and 

learning English with an emphasis on web materials and applications. We discussed 

connections between the use of online resources and motivation and learning outcome of 

English with fifth grade primary school pupils. The theoretical part presents the status of 

English as a foreign language and we describe some aspects of ICT with focus on online 

services. We explored how ICT and English language are intertwined in everyday life and in 

school. We identified some research related to our theme and provided some recommendations 

on how to choose ICT (web) materials for teaching English. We also described some of these 

materials, which were used in our study. In the empirical part the results of the research are 

presented. The central part represents the relations between the use of web materials and 

applications as well as motivation and learning achievements of Year 5. 98 students from 3 

different Slovenian primary schools (6 classes) participated in the research study. At each 

school, there was one experimental and one control group. In the experimental group, the 

students were using web materials and applications in computer lab, while the control group 

had an English lesson using traditional methods in classroom with no technology. We used 

different statistical methods namely the pedagogical experiment. The data were collected using 

a questionnaire and a vocabulary and a writing test. The results showed that students use 

computers and the Internet (also) for learning English. The most commonly used web tools are 

online games and video and audio clips. Students in the experimental group showed slightly 

greater motivation for the lesson. In particular, this reflected in agreeing with the statement that 

the lesson passed quickly and that it was fun. There is no statistically significant difference in 

the analysis of gender and the use of online resources and applications for learning English. 

The boys surpassed the girls in the daily use of online games and video and audio clips. Between 

the experimental and the control groups there was no statistically significant differences in the 

achievements on the English test. In general, the scores obtained in the pre-test and final test 

are low in both groups. On average, the students achieved 1 point more in the final test than in 

the pre-test. The experimental group students liked that they could adjust the pace of learning 

English. To most of them, solving the tasks on the computer does not pose any particular 

problems. It can be concluded that most students think that the important aspect of learning a 

foreign language with web materials and applications is fun.  
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1. TEORETIČNI DEL 
1.1. Uvod 

 

Živimo v dobi globalizacije, v dobi hitrega tempa življenja in razvoja tehnologije. Svet je tako 

rekoč dosegljiv na dlani. Le nekaj klikov nas loči do komunikacije z drugim delom sveta. 

Vendar moramo za to imeti tudi nekaj spretnosti in znanj. V 21. stoletju nam tako kompetenci 

znanja tujega jezika, še posebej angleščine, ki velja za linguo franco, in digitalna kompetenca 

opolnomočita sposobnost do »globalnega sporazumevanja«. Z znanjem tujega jezika bodo naša 

sporočila razumeli tudi v drugih deželah, z znanjem, kako in prek česa jim to sporočiti, pa bodo 

ta sporočila tudi (hitro) in v pravi obliki prišla do naslovnikov. 

Kot otrok sem se zelo rada učila angleščine in tudi s tehnologijo sem se srečala že zelo zgodaj 

ter jo tudi uporabljala. Moj prvi stik z angleščino so bile angleške risanke na enem od angleških 

televizijskih kanalov, ki smo ga sprejemali na kabelski televiziji. Ob njih sem se naučila razbrati 

pomen nekaterih besed in angleški jezik dobila »v uho«. Že v predšolskem in tudi šolskem 

obdobju sem z očetom večkrat igrala video igrice na igralnih konzolah, ki so bile v angleščini. 

Celo osnovno šolo sem obiskovala računalniški krožek in na razredni stopnji dobila svoj 

računalnik. Velikokrat sem se tudi sama učila rokovanja z računalnikom ter uporabe različnih 

aplikacij in programov. Zaradi svojega odnosa do tehnologije menim, da je tehnologija lahko 

uporabna pri učenju nasploh ter pripomore k boljšemu učenju tujega jezika.  

Današnji otroci in mladi odraščajo s tehnologijo, v rokovanju z njo se dobro počutijo ter so pri 

uporabi velikokrat samozavestni, saj predstavlja del njihovega življenja. Za njih se uveljavlja 

termin digitalni domorodci (angl. digital native). Na drugi strani so njihovi starši ali stari starši 

digitalni imigranti (angl. digital immigrants), ki so se s tehnologijo začeli srečevati nekje na 

sredini ali proti koncu svojega življenja (Dudeney in Hockly, 2007).  

Izobraževanje in načini, kako lahko pridobivamo znanja, se neprestano spreminjajo, ker se 

vedno iščejo boljše rešitve, kako se uspešnejše in učinkovitejše učiti. Uporaba sodobne 

tehnologije je ena od prioritet izobraževalnih sistemov po svetu. Tudi pri poučevanju šolskih 

predmetov, na primer pri angleščini, je digitalna kompetenca postala nujna, da lahko poučujemo 

in se učimo tujih jezikov (Houcine, 2011). 

Pred 25 leti je bil napisan citat, katerega sporočilo velja še danes: »Tehnologija, ki jo jemljemo 

za samoumevno, je po drugi strani daleč pred zmožnostjo ustreznega integriranja le-te v 

učilnico in učni načrt.« (Garrett, 1991, 74, v Chapelle, 2009, 751) Učitelji verjetno nikoli ne 

bodo mogli tako hitro slediti tehnologiji in jo uporabljati v šolskem prostoru, kot se ta razvija. 

Kljub temu morajo biti v koraku s časom in se truditi, da, čeprav z določenim zamikom, 

nadgrajujejo načine poučevanja in načine pridobivanja znanja. V 21. stoletju bo tehnologija vse 

bolj prodirala v vse dele življenja in dobro je, da učence spodbujamo k temu, kako naj jo 

ustvarjalno, učinkovito in kritično uporabljajo za učenje.  
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1.2. Večjezičnost in angleščina kot tuji jezik 
 

Tisti, ki govorijo več jezikov, živijo več življenj. 

češki pregovor 

 

Danes je večjezičnost (angl. multilingualism) postala vsakdanja in nujna kompetenca v 

modernem globaliziranem svetu. Funkcionalna raznojezičnost (angl. plurilingualism) je eden 

od pomembnih ciljev na evropski ravni. Vsak Evropejec naj bi bil zmožen sporazumevanja v 

maternem jeziku in še v dveh drugih jezikih, kar ponazarja formula M + 2. Učenje tujega jezika 

se tudi zato pomika v vse zgodnejša leta otrokovega življenja. Otroci se torej že pred vstopom 

v šolo srečujejo z jeziki na različne načine (so v stiku z vrstniki oz. s starejšimi iz drugih 

jezikovnih in kulturnih okolij, sprejemajo informacije prek medijev ipd.) (Pevec Semec idr., 

2012).  

Večjezičnost je »znanje več jezikov ali soobstoj različnih jezikov v neki družbi« (Svet Evrope, 

2011, str. 26 v Skela in Sešek, 2012). Lahko jo dosežemo tako, da povečamo število jezikov v 

izobraževalnem sistemu ali tako, da učence spodbujamo k učenju več kot enega tujega jezika 

(prav tam). 

 »Večjezičnost je eno od načel delovanja sodobne družbe in temelj strpnosti med narodi in 

jezikovnimi skupnostmi ter hkrati najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, ki se 

izraža v razumevanju in spoštovanju različnosti in drugačnosti. Večjezičnost hkrati vsakemu 

posamezniku ponuja več možnosti na trgu dela v širšem evropskem in svetovnem merilu.« 

(Bela knjiga, 2011, str. 34) 

Del slovenske večjezičnosti v Sloveniji je največkrat tudi angleščina (Statistični urad RS, 2012), 

in ker je tudi naš predmet preučevanja v tem magistrskem delu angleščina, so naslednja 

podpoglavja namenjena položaju angleškega jezika v svetu, Evropi in Sloveniji. 

1.2.1. Angleščina v svetu 
 

Angleščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije. Svoj položaj je začela pridobivati 

v 17. stoletju s kolonizacijo britanskega imperija. Do 19. stoletja se je globalno razširila in 

postala prevladujoč jezik v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Med drugo svetovno 

vojno je bila prevladujoča nemščina. Zaradi vpliva ameriškega gospodarskega in kulturnega 

vzpona pa jo je izpodrinila angleščina (Gohil, 2013). 

Je globalni, prevladujoči mednarodni jezik 21. stoletja in tako svetovna lingua franca. Ocenjeno 

je, da jo govori okrog 1,75 milijarde ljudi, kar je četrtina svetovnega prebivalstva. Je jezik 

komunikacije, znanosti, informacijske tehnologije, poslovnega sveta, sveta zabave, trgovanja 

itn., ter nenazadnje izobraževanja. Dandanes je veliko več ljudi, ki angleščino govorijo kot tuji 

oziroma drugi jezik, kot ljudi, ki jim angleščina predstavlja materni jezik (British Council, 

2013). 
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Slika 1: Število naravnih govorcev jezikov po svetu (vir: Noack in Gamio, 2015) 

 

Slika 2: Število ljudi, ki se učijo tuji jezik (vir: Noack in Gamio, 2015) 

Na zgornjih shemah vidimo, da kitajsko govori največ naravnih govorcev, sledita indijska 

jezika hindi in urdu ter na tretjem mestu angleščina s 527 milijoni naravnih govorcev. Angleško 

govorečih ljudi, ki jim angleščina ne predstavlja maternega jezika (oz. tistih, ki se učijo 

angleško), je skoraj trikrat več od naravnih govorcev. Več ljudi se uči angleško kot pa 

francosko, špansko, italijansko, japonsko, nemško in kitajsko skupaj (Noack in Gamio, 2015). 
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1.2.2. Angleščina v Evropi 
 

Evropejcem je njihova materinščina v večini tudi uradni jezik države, v kateri živijo. 54 % 

Evropejcev se zna sporazumevati v vsaj enem tujem jeziku, 25 % jih zna dva, 10 % pa tri.   

V Evropi je najbolj razširjen in govorjen tuji jezik angleščina (38 %), sledijo francoščina (12 

%), nemščina (11 %), španščina (7 %) in ruščina (7 %). 

Od petih Evropejcev kar štirje trdijo, da je angleščina eden od najbolj uporabnih jezikov za 

prihodnost njihovih otrok. 

V evropskih šolah je angleščina najbolj razširjen tuji jezik v skorajda vseh državah, na vseh 

ravneh izobraževanja. Obvezen je v 14 državah oz. regijah. V šolskem letu 2009/2010 se je 

angleščino učilo 73 % vseh osnovnošolcev (Eurydice, 2012a). 

 

Evropejci se kot prvi tuji jezik največkrat učijo angleško – kar 89 % šoloobveznih otrok. Veliko 

odraslih prebivalcev Evrope se je izreklo, da znajo voditi pogovor v angleškem jeziku: 83 % 

Dancev, 79 % Nizozemcev, 66 % Luksemburžanov in nad 50 % Fincev, Slovencev, Avstrijcev, 

Belgijcev in Nemcev (Gohil, 2013). 

 

1.2.3. Angleščina v Sloveniji 
 

V Evropski uniji smo Slovenci med prvimi tremi državami po povprečnem številu jezikov, za 

katere vprašani v raziskavi Eurydice navajajo, da jih znajo. 92 % ljudi zna vsaj en jezik, vsaj 2 

jezika 67 % in vsaj tri 35 %. Angleško govori 70 % prebivalcev z najmanj srednješolsko 

izobrazbo. Upoštevati pa moramo, da so bili v raziskavo vključeni tudi ljudje, ki so se učili 

srbohrvaščine v šolah kot obvezni predmet in ta jezik sedaj prav tako velja kot tuji (Eurydice, 

2012a).  

 

Slika 3: Članice EU in odstotki prebivalcev, ki znajo vsaj dva tuja jezika (vir: Slovenci smo 

tretji največji poligloti v EU, 2014). 
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Angleščina je bila kot šolski predmet v Sloveniji prvič uvedena v šolskem letu 1945/1946 

(Skela in Sešek, 2012), danes pa se jezikovni tečaji pojavljajo že v predšolskem obdobju in vse 

več otrok se vključuje vanje. V šolskem letu 2010/2011 se je tujih jezikov učilo 4,7 % 

predšolskih otrok (Statistični urad, 2012). Formalno učenje tujega jezika se v Sloveniji začne v 

osnovni šoli in je obvezno. Z uvedbo t. i. devetletke se je nabor ur pouka prvega tujega jezika 

povečal. V šolskem letu 2008/2009 je bila angleščina na 88,3 % šolah obvezni prvi TJ, na 

preostalih 11,7 % pa nemščina (Kač, 2009 v Skela in Sešek, 2012). 

V Sloveniji pri učenju prvega tujega jezika (v večini je to angleščina) v osnovni šoli uvajamo 

novosti. Leta 2013 je bila sprejeta novela Zakona o osnovni šoli, ki predvideva obveznost 

učenja tujega jezika od drugega razreda devetletne osnovne šole naprej (do septembra 2016 je 

bilo to od četrtega razreda dalje). V prejšnji različici novele je bilo učenje predvideno od prvega 

razreda, vendar je bilo to nato spremenjeno – v prvem razredu je tuji jezik na voljo kot 

neobvezen izbirni predmet (Zakon o osnovni šoli). V šolskem letu 2016/2017 je tako pouk 

prvega tujega jezika v drugem razredu postal obvezen predmet. V letu 2014/2015 se je izvajal 

na približno 15 %, v 2015/2016 pa na približno 30 % slovenskih osnovnih šol (Pravilnik o 

postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014).    

Učni načrt tujega jezika za 2. in 3. razred (2012) pojasnjuje, zakaj se učenje tujega jezika 

pomika v vse zgodnejša leta otrokovega šolanja. »Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov 

od začetka šolanja naprej: 

 izkorišča s starostjo povezane razvojne lastnosti otrok, kot npr. radovednost, željo po 

učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja in 

sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov; 

 omogoča otrokom dodatno dimenzijo pri osebnem razvoju, 

 spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in jezikov nasploh, 

 daje otrokom možnost za celostno učenje jezikov; 

 ima pozitiven učinek na učenje.« 

Učni načrt za angleščino od 4. do 9. razreda navaja, da je znanje angleščine pomembno in 

potrebno zaradi treh razlogov: »Prvič, omogoča boljše razumevanje sveta, saj je večina 

poljudnih, književnih in znanstvenih besedil, naj gre za pisna ali slušna besedila, prav v 

angleščini, drugič, to je jezik, ki omogoča posamezniku uspešnejšo mobilnost na osebni, 

poklicni in geografski ravni, in tretjič, angleščina je jezik najhitreje razvijajočih se 

komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in elektronska pošta« (Andrin idr., 2016, str. 5). 

Učenje angleščine se velikokrat ne konča ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Na 

srednješolski in univerzitetni ravni je pogosto obvezni predmet, čeprav v nekaterih programih 

le kratko časovno obdobje (Skela in Sešek, 2012). Neformalnega učenja angleščine (tudi drugih 

jezikov), tj. učenje v tečajih, individualno ali samostojno, se v Sloveniji učijo ljudje vseh 

generacij. Odrasli največkrat uporabljajo programe jezikovnih šol in ljudskih univerz, tudi v 

okviru izobraževanj na delovnem mestu (prav tam).  

V letu 2011 je bilo med osebami v starosti 18–69 let 93 % ljudi, ki govorijo vsaj en tuji jezik. 

Med temi jih 15 % govori en tuji jezik, 32 % dva in 45 % tri ali več tujih jezikov. Angleško 

govori 92 % oseb, ki imajo višjo ali visoko šolo, 70 % ljudi s srednješolsko izobrazbo in 33 % 

z osnovnošolsko ali brez izobrazbe. Slovenci se poleg angleščine v večji meri učimo tudi 

nemško, italijansko, francosko in rusko (navedeno zaporedje sledi popularnosti jezika) 

(Statistični urad RS, 2012). 
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1.3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

1.3.1. Definicija 

 

IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) je krovni izraz, ki »zajema vsa tehnična 

sredstva, ki se uporabljajo v namen ravnanja z informacijami in omogočanje komunikacije« 

(Čelebić in Rendulić, 2012, str. 19). Sem sodijo mobilne naprave in računalniki, omrežna 

strojna oprema, komunikacijske linije ter vsa potrebna programska oprema. »Z drugimi 

besedami – IKT sestavljajo informacijske tehnologije, telefonija, elektronski mediji, vse vrste 

obdelave in prenosa avdio in video signalov ter vse funkcije nadzora in spremljanja, ki temeljijo 

na tehnologiji omrežja« (prav tam). Sedaj živimo v »informacijski dobi«, v času, ko je povsod 

prisotna uporaba interneta, in v času masovnih informacijskih storitev v naši celotni družbi.  

1.3.2. Kaj je internet in kako je nastal? 
  

 »Internet je svetovno računalniško omrežje, ki ga sestavlja na tisoče drugih manjših omrežij, 

ki si med seboj izmenjujejo podatke« (Šuler, 2012, str. 5). 

»Začetki interneta segajo v petdeseta in šestdeseta leta 20. stoletja, ko so začeli v različna 

omrežja povezovati prve velike računalnike. Pomembno vlogo pri razvoju je imela ameriška 

vojska, ki je razvijala računalniško omrežje, ki ni odvisno od vseh svojih sestavnih delov, 

ampak lahko deluje tudi v primeru, da posamezni, v omrežje povezani računalniki, ne delujejo 

več.« (Pečenko, Šalamon, Praprotnik idr., 2012, str. 101) 

Začelo se je leta 1969, ko so na ameriškem obrambnem ministrstvu razpredli Arpanet 

(Advanced Research Projects Agency), eksperimentalno računalniško omrežje. Namenjeno je 

bilo razvoju orožja in vojaške tehnologije. Razlog za ustanovitev in razvoj Arpaneta je bila 

izstrelitev Sputnika Sovjetske zveze v vesolje. Amerika je z Arpanetom želela doseči prednost 

v razvoju tehnike in znanosti. Leta 1969 so postavili računalniško mrežo za predavatelje in 

študente univerz Michigan in Wayne State. Po tem vzoru so nastajala še druga omrežja, 

najpomembnejše med njimi pa je bilo omrežje agencije ameriške vlade – National Science 

Foundation. Najpomembnejše »odkritje« v širitvi omrežij je bilo medsebojno povezovanje 

tako, da je vsak računalnik v omrežju samostojno komuniciral z drugim računalnikom. Nastal 

je t. i. standard IP (Internet Protokol), ki je enotno naslavljal, ne glede na proizvajalca ali 

operacijski sistem. Leta 1972 so postavili prvi standard za povezovanje računalnikov, iz 

katerega se je pozneje razvil Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), ki ga 

uporabljajo današnji računalniki. Leta 1973 je bila vzpostavljena prva mednarodna »internet« 

povezava v okviru Arpaneta med University College v Londonu in Royal Radar 

Establishmentom na Norveškem. Družba BBN je leta 1972 odprla Telenet, ki je bila prva 

komercialna storitev omrežja, kot ga poznamo danes. V osemdesetih se je internet iz ZDA 

razširil po celem svetu, a še vedno so bili med seboj povezani le veliki računalniki na univerzah, 

inštitutih, v velikih podjetjih, vojski, državnih uradih. Sočasno so se že začeli pojavljati prvi 

PC-ji (osebni računalniki), ki sprva med seboj še niso komunicirali. Pozneje so jih prek 

telefonskega omrežja z modemi začeli povezovati v prva omrežja, ki pa še niso bila internet, 

ampak veliko preprostejša in tudi manjša. Konec osemdesetih let so se v ZDA že pojavili prvi 

ponudniki internetnih storitev, ki so omogočali dostop tudi zasebnikom. Internet pa se je kljub 

temu za zasebno rabo sprostil šele sredi devetdesetih let. Tim Berners-Lee je leta 1989 v Švici 

na mednarodnem inštitutu CERN začel razvijati projekt, iz katerega je nastal splet (www – 

World Wide Web). Ta je zaradi preproste rabe in grafičnega vmesnika največ pripomogel k 

popularizaciji interneta (Pečenko, Šalamon, Praprotnik idr., 2012). 
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V Sloveniji so na Institutu Jožef Stefan prvi računalnik v internet priključili leta 1991. Pred tem 

so bili veliki računalniki že povezani v nekatera druga omrežja – DecNet in BitNet. Zasebni 

uporabniki so se začeli bolj množično povezovati v internet od leta 1994 naprej (prav tam). 

1.3.2.1. Internetne storitve 

 

V tem poglavju predstavljamo nekatere internetne storitve, ki jih uporabniki množično 

uporabljajo. V omrežju internet veliko storitev deluje na principu modela strežnik–odjemalec. 

To pomeni, da ima uporabnik na svojem računalniku ustrezen program–odjemalec. Ta se ob 

uporabi storitve preko omrežja samodejno poveže z oddaljenim računalnikom – strežnikom. Na 

njem teče program z enakim imenom (strežnik) in poskrbi za pošiljanje podatkov iz hranjenih 

podatkovnih zbirk odjemalcu (Rugelj in Šlenc, 2007). 

Mnogi med seboj mešajo pojma splet in internet. Splet oziroma svetovni splet (angl. World 

Wide Web) je del interneta oz. ena od internetnih storitev, in sicer tista, ki temelji na spletnih 

straneh. Pod pojmom spletne strani pa razumemo računalniške dokumente z besedilom in 

elementi večpredstavnosti – slike, videi, zvok (Pečenko, Šalamon, Praprotnik idr., 2012). 

Velikokrat rečemo, da podatke iščemo na internetu, ampak to ni čisto pravilno – v večini 

primerov jih iščemo v svetovnem spletu, ki je, kot že rečeno, le ena od storitev interneta (Rugelj 

in Šlenc, 2007). Primer programa odjemalca so spletni brskalniki (npr. Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Google Chrome, Safari idr.). Prek spletnih naslovov se povežemo s strežnikom in ta 

nam prek odjemalca nato pošilja podatke (prav tam).  

 

Slika 4: Shema strežnik–odjemalci (vir: Rugelj in Šlenc, 2007) 

Elektronska pošta je namenjena izmenjavi sporočil. Uporabniki imajo vsak svoj elektronski 

naslov in lahko pošiljajo ter si izmenjujejo besedila in datoteke (Šuler, 2012). Bila je ena prvih 

storitev, ki so jo začeli uporabljati v omrežju internet. V času od prve uporabe pa do danes se 

ni veliko spremenila. Dobila je npr. možnost pošiljanja slik, zvoka, video posnetkov … ter 

uporabniku prijaznejše uporabniške vmesnike. Je asinhrona oblika komunikacije, kar pomeni, 

da pošiljatelj in prejemnik nista nujno istočasno prisotna za računalnikom – sporočilo namreč 

naslovnika počaka v poštnem predalu. Za prebiranje elektronske pošte si lahko na računalnik 

naložimo program odjemalec ali pa do nje dostopamo prek svetovnega spleta (Rugelj in Šlenc, 

2007).  

Klepetalnice (angl. chat rooms) so strežniki, s katerimi se po navadi uporabniki povežejo s 

pomočjo posebnih programov odjemalcev. Uporabnik vtipka poljubno besedilo, ki se nato 
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pokaže v skupnem oknu. Tako se ustvarja virtualni oz. navidezni prostor, kjer poteka »klepet«. 

Uporabniki se lahko predstavljajo s pravim imenom ali pod vzdevkom. V primerjavi z 

elektronsko pošto tu komunikacija poteka sinhrono. To pomeni, da morajo biti v klepetalnici 

istočasno prisotni vsi, ki klepetajo, saj pogovor poteka »v živo«. Ena od prvih in 

najpriljubljenejših klepetalnic je bila IRC (Internet Relay Chat) (Rugelj in Šlenc, 2007). Danes 

je postalo bolj priljubljeno takojšnje sporočanje (angl. instant messaging). Sporočila, ki jih tipka 

uporabnik, se takoj prenesejo prejemniku, s katerim smo povezani (Šuler, 2012). Pri takojšnjem 

sporočanju je poudarek na dveh udeležencih, veliko sistemov pa omogoča tudi, da se lahko 

klepetu pridruži še več članov. Uporabniki imajo lahko na programu odjemalcu seznam tistih, 

s katerimi klepetajo. Ko se kdo od njih priključi na strežnik, je to mogoče videti po posebni 

oznaki ob njegovem imenu oz. vzdevku. Ob kliku na izbrano ime oz. vzdevek se odpre posebno 

okno in dialog se lahko prične (Rugelj in Šlenc, 2007). Danes se uporabljajo npr. Skype, 

Facebook Messenger, Hangouts (storitev Googla), Viber, Whatsapp idr. 

Protokol FTP (angl. File Transfer Protocol) je protokol za prenos datotek in je namenjen 

izmenjavi datotek med računalniki. Datoteke lahko prenašamo v obe smeri, torej k sebi (ang. 

download) ali od sebe (angl. upload). Prenos datotek je v omrežju internet, tako kot elektronska 

pošta, med starejšimi storitvami spleta.  

1.3.2.2. Spletna gradiva in aplikacije 

 

E-gradivo je eno od orodij za izboljšanje kakovosti pouka. Enotne definicije, kaj so e-gradiva, 

ne poznamo. Lahko jih opredelimo splošneje: »E-gradivo je vse, kar je v elektronski obliki«; 

ali pa bolj specifično: »E-gradivo je digitalno gradivo z določenim ciljem in namenom ali 

vidnim oz. razvidnim učnim ciljem«; oziroma še natančneje: »E-gradivo je vsak (uporaben) 

digitalni vir, ki je sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot ali celo programov« (Mc Greal, 2004 

v Pesek, 2011). Primeri e-gradiv so npr. spletni časopisi, elektronske knjige, spletni portali, 

video posnetki, zvočni zapisi (Retelj, 2015). 

Nekaj prednosti, ki jih imajo e-gradiva pred običajnimi gradivi (tj. učbenik, delovni list ipd.): 

 Večpredstavnost (besedilo, slike, video, zvok, simulacije) – učence pritegne in 

nagovarja ter hkrati ustreza različnim zaznavnim tipom učenja. 

 Interaktivnost – spodbuja aktivnost učencev v procesu izgradnje znanja in večje 

sodelovanje med njimi. 

 Dostopnost – učenec ima kadarkoli in od koderkoli dostop do e-gradiv. 

 Ažurnost – e-gradiva lahko hitro popravimo (Pesek, 2011). 

Spletno gradivo je e-gradivo, ki je dosegljivo na spletu. 

Spletna aplikacija je program oz. aplikacija tipa strežnik–odjemalec, katere odjemalec ali 

grafični uporabniški vmesnik običajno uporabljamo preko spletnega brskalnika. Do aplikacije 

največkrat dostopamo prek omrežne povezave, ki uporablja HTTP(S) (Hyper Text Transfer 

Protokol – glavna metoda za prenos informacij na spletu) in ne pomnilnika naprave. Takšne 

aplikacije velikokrat delujejo prek spletnega brskalnika (npr. Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Safari idr.). Aplikacije so lahko zasnovane tudi tako, da s 

programsko kodo uporabnik komunicira preko grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI – 

Graphical User Interface), ki ga včasih uporabljamo tudi za dostop do baze podatkov, do katere 

dostopamo preko interneta (npr. Google Maps/Google Earth) (Web-Based Application, b. d.). 
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1.3.3. Uporaba interneta v Sloveniji in raziskava PIAAC OECD 

 

V prvi četrtini leta 2015 je imelo v Sloveniji računalnik 78 % gospodinjstev, od tega 60 % 

prenosni računalnik, 46 % namizni računalnik, 24 % tablični računalnik. Če statistiko 

primerjamo z letom 2013: 76 % gospodinjstev je imelo računalnik. Več je prenosnih 

računalnikov (2013: 56 %) in tabličnih računalnikov (2013: 14 %), manjši pa je delež namiznih 

računalnikov (2013: 56 %). Dostop do interneta je imelo v prvem četrtletju 2015 78 % 

gospodinjstev (Statistični urad RS, 2015).  

 

Slika 5: Namen uporabe interneta, prebivalci Slovenije, stari 16–74 let, 1. četrtletje 2015 (vir: 

Statistični urad RS, 2015) 

Največ uporabnikov internet uporablja za elektronsko pošto, na drugem mestu je iskanje 

informacij o blagu, storitvah in na tretjem branje spletnih novic, časopisov ter revij. 

V prvem četrtletju leta 2015 je 73 % oseb, starih 16–74 let, internet uporabljalo redno1 (v EU: 

79 %). 83 % teh ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU: 85 %). Od leta 2004 se 

je delež rednih uporabnikov interneta podvojil – takrat ga je uporabljalo 37 %. Največ rednih 

uporabnikov predstavljajo mladi, stari 16–24 let; najmanj redni uporabniki so osebe, stare 65–

74 let (Statistični urad RS, 2016).  

Raziskava EU Kids online je leta 2010 proučevala otroke, stare od 9 do 16 let. Internet  evropski 

otroci največkrat uporabljajo za šolsko delo (84 %), igranje iger (74 %), gledanje video 

posnetkov (83 %) ter pošiljanje sporočil (61 %). Več kot 74 % slovenskih otrok internet 

uporablja vsakodnevno ali skoraj vsak dan. V starosti od 9 do 10 let (to bo naše raziskovalno 

področje) na internetu preživijo približno 1 uro na dan (Internet in slovenski otroci, 2010).  

Raziskava PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) je ocenjevala, katere 

dejavnosti, povezane z bralnim razumevanjem, s pisanjem sporočil, z uporabo računalnika in 

                                                           
1 Med redne uporabnike interneta se štejejo tisti, ki so v prvi četrtini leta 2015 odgovorili, da so internet 

uporabljali najmanj enkrat v zadnjih treh mesecih. 
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drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri 

tem. Rezultati raziskave so bili objavljeni junija 2016. Raziskava OECD PIAAC je doslej 

največja mednarodna raziskava o stanju spretnosti odraslih, starih med 16 in 65 let, in njihovi 

uporabi pri delu ter v vsakdanjem življenju. Sloveniji se z raziskavo odpira veliko priložnosti, 

saj omogoča, da se primerjamo z 32 razvitejšimi državami, ki so pristopile k raziskavi z 

namenom, da dobijo vpogled v spretnosti delovne sile. Raziskava PIAAC med drugim preučuje, 

ali spretnosti ustrezajo potrebam družbe, ali imajo tisti z boljšimi spretnostmi boljše službe in 

boljše življenje. Glede Slovenije so na področju uporabe računalnika in drugih sodobnih 

pripomočkov ugotovili, da odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja 

v OECD na področju reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Okrog 3,7 % odraslih 

je doseglo 3. raven (najvišjo možno) pri reševanju v tehnološko bogatih okoljih (povprečje 

OECD – 5,8 %). 21,6 % je doseglo 2. raven (povprečje OECD – 25,7 %), na kateri so odrasli 

sposobni reševati probleme, vključujoč manjše število računalniških aplikacij, ter zahtevajo 

veliko korakov in operatorjev, da bi rešili problem. Okrog 49,2 % testiranih v Sloveniji je 

doseglo rezultate na 1. ravni ali pod njo pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih. 

Ta raven vključuje uporabo le splošno razširjenih in znanih tehnoloških aplikacij, kot so e-pošta 

in spletni brskalniki, ter reševanje problemov, ki vključujejo malo korakov, preprosto sklepanje 

in malo ali nič navigacije med različnimi aplikacijami. Okrog 18,4 % odraslih Slovencev 

(povprečje OECD – 14,6 %) nima nobenih predhodnih izkušenj z računalniki oz. nimajo 

osnovnih računalniških znanj. Okrog 6,3 % vključenih v raziskavo se ni odločilo za 

računalniško testiranje (povprečje OECD – 9,5 %). Dosežena izobrazba staršev ima velik vpliv 

na uspešno reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih. Pri odraslih, katerih starši nimajo 

srednješolske izobrazbe, je precej bolj verjetno (36 %), da bodo imeli malo oz. nič računalniških 

spretnosti, kot pri odraslih z vsaj enim staršem z višjo in visoko stopnjo izobrazbe (3,6 %) 

(OECD, 2016). 

1.3.4. Uporaba IKT v slovenskih osnovnih šolah 
 

Informacijska tehnologija je bila v slovenskih osnovnih šolah prvič predstavljena v začetku 

osemdesetih let prejšnjega stoletja (Tišler, 2006 v Šoštarič, 2013). 

Leta 1985 je bila ustanovljena delovna skupina za računalništvo na Zavodu SRS za šolstvo, ki 

je pričela organizirano informatizacijo v osnovnih šolah. Najprej so organizirali 150-urno 

izobraževanje za učitelje računalniških interesnih dejavnosti in prvo tekmovanje iz 

računalništva za učence osnovnih šol (Gerlič, 2000 v Krapež et al., 2001).  

V letu 1988 se je pričel projekt RAČEK (RAČunalniška EKsplozija), ki je nadaljeval delo 

delovne skupine – potekalo je usposabljanje pedagoških delavcev, opremljanje šol z IKT in 

vzpodbujanje raziskovalnega ter razvojnega dela.  

Projekt PETRA je v letu 1989 v osnovne šole pričel uvajati uporabo računalnikov v 5. razredu, 

in sicer pri slovenščini, likovni in tehnični vzgoji. Osrednji namen projekta je bil razvijanje 

didaktike poučevanja ob računalniku (Krapež et al., 2001).  

MŠŠ je leta 1994 pognalo šestletni program Računalniško opismenjevanje (Ro). Program je 

pripomogel k dvigu informatizacije slovenskega šolstva (Skulj, 2000 v Krapež et al., 2001). 

V šolskem letu 1999/2000 je začel potekati projekt Informatizacija predmetov (v okviru 

programa Modeli poučevanja in učenja) in je bil sestavljen iz treh projektnih nalog: PIKA – 

informatizacija učno-vzgojnih dejavnosti v vrtcih in nižjih osnovnošolskih razredih, TIMKO – 

sodelovalno učenje in timsko poučevanje s tehnologijo v višjih razredih osnovne šole, 
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gimnazijah ter srednjih šolah, VESNA – iskanje novih idej in pobud informatizacije v šolstvu 

(Wechtersbach, 2000 v Krapež et al., 2001).  

Leta 2005 je bil sprejet Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Poudarjal 

je široko uporabo IKT na vseh področjih javnega, poslovnega in zasebnega življenja (Brečko 

in Vehovar, 2008).  

Vlada Republike Slovenije je leta 2007 sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe si2010. 

Na področju IKT poudarja izzive, npr. nizko uporabo IKT v učnem procesu, nizko raven znanja 

in veščin s tega področja in pomanjkljivo ponudbo e-vsebin in e-storitev v slovenščini na 

nekaterih področjih (tudi v izobraževanju). Strategija se direktno povezuje z IKT in 

izobraževanjem v poglavju E-izobraževanje. Ta ga opredeljuje kot učenje in poučevanje z 

uporabo IKT (prav tam).  

Sledilo je več projektov, npr. E-šolstvo, ki je potekalo od leta 2009 do 2013. Pomemben cilj 

projekta je bila vzpostavitev poti do e-kompetentnosti, kjer so lahko učitelji, ravnatelji in 

računalnikarji razvijali vseh šest e-kompetenc. Nudili so podporo pri informatizaciji šolstva in 

usmerjali učitelje k smiselni uporabi IKT. Organizirali so tudi mednarodno konferenco SIRIKT, 

kjer predstavljajo novosti s področja IKT, primere dobre prakse, mednarodna predavanja idr. 

(Utrip projekta e-šolstvo, 2013). Nadaljevanje projekta E-šolstvo sta bila dva projekta E-

učbeniki (2011–2014) in e-Šolska torba (2013–2015). Pri prvem so nadgrajevali e-gradiva pri 

naravoslovnih predmetih v osnovni šoli, glavni cilj drugega pa je bil razvoj prostodostopnih e-

učbenikov družboslovnih in jezikovnih predmetov v osmem in devetem razredu osnovne šole 

ter prvem letniku gimnazije (Kreuh in Sambolić Beganović, 2015). 

Prof. Ivan Gerlič opravlja periodične raziskave na področju uporabe IKT v slovenskih osnovnih 

šolah. V zadnji raziskavi iz leta 2011 je ugotovil, da računalnik pri pouku najpogosteje 

uporabljajo mladi učitelji (največ tisti, ki imajo za sabo 2–5 let službovanja). Učitelji pogosteje 

uporabljajo računalnik pri pripravi na pouk kot pri pouku.  

V prvem triletju računalnik najpogosteje uporabljajo pri matematiki, sledijo slovenščina, 

spoznavanje okolja in interesne dejavnosti. Najmanj ga uporabljajo pri likovni in glasbeni 

umetnosti. Pri učiteljih drugega triletja prevladuje uporaba računalnika pri matematiki in 

slovenščini, sledijo tuji jeziki in interesne dejavnosti. Najmanj ga uporabljajo pri zgodovini. Pri 

pouku v tretjem triletju računalnik najpogosteje uporabljajo pri tujem jeziku, izbirnih predmetih 

in matematiki. Najmanj pa so ga leta 2011 uporabljali pri likovni in glasbeni umetnosti ter 

državljanski vzgoji in etiki. Več pouka s pomočjo računalnika poteka v 1. in 3. triletju, v 2. 

občutno manj.  

Leta 2009 je internet pri pouku zelo pogosto ali pogosto uporabljajo 75,9 % vprašanih učiteljev. 

Največ vprašanih računalnik za namene pouka uporablja kot pisalni stroj. Vprašani so menili, 

da je motivacija v smislu sodelovanja pri učencih ob uporabi računalnika višja kot pri običajnem 

pouku in da učenci kažejo večje zanimanje za učno snov.  

Šolam so med cilji, ki jih želijo doseči z uporabo IKT, najpomembnejši: narediti učni proces 

zanimivejši (91,5 %), naučiti učence iskati informacije (91,2 %), obdelovati podatke in 

predstaviti izsledke (91,2 %) ter uvajati in vzpodbujati strategije aktivnega učenja (82,0 %).  

Računalnik pri pouku najpogosteje uporabijo pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi. Učitelji 

IKT uporabljajo predvsem pri tradicionalnih učnih oblikah, sodobnejše učne oblike pa so zelo 

nizko zastopane (npr. problemsko zasnovan pouk, sodelovalno učenje). Gerlič zaključuje, da 

imajo učitelji premalo znanja glede uporabe IKT pri pouku. Tudi Bajželj (2009) v svojem 

prispevku govori o problematiki (ne)pridobivanja specialnih didaktičnih znanj za uporabo IKT 
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pri pouku znotraj študija bodočih učiteljev. Šoštarič (2013) v diplomski nalogi raziskuje 

učiteljevo uporabo IKT na razredni stopnji. Ugotavlja, da je večina šol v Sloveniji po mnenju 

anketiranih učiteljev dobro opremljena s tehnologijo. Najpogosteje uporabljeni napravi sta 

računalnik, povezan v internet, in tiskalnik.  

Brečkova in Vehovarjeva (2008) povzemata rezultate nekaterih raziskav (RIS Učitelji in 

internet, RIS Šolski zavodi, PISA 2006, SITES 2006 in TIMSS 2007). Osebni računalnik skupaj 

z učenci in dijaki tedensko uporablja 23 % učiteljev. Največ so ga uporabljali učitelji razredne 

stopnje, vendar kljub temu kar dobra polovica teh nikoli ne uporablja interneta. Le tretjina 

srednjih in osnovnih šol je navedla, da redno uporablja internet pri samem pouku. Največkrat 

učitelji navajajo, da interneta ne uporabljajo, ker v razredu ni dostopa do interneta, zaradi 

nedostopnosti do računalnikov in nerelevantnosti za izobraževalne programe. Kot pripomoček 

za učni program se internet zdi uporaben 46 % slovenskim učiteljem. Izven pouka računalništva 

se internet najbolj uporablja pri tehnični vzgoji (34 %), pri tujem jeziku (19 %) ter pri fiziki (15 

%). Slovenija ima nadpovprečno infrastrukturo (šole s spletno stranjo, lokalno omrežje, 

širokopasovni dostop) in tudi visoko pripravljenost učiteljev za uporabo IKT. Na drugi strani 

pa močno zaostaja za EU predvsem v dejanski rabi IKT v učilnici in tudi razmerju PC–učenec. 

V letu 2006 je bilo 8 računalnikov na 100 učencev, v EU pa 11 računalnikov na 100 učencev. 

Težko je izmeriti neposreden vpliv IKT na dosežke učencev, ker na uspešnost vpliva več 

dejavnikov. Kljub temu lahko najdemo vzporednice pri povečanju učne motivacije, povečanju 

rokovanja z IKT ter večjih sposobnostih za samostojno učenje. 

1.3.5. E-učenje, e-izobraževanje, e-kompetentni učitelj 

 

Dandanes velikokrat zasledimo besede, ki imajo pred seboj črko e-, kar pomeni elektronski/-

ska/-sko, npr. e-banka, e-pošta, e-zdravstvo, e-učenje, e-učbenik, e-izobraževanje, e-

kompetenca idr. Zdi se, kot da se naše življenje vsak dan bolj digitalizira, da se briše meja med 

resničnim in virtualnim svetom. Tako vse besede, ki imajo pred seboj e-, predstavljajo nekaj, 

kar poteka v povezavi s sodobno tehnologijo. Uporaba računalnikov in druge tehnologije je v 

uporabi tako rekoč na vsakem našem koraku.  

 »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev.« (UNESCO, 1993) Velikokrat se pojavi vprašanje, ali se e-

učenje kaj razlikuje od neelektronskega/tradicionalnega učenja. Ne glede na to, kakšno učenje 

imamo v mislih, naj bo to individualno, skupinsko, obrnjeno, e-učenje idr. ali kako ga 

opredelimo in razčlenjujemo, »procesi učenja še vedno potekajo v glavah učencev« (Rugelj, 

2015). 

V mednarodnem združenju ISTE (International Society for Technology in Education) so 

predstavili standarde ISTE za učitelje, ki vključujejo spretnosti, ki naj bi jih imel e-kompetentni 

učitelj. To so: 

1. Pomoč in spodbujanje učenja učencev in ustvarjalnosti 

a. Spodbujanje, podpiranje in biti vzor pri kreativnem in inovativnem razmišljanju ter 

domiselnosti. 

b. Učenci naj raziskujejo vsakdanje probleme in jih rešujejo z uporabo digitalnih 

pripomočkov in virov. 

c. Spodbujanje razmišljanja z uporabo sodelovalnih sredstev, pripomočkov, oblik in 

metod poučevanja. 
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d. Biti vzor sodelovalnemu učenju z vključevanjem učenja skupaj z drugimi ljudmi: 

učenci, sodelavci in drugimi; v živo in prek virtualnih okolij. 

 

2. Ustvarjanje in razvijanje digitalni dobi primernih učnih izkušenj in preverjanj znanja 

a. Ustvarjanje ali prilagajanje učnih izkušnenj, ki vključujejo digitalne pripomočke in 

vire. 

b. Razvijanje tehnološko obogatenega učnega okolja, ki omogoča vsem učencem, da 

sledijo lastnim interesom ter zanimanjem in da postanejo aktivni udeleženci pri 

postavljanju učnih ciljev, spremljanju učenja in ocenjevanju svojega napredka. 

c. Prilagajanje in personalizacija učnih aktivnosti tako, da zajamemo čim več učnih 

stilov, učnih strategij in sposobnosti uporabe digitalnih pripomočkov in virov. 

d. Zagotavljanje večkratnega in raznolikega formativnega in sumativnega preverjanja 

znanja. 

 

3. Biti vzor dela in učenja v digitalni dobi 

a. Uporabljanje lastne digitalne pismenosti in transfer znanja v uporabo novih 

tehnologij in situacij. 

b. Sodelovanje z učenci, vrstniki, s starši in širšim okoljem z uporabo digitalnih orodij 

in virov. 

c. Posredovanje relevantnih informacij in idej učencem, staršem in vrstnikom z 

uporabo raznolikih medijev digitalne dobe. 

d. Predstavljanje učinkovite rabe aktualnih in porajajočih se digitalnih orodij za 

odkrivanje, analiziranje, evalvacijo in uporabo informacijskih virov ter podporo pri 

raziskovanju in učenju. 

 

4. Spodbujanje k digitalnemu državljanstvu in odgovornosti ter biti vzor 

a. Upoštevanje varne, legalne in etične uporabe digitalnih informacij in tehnologij; 

vključujoč spoštovanje avtorskih pravic, intelektualne lastnine in navajati vire. 

b. Upoštevanje raznolikih potreb učencev z zagotavljanjem pravičnega dostopa do 

primernih digitalnih orodij in virov. 

c. Spoštovanje digitalnega bontona in odgovorna socialna interakcija v uporabi 

digitalnih orodij in gradiv. 

d. Razvijanje in biti vzor v razumevanju drugih kultur in globalizacije v vključevanju 

in komunikaciji s kolegi in z učenci drugih kultur ter pri tem uporabljati 

komunikacijska in sodelovalna orodja digitalne dobe.  

 

5. Prizadevanje za profesionalno rast in vodenje 

a. Sodelovanje v lokalnih in globalnih učnih skupnostih za odkrivanje kreativnih 

uporab tehnologije in za spodbujanje učenja učencev. 

b. Vodenje razreda tako, da upoštevamo vizijo integriranja tehnologije. 

c. Evalvacija in refleksija trenutnih raziskav in primerov dobrih praks pri uporabi 

digitalnih tehnologij. 

d. Prispevanje k učinkovitosti, aktualnosti in samoizpopolnjevanju v učiteljskem 

poklicu tako v šoli kot v širši skupnosti (ISTE, 2016). 

Tudi organizacija UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organizations) je opredelila standarde in kompetence za učitelje 21. stoletja pri integraciji IKT 

v pouk. Na Sliki 6 je prikaz te opredelitve. 
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Slika 6: Model IKT-kompetenc iz pedagoške dimenzije (UNESCO, 2016) 

V priročniku UNESCA so v preglednicah razdelani in razloženi še standardi za vsako 

kompetenco, stopnjo sprejemanja in element sprejemanja IKT. Učitelj lahko iz njih prepozna, 

na kateri stopnji se nahaja trenutno, in načrtuje morebitno izboljšanje pri integraciji IKT v pouk 

in samo pedagoško delo. V priročniku je 27 preglednic. Primer preglednice je viden v Tabeli 1. 
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Tabela 1:Primer prve stopnje IKT-standardov in kompetenc, opredeljenih po UNESCO, 2016 

 

V Sloveniji so opredelili pot za šolo 21. stoletja kot e-kompetentno šolo, ki jo sestavljajo tri 

področja:  

 postavitev e-učnega okolja, 

 razvoj ustreznih e-vsebin, 

 izobraziti e-kompetentnega učitelja (zna in zmore e-vsebine smiselno uporabiti v e-

učnem okolju). 

V projektu Ministrstva za šolstvo in šport E-šolstvo so definirali 6 temeljnih e-kompetenc, ki 

bodo učiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pomagale pri 

doseganju digitalne pismenosti: 

K1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT, 

K2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo, 

K3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 

informacij in konceptov, 

K4 Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij, 

K5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv), 

K6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT (Kreuh idr., 2012).  

 

Nujno je, da se v sodobnem izobraževanju premaknemo od tradicionalnega transmisijskega 

modela poučevanja k aktivnim oblikam učenja. Učitelj v tem primeru pripravlja ustrezno 

okolje, naloge in izzive za samostojno učenje učencev. Pri tem jih usmerja in jim daje povratne 

informacije. Sočasno s tem bi se morali učni cilji z nižjih taksonomskih ravni premakniti na 

višje s poudarkom na iskanju, vrednotenju in uporabi znanja (Rugelj, 2015).  

 

1.4. Učni načrti za angleščino na razredni stopnji in IKT-vsebine v njih 
 

Novak, Velikanje in Kranjc (2013) ugotavljajo, da v učnih načrtih predmetov 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnega obdobja v slovenskem javnem šolskem sistemu razvijanje kompetenc IKT ni 

STOPNJA SPREJEMANJA IKT: VKLJUČEVANJE 

KOMPETENCA: OBLIKOVANJE ELEMENT STOPNJE SPREJEMANJA: 

SEZNANITEV 

1. Učitelj oblikuje učno okolje, podprto z IKT, 

ki bo zagotavljajo smiselno in razumljivo 

izobraževanje učencev. 

1.1. Učitelj ve, da lahko IKT podpre učno okolje 

skozi shranjevanje, komunikacijo, prenos in 

izmenjavo informacij. 

OPIS STANDARDOV: 

a) Pozna nekatera osnovna orodja, ki podpirajo učinkovito shranjevanje, komunikacijo, prenos in 

izmenjavo informacij. 

b) Spozna, da lahko IKT poskrbi za večjo fleksibilnost pri načrtovanju in vodenju prostora, časa 

ter učnih gradiv. 

c) Spozna pomembnost uporabe tehnologije za vizualizacijo strukture vsebine v učnem okolju.  

d) Spozna prednosti in možnosti vključevanja IKT za dostop in iskanje kakovostnih informacij v 

učnem okolju.   
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obvezno – obstajajo le priporočila. Zato lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da se IKT-vsebin 

ne poučuje na sistematičen in organiziran način. 

Šolski obvezni izbirni predmet računalništvo se pojavi šele v sedmem razredu osnovne šole. 

Neobvezni izbirni predmet računalništvo pa je predmet drugega triletja in se v slovenskih šolah 

izvaja šele tretje leto (od šolskega leta 2014/2015 naprej). Kljub temu se velikokrat pričakuje, 

da otrok računalnik in delo z njim vsaj približno obvlada. Znanja in spretnosti uporabe 

tehnologije v skladu s sodobnimi kurikularnimi pogledi so zahtevani za vse učence.  

Profesor dr. Jože Rugelj je v intervjuju za znan slovenski časnik povedal: »Na vsak način bi se 

morali učenci spoznati z osnovnimi znanji za delo za IKT in se usposobiti za njihovo uporabo 

pri učenju in drugih opravilih že mnogo prej, že v prvih letih šolanja. Prava rešitev bi bila 

pravzaprav vključitev teh vsebin v druge predmete na način, kot se tehnologija uporablja. 

Podobno, kot so lepopis, ki je bil v času naših babic in prababic samostojen predmet, pozneje 

priključili k materinščini, tako bi se dandanes lahko tudi urejanje besedila z računalnikom 

naučili pri istem predmetu. Analogno bi lahko uporabo preglednic vključili v matematiko ali pa 

v zemljepis, ko bi se učili računanje funkcij ali predstavljanje podatkov.« (Černoga, 2013)  

1.4.1 Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu 

 

Pregledali smo učni načrt za predmet tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) in v njem našli nekaj 

priporočil, zakaj in kako naj učitelji integrirajo IKT v pouk. Pod poglavjem Didaktična 

priporočila je posebno poglavje Informacijska tehnologija, in sicer: 

»Razvita digitalna zmožnost ne prispeva le k razvoju znanja, temveč tudi k ustvarjanju novih 

načinov razmišljanja, hkrati pa pripravlja in vzgaja mlade za življenje v sodobni informacijski 

družbi.  

Učenci pri pouku prvega tujega jezika razvijajo digitalno zmožnost na način, da je uporaba 

informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v podporo ciljem pouka. Tako učenci pri 

pouku jezikov razvijajo zmožnost: 

 iskanja in zbiranja podatkov in informacij, 

 komuniciranja in sodelovanja na daljavo v okviru (omejene) jezikovne zmožnosti, 

 varne rabe ter upoštevanja pravnih in etičnih načel uporabe informacijske in 

komunikacijske tehnologije. 

Z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku prvega tujega jezika v prvem 

obdobju spodbujamo: 

 zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku (z uporabo spletnih storitev za komuniciranje, 

kot so npr. socialna omrežja), 

 razvijanje medkulturne zmožnosti (učenci se z glasbo in videoposnetki soočajo z 

izvirnimi okoliščinami, spoznavajo kulturo, običaje, navade, nebesedno komunikacijo 

drugih kulturnih skupnosti itn.), 

 besedno, glasovno in vizualno ustvarjalnost učencev (npr. izdelava stripov, slikanje in 

risanje s pomočjo računalniških programov), 

 objavljanje izdelkov učencev (grafično, slikovno, zvočno, večpredstavno). 

Vključevanje informacijske in komunikacijske tehnologije v pouk je smiselno le, če ta prispeva 

k lažjemu razumevanju učnih vsebin, ohranjanju motivacije za učenje in izboljšanju učnih 

rezultatov. Učitelj naj pri načrtovanju pouka razmisli o prednostih, ki jih prinaša informacijska 
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in komunikacijska tehnologija, opredeli cilje, učno vsebino, načine preverjanja znanja in 

zmožnosti ter izbere primerno učno in programsko okolje.« 

Smernice UN, kako vključevati IKT v pouk angleščine v 2. in 3. razredu, so napisane kratko in 

jedrnato. Učiteljem dopuščajo veliko svobode. Zanimivo je, da so v priporočila vključili tudi 

komunikacijo na socialnih omrežjih. Učenci so morda še malo premladi za tak način 

sporazumevanja.  

1.4.2. Učni načrt za angleščino od 4. do 9. razreda  

 

V učnem načrtu za angleščino od 4. do 9. razreda najdemo nekaj omemb informacijsko-

komunikacijske tehnologije in napotkov, kako naj jo učitelji vključujejo v pouk. Na primer v 

poglavju Ključne zmožnosti za vseživljenjsko učenje je na str. 9 kot kompetenca opisana tudi 

digitalna pismenost in cilji vključevanja v pouk angleščine:  

»Učenci pri pouku angleščine kritično uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

za pridobivanje, vrednotenje in shranjevanje informacij, za njihovo tvorjenje, predstavitev in 

izmenjavo ter za sporazumevanje in sodelovanje v mrežah na svetovnem spletu. Učenci 

razvijajo zmožnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije tako, da: 

• spoznajo in uporabljajo elektronske in spletne slovarje, 

• pridobivajo podatke s spleta (spletne strani, portali, družbena omrežja) in uporabljajo 

brskalnike in iskalnike v angleščini), 

• jo uporabljajo za komuniciranje v angleščini (npr. elektronska pošta, e-telefon, 

klepetalnice, blogi, forumi idr.), 

• pridobivajo gradivo o različnih temah, obravnavanih pri pouku, 

• objavljajo svoje izdelke in sporočila, 

• predstavljajo svoje izdelke (grafično, slikovno, pisno, zvočno), 

• se vključujejo v mednarodne mrežne projekte in šolska partnerstva.« 

Pod poglavjem Vsebine, str. 21, 22, najdemo medpredmetne teme, med katerimi je tudi vzgoja 

za medije. Med temi se z IKT povezujejo npr. vpliv svetovnega spleta, medijev, kritično 

sprejemanje informacij, prepoznavanje različnih mnenj, utemeljitev in vrednot v okviru 

medijskih vsebin itn. 

V istem poglavju najdemo tudi zadnje podpoglavje, ki se imenuje Informacijska tehnologija, 

str. 52: 

»Sodobna informacijska tehnologija omogoča uvajanje raznolikih oblik in metod dela ter 

omogoča učitelju pripravo in prilagoditev besedil, nalog in drugih gradiv za doseganje 

različnih ciljev, opisanih v tem učnem načrtu. Učenje s pomočjo sodobne tehnologije pa učence 

večinoma zelo motivira, zato priporočamo, da je tako delo usmerjeno v hitrejše in kakovostnejše 

doseganje ciljev pouka predmeta. 

Učenci pri pouku tujega jezika razvijajo digitalno zmožnost, tako da je uporaba informacijsko-

komunikacijske tehnologije v podporo ciljem pouka. S tem učenci pri pouku jezikov razvijajo 

zmožnosti: 

 iskanja, zbiranja, obdelovanja in vrednotenja podatkov in informacij, 

 kominiciranja in sodelovanja na daljavo, 

 izdelave in objave gradiv, 
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 varne rabe ter upoštevanja pravnih in etičnih načel uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije. 

Z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku tujega jezika spodbujamo: 

 zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku (z uporabo spletnih storitev za komuniciranje, 

kot npr. e-pošta, socialna omrežja, blogi, spletna telefonija idr.), 

 splošno razgledanost (prek iskanja informacij po spletu z različnih družbenih in 

predmetnih področij, uporabe elektronskih slovarjev, seznanjanja z aktualnimi dogodki 

v medijih itd.), 

 razvijanje medkulturne zmožnosti (učenci se z glasbo, videoposnetki, pododdajami itd. 

soočajo z izvirnimi okoliščinami, spoznavajo kulturo, običaje, navade, nebesedno 

komunikacijo drugih kulturnih skupnosti itd.), 

 besedno, glasovno in vizualno ustvarjalnost učencev (npr. izdelava stripov, spletnih 

strani in pododdaj z uporabo različnih spletnih aplikacij itd.), 

 predstavljanje in objavljanje izdelkov učencev (grafično, slikovno, pisno, zvočno, 

večpredstavno), 

 sodelovalno ustvarjanje znanja (npr. v mrežnih projektih IEARN, e-twinning, 

mednarodnih šolskih partnerstvih itd.). 

Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk je smiselno le, če ta prispeva k 

lažjemu razumevanju učnih vsebin, ohranjanju motivacije za učenje in izboljšanju učnih 

dosežkov. Učitelj naj pri načrtovanju pouka razmisli o prednostih, ki jih prinaša informacijsko-

komunikacijska tehnologija, opredeli cilje, učno vsebino, načine preverjanja znanja in 

zmožnosti ter izbere primerno učno in programsko okolje.« 

V primerjavi z UN za 2. in 3. razred pri poučevanju angleščine se v tem UN termin IKT omenja 

večkrat. V večini dokument predstavlja prednosti, ki jih pridobimo s poučevanjem angleščine 

z uporabo tehnologije, in katere spretnosti spodbuja takšno učenje. Dobro je, da so pri teh 

napisani predlogi dejavnosti, ki jih lahko v okviru pouka izvaja učitelj. V nadaljevanju 

magistrskega dela ugotavljamo podobno kot v UN – učenje angleščine z IKT učence (dodatno) 

motivira.  

1.5. Združevanje IKT in angleščine 
 

Dudeney in Hockly (2012) povzameta kratko zgodovino vključevanja tehnologije v poučevanje 

angleščine (ELT – English Language Teaching), ki je v zadnjih 25 letih doživelo korenite 

spremembe. V začetku je bila tehnologija omejena le na izdelavo besedil s pomočjo računalnika 

in t. i. gap-filling nalog (vstavljanje manjkajočih besed). Množični dostop do interneta, razmah 

tehnologije spleta 2.0, socialna omrežja in mobilne naprave omogočajo tako učiteljem kot 

učencem, da so globalno povezani in globalno izobraženi.  

OBDOBJE »CALL« 

Kratica CALL označuje računalniško podprto učenje (angl. Computer Assisted Language 

Learning). To obdobje je trajalo od sredine osemdesetih2 do konca devetdesetih let. Tehnologijo 

tega obdobja sta preučevala Warchauer (1996) in Bax (2003). Oba sta videla 3 ključna 

obdobja/stopnje v uporabi tehnologije v poučevanju: 

                                                           
2 To ne pomeni, da se je »CALL« obdobje pričelo v osemdesetih, vendar je takrat doživelo večji razmah. Do 

takrat je bila tehnologija dostopna le redkim. 
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 Stopnja 1 

Osnovna interakcija in minimalna povratna informacija – t. i. drill and kill vaje (posveča 

se predvsem učenju na pamet, pomnenju določenih besed). Obdobje statičnega besedila: 

urejevalnikov, vstavljanja manjkajočih besed, preprostih iger, samodejne povratne 

informacije.  

 

 Stopnja 2 

Naprednejša interakcija in boljše povratne informacije. Tehnologija je kot tutor – vodi 

učenca v odkrivanje jezika in omogoča jezikovno produkcijo skozi prepoznavanje 

jezika. Računalnik spodbuja učenca k učenju. 

 

 Stopnja 3 

Razvoj multimedije in razmah internetnega dostopa – spodbujanje integracije, ki se 

osredotoča na vse 4 jezikovne spretnosti (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje), na 

večjo osebno interakcijo in računalniško podprto komunikacijo. 

V tem obdobju se strojna oprema (angl. hardware) začne izboljševati. To pomeni tudi, da 

tehnologija postane dostopnejša – cenejši osebni računalniki, barvni monitorji idr. Računalniki 

vključujejo tudi multimedijo, dobijo bogatejše barve in zvok. Pojavljati se začnejo 

izobraževalni CD-romi. Ti so velikokrat priloženi tudi klasičnim učbenikom. Na njih so dodatne 

vaje in materiali za študij. Na CD-romih so dostopni tudi slovarji z izgovorjavo besed in 

sopomenkami. Izobraževalne ustanove začnejo investirati v računalniške učilnice (angl. 

computer labs).  

OBDOBJE RAZMAHA INTERNETA 

Konec devetdesetih let se začne razmah interneta in se dodobra utrdi na prehodu v novo 

tisočletje. Internet je ponudil možnosti predvsem v (hitrejšem) širjenju informacij in v (hitrejši) 

komunikaciji. Ti dve prednosti je izkoristilo tudi poučevanje angleščine. 

 Internet  

Klepetalniki in e-pošta so povezali učilnice in učence iz različnih delov sveta. Eden bolj 

znanih klepetalnikov je bil IRC (angl. Internet Relay Chat). Pojavili so se t. i. sodobni 

dopisovalci prek interneta (angl. penfriends). V tem obdobju se je razvil tudi projekt British 

Councila – eTwinning, ki deluje še danes. Zasnovan je bil kot orodje za učitelje, da bi 

poiskali partnerje za izmenjavo izkušenj pri poučevanju in da bi sodelovali med seboj. 

Danes je eTwinning »akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje 

v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih 

in srednjih šol. Vzpostavijo se lahko neformalna partnerstva in projekti sodelovanja med 

sodelujočimi evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju (eTwinning, b. d.).« 

Bernie Dodge je leta 1995 razvil naloge na spletu, ki sledijo učenju angleščine po načelu 

reševanja nalog (angl. task based). Uporabljajo predvsem informacije, ki jih najdemo na 

internetu in ne temeljijo na izgradnji nečesa novega. 

Skupaj z nalogami, ki temeljijo na delu z besedili, so se začele pojavljati spletne strani za 

učitelje angleščine. Ena prvih je bila »Dave's ESL Café«, ki deluje še danes. Zaradi vse 

hitreje rastočih spletnih gradiv in aplikacij za poučevanje angleščine se je pojavila potreba 

po knjigah oz. člankih, ki so učitelje vodili po spletnih virih , ki jim lahko zaupamo, podajali 

so primere za uporabo ipd. Stran še vedno deluje.  
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Sočasno s spletnimi stranmi so učitelji angleščine sodelovali v razpravah na internetu in si 

nudili medsebojno pomoč. Primera take internetne skupnosti sta bila na primer TESL-L in 

NETEACH-L. Te spletne strani so nato postali forumi. Etienne Wenger je take skupine 

poimenovala »skupnosti prakse« (angl. communities of practice).  

Vse večji razmah interneta se je odražal tudi v prvih spletnih tečajih oz. izobraževanjih 

učiteljev in razvoju spletnih učilnic (ang. VLE – Virtual Learning Environments), med 

katerimi omenimo spletno učno okolje Moodle, ki ga uporabljamo tudi v Sloveniji. 

 Splet 2.0 

Splet 2.0 je prinesel to spremembo, da lahko sedaj tudi spletni uporabniki, ki niso vešči 

programiranja ali oblikovanja, soustvarjajo vsebine na internetu (spletna gradiva in 

aplikacije) in ne samo prebirajo informacije. Učitelji lahko uporabljajo bloge, wiki okolja 

in orodja spleta 2.0 tako, da naredijo pouk kreativnejši in privlačnejši. Nekaj primerov take 

uporabe se nahaja v tem magistrskem delu v poglavju Spletna gradiva in aplikacije, 

uporabljena pri pouku eksperimentalne skupine. 

Interaktivne table (angl. IWB – Interactive White Board) postopoma zavzemajo mesto v 

učilnicah in verjetno počasi prinašajo t. i. »normalizacijo« v tehnologiji in poučevanju: 

»CALL bo dosegel stopnjo, ko bodo jezikovni učitelji in učenci računalnike uporabljali kot 

del vsake učne ure, tako kot svinčnik ali knjigo. Ne bodo predstavljali osrednjega dela učne 

ure, a bodo prisotni pri vsaki. Računalniki bodo obravnavani kot nekaj, kar bo pred 

potrebami učencev, in se bodo tem potrebam tudi prilagajali.« (Bax, 2003, str. 24) 

S pojavom interaktivnih tabel se je pojavilo povpraševanje po gradivih. British Council je 

bila ena prvih organizacij (javnih ustanov), ki jih je ponujala. Nato so tudi založbe začele 

izdelovati gradiva za interaktivne table. Največja prednost takih gradiv je video in avdio 

gradivo. Tudi povezava interaktivne table z internetom prinaša učiteljem možnost, da lažje 

uporabljajo spletna gradiva in aplikacije v razredu. Še vedno pa obstaja vprašanje, ali 

uporaba interaktivnih tabel res izboljša učenje in didaktiko poučevanja tujega jezika.  

Socialna ali družabna omrežja so danes del učiteljevega dnevnega življenja, tam si učitelji 

izmenjujejo informacije, ideje, prepričanja … Naj omenimo le nekaj takšnih strani: 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram idr.  

Priljubljeni so tudi glasovno podprti programi za klepetanje, kot je npr. Skype, ki podpira 

tudi prenos videa, deljenje zaslona (ang. Screen Sharing), deljenje aplikacij (ang. 

Application Sharing), kar naredi mednarodne razredne projekte še bolj dosegljive in 

priljubljene kot kadarkoli prej. 

Učenje se vse bolj pomika iz učilnic, poteka tudi doma, na vseh področjih življenja. Velik delež, 

zakaj je temu tako, lahko pripišemo uporabi mobilnih naprav – npr. pametnih telefonov, tablic 

idr. M-učenje predstavlja posebno obliko e-učenja, ki je zaradi prisotnosti mobilnih naprav v 

vsakdanjem življenju vedno bolj priljubljena. Tudi šole investirajo v nakup teh naprav. V 

uporabo prihajajo vedno nove tehnologije, stare pa se nenehno izpopolnjujejo in nadgrajujejo.  
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1.5.1. Vseživljenjske kompetence 
 

Nemalokrat slišimo stavek, da se ljudje učimo vse življenje. Organi Evropske unije (to so 

Evropski svet, Evropska komisija in Evropski parlament) so predstavili ključne kompetence, ki 

naj bi jih posameznik pridobil prek formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja. 

Kompetenca je kombinacija znanja, veščin, stališč in vedenja, ki jih ima neka oseba. Ključne 

kompetence pa predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih 

vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, in bi 

morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in predstavljajo osnovo 

vseživljenjskemu učenju (Škulj, 2006). 

Evropska unija je leta 2006 predstavila 8 vseživljenjskih kompetenc: 

 sporazumevanje v maternem jeziku; 

 sporazumevanje v tujih jezikih; 

 matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 

 digitalna pismenost; 

 učenje učenja; 

 socialne in državljanske kompetence; 

 samoiniciativnost in podjetnost ter 

 kulturna zavest in izražanje (Evropska komisija, 2007). 

Za našo raziskovalno nalogo sta pomembni predvsem sporazumevanje v tujih jezikih in 

digitalna pismenost, ki so jo pozneje poimenovali digitalna kompetenca. 

Evropska komisija (2007, str. 5) kompetenco sporazumevanje v tujih jezikih utemelji kot tako, 

ki »temelji na sposobnostih razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in 

mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v ustrezni vrsti družbenih in 

kulturnih okoliščin – izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti čas – v skladu z željami 

ali potrebami posameznika. Sporazumevanje v tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta 

posredovanje in medkulturno razumevanje. Posameznikova stopnja usposobljenosti je odvisna 

od štirih razsežnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in od posameznega jezika ter 

posameznikovega družbenega in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov.« 

Digitalna pismenost pa po mnenju Evropske komisije »vključuje varno in kritično uporabo 

tehnologije informacijske družbe (IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. 

Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, 

shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in 

sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu« (prav tam, str. 7). 

 

Ferrarijeva (2013, str. 4) predstavlja poročilo projekta DIGCOMP 1.0 (Digital Competence 

Framework for Citizens) in različne vidike digitalne kompetence. Posameznik lahko s 

samoocenjevalnimi tabelami in podrobnim opisom različnih vidikov digitalne kompetence 

določi raven, na kateri se trenutno nahaja. Digitalno kompetenco razčleni na ta področja: 

 

1. Obdelava informacij: identificirati, najti, predelati, shraniti, organizirati in analizirati 

digitalno informacijo, ovrednotiti relavantnost in namen. 

2. Komunikacija: komunicirati v digitalnem okolju, izmenjavati vsebine s pomočjo 

spletnih orodij, povezovati in sodelovati z drugimi s pomočjo digitalnih orodij, delovati 

in sodelovati v skupnostih ter omrežjih, medkulturno zavedanje. 
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3. Ustvarjanje vsebin: ustvarjati in urejavi nove vsebine (od urejanja besedil do slik in 

videa); integrirati in ponovno predelati prejšnje znanje ter vsebine; ustvariti kreativne 

izdelke, medijske vsebine in programirati; uporabiti in spoštovati avtorske pravice. 

4. Varnost: osebna zaščita, varovanje podatkov, varovanje digitalne identitete, varnostni 

ukrepi, varna in smiselna raba. 

5. Reševanje problemov: ugotoviti digitalne potrebe in vire, sprejemati utemeljene 

odločitve o najprimernejšem digitalnem orodju glede na namen in potrebe, reševati 

konceptualne probleme s pomočjo digitalnih orodij, kreativno uporabljati tehnologijo, 

reševati tehnične probleme, nadgrajevati svoje kompetence in kompetence drugih. 

 

Trenutno je projekt DIGCOMP v 2. fazi, v kateri ga bodo dodelali (Evropska komisija, 2016). 

 

1.5.2. Prednosti uporabe IKT pri pouku angleškega jezika 
 

Dudeney in Hocklyjeva (2007, str. 7, 8) naštejeta nekaj razlogov, zakaj bo IKT (če že ni) zasedla 

pomembno mesto pri poučevanju angleščine: 

 povezanost v internetno omrežje, 

 učencem je uporaba tehnologije domača, 

 angleščina je velikokrat jezik, ki se uporablja v povezavi z novimi tehnologijami, 

 možnost dostopa do avtentičih gradiv in že narejenih gradiv na spletu, 

 splet omogoča možnosti za sodelovanje in komunikacijo tudi najbolj oddaljenim 

krajem, 

 skupaj s pisnimi gradivi (npr. učbeniki) se objavljajo tudi e-gradiva (CD-romi, DVD-ji, 

interaktivne igre …), 

 nova mobilna tehnologija omogoča učenje tudi izven učilnic, 

 učenci lahko s pomočjo tehnologije vadijo vse 4 sporazumevalne možnosti. 

Prednosti, ki jih ima tehnologija na področju poučevanja jezika, je veliko. Največ se poudarjata 

predvsem povečana motivacija učencev za učenje in individualizacija, ki jo IKT omogoča 

(Ghasemi in Hasemi, 2011; Hadžibegič-Bicciato, 2010; Read, 2007; Stroia, 2012; Sudqivst in 

Sylven, 2014).  

Brewsterjeva (2002) pravi, da združevanje IKT in tujega (angleškega) jezika spodbuja celostni 

razvoj učencev ter prednosti razdeli na več podskupin: psihološke (npr. večja motivacija, 

ustreza različnim učnim stilom), jezikovne (npr. vključuje vse dejavnike komunikacije, 

vključujoč neverbalno komunikacijo), kognitivne (npr. razvija otrokovo radovednost, 

motorične spretnosti), socialne (npr. sodelovalno učenje pri ustvarjanju vsebin z računalnikom) 

in kulturne (npr. učenci imajo stik z avtentičnimi materiali in naravnimi govorci). 

Stroia (2012) navaja več prednosti:  

 Simultano vključevanje več čutil (sluh in vid) prek uporabe medijev. 

 Prav zgornje je lahko popestritev in zabava ter poveča občutek sprejetja/vključenosti in 

motivacije učenca. 

 Ni ovire časa in prostora. Učenca lahko izpostavimo naravnim govorcem z večjo 

lahkoto s pomočjo virtualnega »potovanja« – ni nam treba potovati na klasičen način in 

tako porabiti časa ter drugih stroškov (čeprav bi bila to morda najbolj optimalno). 

 Na internetu lahko z lahkoto dostopamo do avtentičnih gradiv in komuniciramo z 

naravnimi govorci. Učenci so lahko bolj motivirani, saj so v stiku z realnim svetom. 
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 Večkratna možnost ponovitve – učenec lahko avdio ali video sekvence ponavlja 

kolikokrat želi, ne da bi pri tem utrujal učitelja. Posameznik lahko celo upravlja način 

govorjenja, ustvarja potrebne premore, če želi do potankosti razumeti sporočilo. 

Računalnik se nikoli ne utrudi, se nikoli ne razjezi in je zelo potrpežljiv. 

 Prednost digitalnih gradiv (predvsem spletnih) je tudi ta, da jih lahko z lahkoto 

posodabljamo (kar je velika prednost v tem hitro spreminjajočem se svetu). 

 Delo z računalnikom/računalniškimi programi omogoči učencu, da samostojno 

prilagaja ritem učenja glede na svoje osebnostne lastnosti. 

 Dosegljivost – s tem tudi prilagodljivost drugim aktivnostim. Učna ura s pomočjo 

računalnika je vedno tam – ni pritiska časa in urnika. Seveda je v tem slabost, da bi 

učenec nenehno odlašal z učnim procesom. Od učenca torej tako delo zahteva veliko 

motivacije, organizacije in samomotivacije. 

 V določeni starosti so otroci zelo občutljivi na mnenje sošolcev – nemalokrat se lahko 

zgodi, da napačen odgovor povzroči posmehovanje in tako se nekdo počuti osramočeno. 

Predvsem najbolj sramežljivim se lahko zgodi, da obupajo in ne sodelujejo aktivno. Za 

take učence je lahko uporaba računalniške tehnologije zelo dobrodošla – samostojno 

delo ne predstavlja težave, da bi se osmešili pred razredom. 

 Velikokrat se zgodi, da so učenci samo fizično prisotni v razredu, z mislimi pa so nekje 

drugje. Za učitelja je zelo težko vzdrževati pozornost vseh učencev v razredu. Pri 

samostojnem delu z računalnikom pa morajo biti učenci ves čas vključeni in držati 

pozornost, saj so oni edini, ki lahko rešijo nalogo in odgovorijo na vprašanja. Primorani 

so biti aktivni v vseh fazah učenja in biti pozorni ves čas – aktivno učenje.  Velikokrat 

je tako učenje tudi interaktivno. 

 Ko učenci rešujejo naloge na računalniku, lahko učenci prejmejo takojšnjo povratno 

informacijo – to je lahko tudi dodatna motivacija za učenje. Pri vsem tem pa moramo 

upoštevati, da je lahko računalnik dobra izbira za alternativne vrste nalog (da/ne 

vprašanja) ali za naloge več izbir (angl. multiple choice tasks), nesposoben pa je 

kakovostnih povratnih informacij pri zapletenejših situacijah, npr. pri tvorjenju jezika 

(pisanje, govorjenje) – tu je človek še vedno nenadomestljiv. 

 

1.5.3. Slabosti uporabe IKT pri pouku angleškega jezika 

 

Ko uporabljamo IKT, se srečujemo s hitro spreminjajočo se tehnologijo in posledično se 

moramo pripraviti na morebitne (tehnične) težave v povezavi s tem. Šole in nenazadnje tudi 

razredi so različno opremljeni z IKT. Primer 1: imamo dva razreda, ki ju poučujemo – pri eni 

učni uri je na voljo interaktivna tabla, pri drugi, v drugi učilnici, pa ni, vendar želimo izvesti 

podobno uro v obeh razredih. To pomeni več prilagajanja, dogovarjanja, iznajdljivosti učitelja 

in posledično tudi stresa. Primer 2: pri pouku želimo uporabiti (angleški) program, ki ga 

naložimo na računalnik. Program lahko deluje samo na določenih računalnikih v računalniški 

učilnici, lahko se pojavijo težave pri delovanju slušalk, ki jih potrebujemo za delo s programom 

ipd. Torej – uporaba IKT brez ustrezne tehnične podpore je lahko zelo naporna in stresna za 

učitelja kot tudi za učence. V najslabšem primeru je to izguba dragocenega časa, namenjenega 

usvajanju tujega jezika (Brewster, 2002).  

E-gradiva so včasih bolj obremenjujoča kot papirna gradiva. Zaslon učenca obremenjuje tako 

kognitivno kot fizično. Zahteva pozornost in trud učečega. Velikokrat je dodanih več motečih 

elementov. Nekatere raziskave kažejo, da na zaslonu beremo počasneje in si tudi manj 

zapomnimo (Jabr, 2013 v Pečjak, 2015). 
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Učenci lahko čas, ki ga namenimo uporabi IKT oz. računalništva, razumejo kot prosti čas in 

zgolj zabavo (Roth, 2005 v Bajželj, 2009). Hkrati se lahko učenci v izobilju informacij, ki jih 

najdejo na spletu, ne znajdejo. Velikokrat informacije, ki jih dobimo na spletu, niso preverjene, 

zato moramo imeti do njih kritičen odnos (Bajželj, 2009).  

V nekaterih raziskavah ugotavljajo, da učenci, kljub temu da so t. i. digitalni domorodci, ne 

obvladajo osnov za učenje s tehnologijo. Tako na primer v raziskavi med srednješolci ugotavlja 

Retljeva (2015). Ti naprave velikokrat uporabljajo za zabavo ali za iskanje informacij in ne 

toliko za učenje. Če je bilo to ugotovljeno pri dijakih, je verjetno pri osnovnošolcih situacija še 

slabša. Tako lahko učitelj (pre)več časa porabi za spoznavanje s tehnologijo, namesto da bi 

tehnologija služila neposrednemu učenju novih vsebin. 

Nekateri učitelji se spoprijemajo tudi s časovno zamudnim iskanjem gradiv in strokovno 

presojo ustreznosti. Poleg tega smo priča zelo hitremu spreminjanju programov in aplikacij. 

Lahko se zgodi, da še preden učitelj didaktično in pedagoško osmisli rabo e-gradiv ali e-storitev, 

te že zastarajo/se spremenijo/jih nadomestijo nove. Nekatera spletna gradiva in aplikacije so 

lahko danes na voljo, po nekem (lahko tudi krajšem) časovnem obdobju pa izginejo oz. niso 

več dosegljiva. Torej stabilnost vira ni takšna, kot je na primer pri papirnih virih. Krog 

prebijanja skozi nabor ponujenega se tako venomer ponavlja (Retelj, 2015). 

1.5.4. Raziskave na področju združevanja IKT in angleščine 

 

Pregled izbrane znanstvene literature, ki smo jo pregledali s področja poučevanja tujih jezikov 

z IKT, kaže, da je večina dosedanjih raziskav posegla na področje učenja tujih jezikov starejših 

učencev, to je učencev višjih razredov osnovne šole, srednješolcev in študentov, medtem ko 

raziskav z učenci razredne stopnje v dostopni in pregledani literaturi ni veliko. Kljub temu v 

tem poglavju predstavljamo nekaj raziskav, narejenih (tudi) z mlajšimi učenci (starimi 6–11 

let). 

V Španiji so naredili raziskavo z učenci, starimi 6 let. Raziskava se je osredotočala na učenje 

poslušanja v angleščini s pomočjo digitalnih zgodb na spletu. Eksperimentalna skupina je v 

preizkusu znanja po izvedenih dejavnostih prekosila kontrolno (Verdugo in Belmonte, 2007). 

Na Slovaškem samo 13% učiteljev, ki poučujejo angleščino na zgodnji stopnji (6–7 let stare 

učence), ne uporablja tehnologije za pripravo na pouk. 57,4 % vprašanih učiteljev uporablja 

internet oz. interaktivno tablo za poučevanje angleščine. Izobraževalne portale uporablja 21 %. 

Kar 63 % učiteljev meni, da ni nobene potrebe po tem, da bi učenci uporabljali računalnike 

doma, za namen šolskega dela. To razlagajo tako, da se morajo otroci najprej naučiti 

tradicionalnega načina učenja (tj. brez tehnologije), usvajanje računalniške pismenosti pa naj 

bi bilo predstavljeno pozneje. Učitelji se ne čutijo sposobne uporabljati tehnologijo, za kar 

krivijo (tudi mlajši učitelji) šolanje, ki jih ni pripravilo na to – na univerzi imajo namreč samo 

splošne IKT-predmete, ne pa metodoloških vidikov uporabe tehnologije pri poučevanju. V 

intervjujih nekateri učitelji omenjajo dvig motivacije otrok pri uporabi IKT in uporabo 

tehnologije v razredu vidijo kot izziv. Drugi so nenaklonjeni nenehnim spremembam in raje 

uporabljajo stare, preverjene metode poučevanja, čeprav se zavedajo, da njihovi učenci tako 

rekoč odraščajo s tehnologijo (Cimermanova, 2013).  

Na Švedskem so na vzorcu 112 učencev, starih 10–11 let, preučevali, kako igranje igric vpliva 

na učenje angleščine. Ugotovili so, da učenci uživajo v gledanju angleško govorečih oddaj in 

filmov, poslušanju glasbe v angleščini in igranju igric. Angleščini izven šole v enem tednu 

posvetijo več kot 7 ur. Dečki več igrajo igrice kot deklice, medtem ko deklice preživijo več časa 
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na internetu, natančneje na družabnih omrežjih (čeprav še ne dosegajo minimalne starosti, ki jo 

zahteva npr. socialno omrežje Facebook). Raziskovalci ugotavljajo, da učenci, ki redno igrajo 

igrice (v tej kategoriji so bili sami dečki in samo 1 deklica), kažejo boljše znanje jezika kot tisti, 

ki jih ne (Sundqvist in Sylven, 2012). 

V Turčiji so preučevali, kako igranje igric na spletu vpliva na učenje angleščine. Vključili so 

učence, stare 10–14 let. Ključne ugotovitve so bile, da imajo učenci boljše besedišče in da so 

zaradi iger bolj motivirani za učenje angleščine. Pomen neznanih besed v igrah na primer 

razločijo tako, da ga poskušajo razbrati iz konteksta, da pogledajo v slovar, dosegljiv na spletu, 

da vprašajo prijatelja, ki igra z njimi, ali nekoga, ki bi lahko poznal besedo. Izpostavijo tudi 

težavo, da učenje angleščine velikokrat ni kontekstualizirano. Učitelji prevečkrat uporabljajo 

mehanične (dril) vaje besedišča in slovnice (Turgut in Irgin, 2009). 

Stroia (2012) pravi, da so empirične študije pokazale, da so starejši učenci zainteresirani in 

pripravljeni učiti se angleščine z moderno tehnologijo. Učenje tujega jezika z uporabo 

tehnologije prinaša podobne rezultate kot tradicionalno učenje. Če pa je tako učenje tudi dobro 

organizirano, so lahko prednosti tako v prihranku časa in denarja kot tudi v dvigu učinkovitosti 

učenja. Učenje tujega jezika z IKT je primernejše za razvijanje receptivnih zmožnosti – 

poslušanja in branja. Produktivne zmožnosti – govorjenja in pisanja – pa se je bolje učiti s 

prisotnostjo učitelja, ki lahko najboljše prispeva k popravljanju, razlagi in pomoči. 

1.5.5. Kako izbrati (spletna) IKT-gradiva pri poučevanju angleščine? 

 

Mayer (2014) se je ukvarjal z učenjem s pomočjo večpredstavnih učnih gradiv. Mayerjeva 

teorija učenja temelji na sprejemanju informacij s pomočjo večpredstavnih gradiv po vidnem 

(slika, risba, animacija, fotografija, gibljiva slika) in slušnem kanalu (besedilo, govor, glasba). 

Na podlagi večletnih raziskav je Mayer zasnoval trinajst načel oblikovanja multimedijskih 

učnih gradiv. Pet načel je povezanih z zmanjšanjem odvečnega procesiranja, tri načela s 

poudarjanjem bistvenega in pet načel z globljim učenjem oziroma ustvarjalnim generativnim 

procesiranjem. 

Zmanjšanje odvečnega procesiranja: 

1. Načelo koherence (angl. coherence principle) 

2. Načelo signalizacije (angl. signaling principle) 

3. Načelo odvečnosti/redudance (angl. redudancy principle) 

4. Načelo prostorske usklajenosti (angl. spatial contiguity principle) 

5. Načelo časovne usklajenosti (angl. temporal contiguty principle) 

Poudarjanje bistvenega: 

6. Načelo razstavljanja (angl. segmenting principle) 

7. Načelo predhodnega usposabljanja (angl. pre-training principle) 

8. Načelo modalnosti (angl. modality principle) 

Ustvarjanje generativnega procesiranja: 

9. Načelo multimedije (angl. multimedia principle) 

10. Načelo personalizacije (angl. personalization principle) 

11. Načelo glasu (angl. voice principle) 

12. Načelo poosebljanja (angl. embodiment principle) 

13. Načelo predstavitve (angl. image principle) 
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Dobro je, da učitelj preuči 6 značilnosti računalniško podprtih gradiv pri uporabi za učenje in 

poučevanje tujega jezika: 

 Potencial učenja tujega jezika: kakovost interakcije, v kateri so udeleženi učenci, 

ustreznost izbranega vnosa informacij (angl. input) za razumevanje določenih področij, 

kakovost vaj, ki jih bodo učenci delali. 

 Smiselnost: vsebuje bogate in zanimive informacije, da bi učenci razumeli cilje učne 

ure. 

 Primernost za učence: ali je ustrezne ravni, ki jo učenci dosegajo. 

 Pristnost: učenci prepoznajo korist dejavnosti/naloge tudi izven meja učilnice. 

 Pozitivni učinki: ne samo koristi v jezikovnem smislu, ampak tudi vse druge, ki jih lahko 

imajo od nalog. 

 Uporabnost: stopnja znanja, ki jo imajo učenci, in spretnosti, ki jih ob tem razvijajo 

(Chapelle, 2009). 

Ko iščemo spletne strani, ki so primerne za učence razredne stopnje (tudi starejših učencev), je 

dobro upoštevati te kriterije: 

 Zanesljivost: Ali so informacije točne? 

 Avtorstvo: Ali je jasno, kdo je ustvaril stran? Ali je možno avtorja kontaktirati (npr. po 

spletni pošti)? 

 Aktualnost: Ali so informacije aktualne? Ali vemo, kdaj je bila stran nazadnje 

posodobljena? 

 Predstavitev: Ali so strani privlačne, ravno prav podrobne in urejene, ne preveč nasičene 

z besedilom in lahke za uporabo? 

 Slikovno gradivo: Ali je na strani veliko slikovnega gradiva, ki podpira besedilne 

informacije? 

 Zvok: Ali so na strani kakšni zvočni efekti, glasba, govor, ki podpirajo učenčevo 

razumevanje? 

 Ustreznost: Ali je vsebina primerna za učence? Ali je primerna za naš način dela? 

 Uporabnost: Ali je mogoče ustvariti dejavnost, ki bo pritegnila učenčevo pozornost in 

ga vodila skozi naloge? 

 Jezikovna raven: Ali je jezikovna raven primerna različnim ravnem naših učencev? Ali 

jim predstavlja izziv? Ali bodo učenci našli informacije, ki jih potrebujejo? 

 Možnost pridobivanja znanja: Ali se bodo učenci naučili uporabnih informacij? 

 Možnosti za poustvarjanje: Ali je možno s spletnih strani prenesti material, ki ga lahko 

učenci uporabijo pri predstavitvah, projektih, razrednih časopisih ipd. (Eastment, 2001 

v Brewster, 2002)? 

Na internetu najdemo veliko spletnih gradiv in aplikacij, ki so namenjene učenju angleščine, 

vendar moramo biti kot učitelji kritični do njih. Tudi za druge šolske predmete so aplikacije in 

gradiva v angleškem jeziku (oziroma so navodila, kako kakšno gradivo ali aplikacijo 

uporabljati), tako imajo učitelji možnost povezovanja angleščine z naborom drugih predmetov.  

1.5.6. Učitelj tujega jezika in smiselnost uporabe tehnologije 

 

Učitelj tujega jezika, ki poučuje v sodobni šoli, mora imeti poleg strokovnih, pedagoških, 

psiholoških in didaktičnih znanj dobro razvito digitalno zmožnost. Pomembno je, da se nenehno 

sprašuje, kako IKT izkoristiti za poučevanje oz. učenje tujega jezika. Skrbeti mora tudi za 

kontinuirano izpopolnjevanje in nenehno izobraževanje (Retelj, 2015). 
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Mayer pri vpeljavi IKT razlikuje dva krovna pristopa: v tehnologijo usmerjen pristop in v 

učenca usmerjen pristop učenja s tehnologijo. Prvi se sprašuje, kaj lahko naredi tehnologija –  

tehnologija ima vlogo pomoči pri poučevanju, cilj pa je raba tehnologije za poučevanje. Drugi 

se sprašuje, kako poteka učenje s tehnologijo – tehnologija nudi pomoč pri učenju, cilj pa 

predstavlja spodbujanje učenja s pomočjo tehnologije. Primernejši je drugi pristop, saj je 

usmerjen v učenca, kako spodbuditi učenje, in ne v samo rabo tehnologije (Mayer, 2013). 

Učitelj mora objektivno (in kritično) premisliti, kakšne cilje želi doseči oz. kakšne kompetence 

naj bi učenec pridobil. Spraševati se mora, pri čem lahko tehnologija podpre proces učenja, kdaj 

pa ga ovira. Digitalna tehnologija najverjetneje nikoli ne bo zamenjala učitelja. Učinkovitost in 

uspešnost e-učenja ne temelji toliko na sami tehnologiji, ampak je odvisna od učitelja – kako ju 

zna ta smiselno prenesti v vsakokratno učno situacijo. Učencem pa ta predstavlja tudi model, 

kako in kdaj se učiti s pomočjo tehnologije (Pečjak, 2015). 

»Pouk tujega jezika ne more in ne sme postati pisana paleta nepremišljene rabe e-gradiv in e-

storitev, ampak mora v prvi vrsti razvijati sporazumevalno zmožnost v tujem jeziku.« (Retelj, 

2015) 

1.5.7. Spletna gradiva in aplikacije, uporabljena pri učni uri eksperimentalne skupine 

 

1.5.7.1. Weebly 

 

Weebly je storitev v oblaku, ki omogoča brezplačno izdelovanje spletnih strani s spletnim 

urejevalnikom. Omogoča tudi brezplačno gostovanje. S pomočjo Weeblyja lahko izdelajo 

spletno stran tudi tisti, ki so vešči le osnov računalništva. Izdelava spletne strani poteka namreč 

po principu zagrabi-potegni-spusti (angl. drag-and-drop) (Odgovori na pogosta vprašanja, b. 

d.). 

 

Slika 7: Urejevalnik spletnih strani na spletni platformi Weebly 
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Slika 8: Začetna stran spletne strani, narejene z Weeblyjem, za učno uro eksperimentalne 

skupine 

1.5.7.2. Voki 

 

Voki je učno orodje, ki omogoča uporabnikom, da ustvarijo lasten govoreč karakter oz. avatar. 

T. i. vokije lahko izdelamo na spletni strani http://www.voki.com. Lahko izberemo že 

prednastavljene vokije ali si ustvarimo svojega. Glas lahko naš karakter dobi tako, da se 

posnamemo ali da vpišemo želeno besedilo, ki ga potem generator izgovori. Vokije lahko 

delimo z e-pošto, na socialnih omrežjih ali jih vgradimo v spletno stran.  

Učenci lahko sami ustvarjajo vokije ali pa jih naredi učitelj in jih uporabi na različne načine 

(npr. kot vodič po spletni strani, navodila za določeno nalogo, pomoč pri učenju, motivacijo na 

začetku učne ure ipd.). 

Na spletno stran se je mogoče brezplačno registrirati, obstajajo pa tudi plačljivi uporabniški 

računi, ki omogočajo še več različnih možnosti. Za predvajanje vokija potrebujemo 

predvajalnik Flash.  

1.5.7.3. Spletni slovarji in prevajalniki 

 

Slovar je knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in razložene. Spletni slovarji so 

pravzaprav digitalizirane knjige. Najprej so bili na voljo na plačljivih CD-romih. Danes imamo 

na spletu na voljo veliko različnih slovarjev, od Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 

Slovenskega pravopisa, jezikovnih slovarjev ... Nekateri so prosto dostopni, za druge je treba 

plačati in za tretje je nekaj vsebin brezplačnih, za polnejši dostop pa je treba doplačati. Nas 

zanimajo predvsem tisti, ki imajo povezavo z angleščino in so brezplačni. 

http://www.voki.com/
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Spletni slovarji delujejo tako, da imajo iskalno okence, v katerega vnesemo želeno geslo. 

Prevodu besede so velikokrat dodani tudi izgovorjava (celo v več različicah, npr. v ameriški in 

v angleški angleščini), primeri rabe, sopomenke idr. Besedo lahko dodamo med priljubljene, 

nekateri programi nam ponujajo dodatne možnosti – npr. generirajo vaje za utrjevanje iz 

izbranih besed. Velikokrat slovarji obstajajo tudi kot mobilne aplikacije.  

Eden od ponudnikov brezplačnih jezikovnih slovarjev v slovenščini je PONS, dosegljiv na 

spletnem naslovu http://sl.pons.com/. Ima pregleden grafični vmesnik, hitro odzivanje, primere 

rabe besed. Tudi petošolci v naši raziskavi so zlahka rokovali z njim. 

Angleško-angleški slovar, ki smo ga uporabljali pri eksperimentalni skupini v pričujoči 

magistrski raziskavi, se nahaja na spletnem naslovu https://kids.wordsmyth.net/.  Na prvi strani, 

ki se odpre, lahko uporabimo iskalno vrstico na levi strani zaslona in poiščemo želeno besedo. 

Slovar nam postreže z razlagami, (morebitnim) slikovnim gradivom, izgovorjavo in s primeri 

uporabe teh besed. Na desni strani zaslona lahko vidimo rezultat iskanja v abecednem 

zaporedju, besedne zveze v povezavi z iskano besedo in besede s podobno izgovorjavo. Če nas 

ne zanima točno določena beseda, lahko na sredini začetne spletne sredi izberemo temo (npr. 

človeško telo, vsakodnevno življenje, komunikacija idr.) ter pogledamo nabor besed. Spletna 

stran ponuja še nekaj zanimivih možnosti, in sicer pomoč pri reševanju premetank in križank, 

izdelavo lastnega slovarja, izdelavo kvizov idr. Pri učni uri eksperimentalne skupine se je 

izkazalo, da petošolci še ne razumejo toliko, da bi razumeli razlage besed, zato je morda 

primeren za starejše učence. 

Prevajalniki nam neposredno prevajajo vneseno besedilo (besedo, besedno zvezo, povedi). V 

okence vnesemo želeno besedilo in ga s klikom prevedemo v izbran jezik. Velikokrat imajo ti 

prevodi napake, ker prevajajo dobesedno. Učenci so tudi v anketi v empiričnem delu navajali, 

da jih uporabljajo tudi doma. Tudi med izvedbo ure pri eksperimentalni skupini si je nekaj 

učencev v primeru nerazumevanja besedila pomagalo s spletnim prevajalnikom. Najbolj znan 

je verjetno spletni prevajalnik ameriškega koncerna Google – Google prevajalnik (angl. Google 

translate), ki se nahaja na spletnem naslovu https://translate.google.si.  

1.5.7.4. ProProfs  

 

Na spletni strani www.proprofs.com lahko ustvarimo teste, preizkuse znanja in kvize. Spletna 

stran omogoča tudi plačljiv dostop in s tem več možnosti uporabe, na primer spremljanje 

statistike ustvarjenega kviza, nalogam lahko dodajamo zunanja e-gradiva, kot so video posnetki 

in fotografije. Kviz lahko delimo na naših spletnih straneh, družabnih omrežjih, blogih in po e-

pošti. Spletna gradiva lahko ustvarjamo tudi brez prijave.  

http://sl.pons.com/
https://kids.wordsmyth.net/
https://translate.google.si/
http://www.proprofs.com/
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Slika 9: Primer urejevalnika izdelave kviza v brezplačni različici za eksperimentalno skupino 

1.5.7.5. Quizlet 

 

Quizlet je spletna aplikacija za izdelavo učnih kartic in prednastavljenih učnih aplikacij. Nahaja 

se na spletnem naslovu: http://quizlet.com. Primerna je za učenje vseh predmetov, med drugim 

tudi za učenje tujih jezikov, predvsem besedišča. Izgovorjava besed je mogoča za 18 jezikov, 

npr. v angleščini, nemščini, francoščini, nemščini, italijanščini, ruščini idr. 

Učitelj oz. vsakdo, ki se registrira na spletni strani, lahko pripravi set besed, ki se jih učenci oz. 

drugi, ki se želijo naučiti novih besed/besednih zvez, nato samostojno učijo. Učenje lahko 

poteka tudi prek mobilnih aplikacij za operacijska sistema iOS in Android.  

Naloge zajemajo 6 poglavij: 

 FLASHCARDS učenje besed s karticami (besede, definicija besede, fotografija in 

izgovorjava). 

 LEARN iskanje pravilnih/nepravilnih odgovorov.  

 SPELL napisati to, kar slišiš. 

 TEST preverjanje, kar si se naučil s pomočjo različnih nalog. 

 MATCH naloga povezavanja besed in definicij – potegni in poveži. 

 GRAVITY tipkanje odgovorov medtem, ko se definicija/fotografija premika vzdolž 

zaslona. 

QUIZLET LIVE je igra v obliki kviza, ki jo igrajo učenci v učilnici, vsak na svoji napravi in 

nato sodelujejo v skupini, kateri odgovor bodo izbrali. Vse skupaj na svojem računalnik vodi 

učitelj in tudi prikazuje, kako gre posamezni skupini. 

Osnovne funkcije spletne strani so dostopne brezplačno, lahko pa si ustvarimo tudi Quizlet 

Teacher račun, ki je plačljiv in omogoča več prilagoditev in možnosti, brisanje oglasnih sporočil 

in tudi vpogled v delo učencev.  

1.5.7.6. Spomin (angl. Match the Memory) 

 

To je spletna platforma, ki omogoča ustvarjanje in igranje računalniške spletne različice 

namizne igre, poznane pod imenom spomin (angl. memory game). Nahaja se na spletnem 

http://quizlet.com/
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naslovu https://matchthememory.com/. Če želimo ustvariti svojo igro, se moramo vpisati. 

Lahko pa igramo tudi že narejene igre drugih ustvarjalcev. Omogoča nam vstavljanje lastnih 

fotografij, veliko različnih oblikovnih možnosti, možnost nastavitve časovne omejitve idr. 

 

Slika 10: Primer igre spomina za eksperimentalno skupino – summer activities 

1.5.7.7. Razredna orodja (angl. Classtools) 

 

Na spletnem naslovu http://classtools.net se nahaja spletna stran za učitelje, kjer lahko 

ustvarimo zastonj aplikacije, kot so igre, kvizi in druge aktivnosti, ter jih nato vgradimo v želeno 

spletno stran. Ustvarimo lahko na primer SMS-pogovor, lažen Facebook profil, lažen Tweet, 

ustvarimo QR kodo idr.  

1.5.7.8. Kahoot 

 

Kahoot je orodje za izdelavo interaktivnih kvizov. Kviz lahko ustvarimo na spletni strani 

https://getkahot.com, udeleženci pa se kviza udeležijo tako, da vnesejo PIN-številko na naslovu 

https://kahoot.it, ki jim jo posreduje tisti, ki je kviz ustvaril (npr. učitelj). Izberejo si vzdevek in 

počakajo na začetek igre. Učitelj na svoji napravi vodi kviz, učenci pa lahko sodelujejo ne samo 

na računalniku, ampak tudi drugih mobilnih napravah (npr. tablicah in mobilnikih). 

Ustvarjanje kviza je preprosto, primerno tudi za začetnike. Vsako vprašanje je časovno 

omejeno. Vprašanjem lahko dodamo video posnetke, fotografije in diagrame. Na koncu kviza 

lahko vidimo rezultate, jih prenesemo na svojo napravo, jih primerjamo idr.  

https://matchthememory.com/
http://classtools.net/
https://getkahot.com/
https://kahoot.it/
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Slika 11: Nekaj vprašanj, ustvarjenih s spletnim kvizom Kahoot! 
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2. EMPIRIČNI DEL 
 

2.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 

V magistrskem delu je naš raziskovalni problem osredotočen na vprašanje, ali obstaja povezava 

med uporabo spletnih gradiv in aplikacij ter motiviranostjo in učnimi dosežki učencev petega 

razreda pri pouku angleščine. 

Za ta raziskovalni problem smo se odločili, ker učenci danes odraščajo z IKT in so t. i. digitalni 

domorodci. Angleščina na drugi strani predstavlja univerzalni jezik, ki se pojavlja v digitalni 

komunikaciji. Ti dve področji sta medsebojno povezani in imata velik potencial združevanja.  

Raziskav, ki se ukvarjajo s splošno rabo IKT v šolah, je kar nekaj, z uporabo IKT pri specifičnih 

predmetih pa malo. Še manj raziskav se osredotoča na točno določeno tehnologijo (v našem 

primeru spletna gradiva in aplikacije) in kakšen vpliv ima na učenje (učne dosežke) ter 

motivacijo učencev. Ravno to želimo z našo raziskavo vsaj nakazati.  
 

2.1.1. Raziskovalna vprašanja 

1. Katera spletna gradiva in aplikacije uporabljajo učenci petega razreda pri učenju 

angleščine? 

 

2. Kako se razlikuje motiviranost učencev petega razreda pri pouku angleščine glede na 

uporabo/neuporabo spletnih gradiv in aplikacij? 

 

3. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi spletnih gradiv in aplikacij 

za učenje angleščine med učenci petega razreda glede na spol? 

 

4. Ali obstaja povezava med dosežki na preizkusu znanja iz angleščine in uporabo spletnih 

gradiv ter aplikacij za učenje angleščine?  

 

5. Kakšna so stališča učencev eksperimentalne skupine o delu s spletnimi gradivi in 

aplikacijami pri učni uri? 

 

2.2. Metode dela 
 

Za potrebe raziskave je bila uporabljena kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja, in sicer pedagoški eksperiment. Uporabljeni sta bili tudi deskriptivna in kavzalna 

neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Raziskava je kvantitativne narave. 

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom in s preizkusom znanja. Anketni vprašalnik smo 

pripravili posebej za potrebe raziskave in je zasnovan tudi na teoretičnih in empiričnih 

izhodiščih prebrane literature, ki smo jo predstavili v teoretičnem delu. 

2.2.1. Vzorec 

 

Način vzorčenja je neslučajnostni in priložnostni. Vzorec predstavlja 6 razredov petošolcev (98 

učencev) iz 3 različnih slovenskih osnovnih šol. Ena šola je iz Dolenjske regije, drugi dve pa iz 

Osrednjeslovenske. V vsaki osnovni šoli je en razred predstavljal kontrolno skupino, drugi pa 

eksperimentalno.  
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Tabela 2: Število in delež učencev glede na spol 

 
f f  % 

DEČKI 53 54,1 

DEKLICE 45 45,9 

SKUPAJ 98 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 53 dečkov (54,1 %) in 45 deklic (45,9 %). 

 

Tabela 3: Število in delež učencev po skupini in šoli 

 

 Šole Skupaj 

A B C 

Skupina eksperimentalna f 12 15 16 43 

f % 27,9 % 34,9 % 37,2 % 100,0 % 

kontrolna f 16 20 19 55 

f % 29,1 % 36,4 % 34,5 % 100,0 % 

Skupaj f 28 35 35 98 

 f % 28,6 % 35,7 % 35,7 % 100,0 % 

 

V raziskavi je bilo v eksperimentalni skupini 43 učencev, v kontrolni pa 55 učencev. 
 

2.2.2. Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 
 

Uporabljena sta bila anketni vprašalnik in preizkus znanja.  

V anketnem vprašalniku prvih 11 vprašanj sprašuje po osnovnih podatkih (spol, šola, razred, 

število let učenja angleščine, posedovanje računalnika, dostop do interneta). Nato sledijo 

vprašanja, ki so zastavljena v obliki ocenjevalne lestvice, in sprašujejo po uporabi nekaterih 

spletnih gradiv in aplikacij. Vključena so 3 vprašanja zaprtega tipa, 1 kombiniranega tipa, 2 

lestvici stališč z različnimi trditvami in 3 vprašanja odprtega tipa (to samo za učence 

eksperimentalne skupine).  

Preizkus znanja smo oblikovali po zgledih, ki se ponavadi pojavljajo v nacionalnih preizkusih 

znanja za 6. razred (NPZ), in sicer naloga preverjanja besedišča – dopolnjevanje besedila z 

naborom besed, od katerih so tri odveč – ter naloga preverjanja pisnega sporočanja – tvorjenje 

kratkega pisma. Preizkus znanja smo vrednotili po Navodilih za vrednotenje nacionalnih 

preizkusov znanja. Vrednotenje naloge besedišča je objektivno. Vsak pravilen odgovor je 

ovrednoten z 1 točko. Vrednotenje naloge pisnega sporočanja je subjektivno, zato je treba 

uporabiti ocenjevalno lestvico, ki je bila sestavljena iz teh kriterijev: vsebina, besedišče in 

pravopis ter slovnica. Ocenjevalna lestvica je standardizirana in jo uporabljajo ocenjevalci pri 

ocenjevanju pisnih izdelkov v okviru Nacionalnega preverjanja znanja.  

Učenci so preizkuse znanja reševali samostojno pred izvedeno učno uro in po izvedeni učni uri. 

Za reševanje so imeli na voljo 15 minut.  
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2.2.3. Postopek zbiranja podatkov 
 

Pred zbiranjem podatkov sem izbrane osnovne šole obvestila o raziskavi, jih seznanila z 

informacijami, kako bo raziskovanje potekalo, in se po razdeljenih soglasjih za starše 

dogovorila za datum izvajanja raziskave. 

Pilotna raziskava je potekala v maju 2015 na eni od osnovnih šol, ki pozneje v glavno raziskavo 

ni bila vključena. Ugotovitve, ki smo jih dobili pri izvedbi, smo analizirali in ustrezno 

prilagodili raziskovalne instrumente ter druge učne pripomočke, uporabljene pri raziskavi.  

Glavna raziskava je bila izvedena junija 2015. Z vsemi razredi smo izvedli uro angleščine z 

enako učno temo (Poletne aktivnosti oz. angl. Summer activities). Pred izvedeno uro je bil vsem 

učencem razdeljen preizkus znanja iz izbrane učne teme. Zajemal je področji razumevanja 

besedišča in zmožnost pisanja.  

V kontrolni skupini je bila v večini ure uporabljena frontalna oblika dela, pri kateri je 

prevladovala metoda razlage (brez uporabe spletnih gradiv in aplikacij). V eksperimentalni 

skupini pa je bila učna ura izvedena s pomočjo različnih spletnih gradiv in aplikacij v 

računalniški učilnici (npr. video posnetki, didaktične igre, spletni kviz …). Oblikovali smo 

spletno stran, s pomočjo katere so se učenci samostojno učili, učitelj pa je bil v vlogi 

usmerjevalca in podajalca ustreznih povratnih informacij. Podrobne informacije o izvedbah 

učnih ur se nahajajo v prilogah. 

Po izvedeni učni uri so vsi učenci ponovno reševali enak preizkus znanja kot pred izvedeno 

učno uro. To je bilo naslednjo učno uro angleščine, ki je bila na vrsti po urniku pri posameznem 

razredu. Vmes je minil en dan ali največ dva dni.  

Postopek zbiranja podatkov je anketa, raziskovalni instrument pa predstavljata dva dela 

anketnega vprašalnika. Učenci so anketni vprašalnik izpolnjevali elektronsko. Prvi del 

predstavlja splošne podatke o uporabi interneta pri učenju angleščine. Namenjen je bil tako 

kontrolni kot eksperimentalni skupini. Njegova vsebina je zajemala osnovne podatke o 

anketirancih, znanje in spretnosti pri uporabi spleta, uporabo različnih spletnih gradiv in 

aplikacij, pogostost uporabe pri učenju angleščine, trditve o uporabi IKT pri učenju angleščine 

idr. Drugi del anketnega vprašalnika se je nanašal na izvedeno učno uro angleščine. Učenci 

eksperimentalne skupine so odgovorili še na nekaj dodatnih vprašanj. Anketni vprašalnik se 

nahaja v Prilogi 4. 

Veljavnost merskih instrumentov smo zagotovili tako, da smo jih oblikovali na podlagi 

prebrane literature, raziskovalnih vprašanj in s strokovnim pregledom mentorice in 

somentorice. 

Tabela 4: Cronbach koeficient alfa zanesljivosti rezultatov 

Cronbach koeficient α Število vprašanj 

0,755 11 

 

Zanesljivost ocenjevalnih lestvic stališč smo preverili s Cronbachovim koeficientom α. 

Vrednost (0,755) se nahaja med območjem 0,7 in 0,9, kar pomeni dobro stopnjo zanesljivosti 

rezultatov. Naveden rezultat smo vrednotili po tabeli, navedeni na spletni strani 

www.statistik.si.  

 

http://www.statistik.si/
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Objektivnost je bila  zagotovljena tako, da so vsi učenci v raziskavi dobili enaka navodila ter 

tako, da so bili podatki obdelani na enak način. Tudi pogoji izpolnjevanja vprašalnika so bili 

zelo podobni (čas, prostor, razredna klima). 

Občutljivost smo poskusili zagotoviti s statistično analizo med anketiranci (razpršenost 

rezultatov – standarni odklon) in tako, da smo pri ocenjevalnih lestvicah zagotovili večje število 

stopenj (vsaj 5). 

2.2.4. Obdelava podatkov 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS. Odgovore smo prikazali s tabelami in 

navedli absolutne (f) ter odstotne (f %) frekvence. Za preverjanje odnosov med 

spremenljivkami (spol, motiviranost, dosežek na preizkusu znanja, uporaba spletnih gradiv in 

aplikacij) smo uporabili hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti in Kullbackov 2Î preizkus; 

t-test pa za primerjanje dveh neodvisnih spremenljivk (izračunavanje statistično pomembnih 

razlik med aritmetičnima sredinama). 

2.3. Rezultati in interpretacija 
 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Katera spletna gradiva in aplikacije uporabljajo 

učenci petega razreda pri učenju angleščine? 

 

Tabela 5: Število in delež učencev, ki imajo doma svoj računalnik, glede na odgovore učencev 

Ali imaš doma svoj 

računalnik? f f % 

Da 56 57,1 

Ne 42 42,9 

Skupaj 98 100,0 

 

57,1 % učencev oziroma učenk ima svoj računalnik. Glede na njihovo starost je to kar visok 

delež. Sem so všteti tudi tablični računalniki. Velik delež lastnih računalnikov lahko štejemo k 

dostopnosti tehnologij, ki so vse bolj v uporabi in so tudi cenejše.  

V raziskavi OECD-ja je imelo leta 2012 v Sloveniji v domovih 15-letnikov vsaj en računalnik 

99,7 % vprašanih (OECD, 2015).  

 

Tabela 6: Število in delež časa, ki ga na spletu preživijo učenci na dan 

Koliko časa povprečno 

brskaš po spletu oz. 

internetu na dan? 

f f % 

Do 15 min 41 41,8 

Do 30 min 30 30,6 

1 do 2 uri 21 21,4 

Več kot 2 uri 6 6,1 

Skupaj 98 100,0 
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Največ učencev preživi na internetu do 15 min (41,8 %) ali do 30 min (30,6 %). Zaskrbljujoče 

je, da so nekateri učenci odgovorili, da na internetu preživijo več kot dve uri, čeprav je ta delež 

relativno majhen (6,1 %).  

 

Tabela 7: Število in delež dostopa učencev do spleta doma 

Ali imate doma 

dostop do spleta? f f % 

Da 93 94,9 

Ne 5 5,1 

Skupaj 98 100,0 

 

Kar 94,9 % vprašanih učencev ima doma dostop do spleta. Samo 5 učencev doma nima 

interneta.  

Statistični urad RS Slovenije ugotavlja, da je imelo v 1. četrtletju leta 2015 internetni dostop 78 

% gospodinjstev v Sloveniji. 

 

Tabela 8: Število in delež uporabe spleta 

Splet največkrat uporabim 

za … f f % 

komunikacijo z drugimi 

ljudmi (npr. prijatelji, 

sorodniki) 

13 13,3 

učenje 22 22,4 

zabavo  63 64,3 

Skupaj 98 100,0 

 

Po pričakovanjih učenci največkrat uporabijo splet za zabavo (64,3 %), na drugem mestu je 

učenje (22 %) in na zadnjem komunikacija z drugimi ljudmi (13,3 %). 

 

Tabela 9: Število in delež glede na mnenje učencev o pomoči spletnih gradiv in aplikacij pri 

učenju različnih predmetov v osnovni šoli 

Ali meniš, da ti lahko spletna 

gradiva in aplikacije pomagajo pri 

učenju različnih predmetov v 

osnovni šoli? 

f f % 

Da 92 93,9 

Ne 6 6,1 

Skupaj 98 100,0 

 

 Večina učencev (93,9 %) je odgovorila na vprašanje pritrdilno, samo 6,1 % pa negativno. 
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Tabela 10: Število in delež glede na mnenje učencev o tem, pri katerem predmetu jim lahko 

spletna gradiva in aplikacije najbolj pomagajo 

Pri katerem predmetu ti lahko spletna 

gradiva in aplikacije najbolj 

pomagajo? f f % 

Angleščina 68 69,4 

Matematika 10 10,2 

Slovenščina 6 6,1 

Šport 3 3,1 

Družba 2 2,0 

Likovna umetnost 1 1,0 

Glasbena umetnost 1 1,0 

Naravoslovje in tehnika 1 1,0 

Gospodinjstvo 0 0 

Skupaj 92 100,0 

 

Na prvo mesto so učenci zanesljivo postavili angleščino (69,4 %), drugo matematiko, tretjo 

slovenščino, četrto šport, peto družbo in zadnje, šesto mesto, s po 1 odgovorom za vsak 

predmet, si delijo likovna umetnost, glasbena umetnost ter naravoslovje in tehnika. Za odgovor 

gospodinjstvo se ni odločil nihče od učencev.  

 

Tabela 11: Število in delež glede na mnenje učencev o učinkovitosti učenja tujega jezika s 

pomočjo spletnih gradiv in aplikacij 

Ali je učenje tujega jezika s 

pomočjo spletnih gradiv in aplikacij 

učinkovito? 

f f % 

Da 53 54,1 

Ne vem/se ne morem odločiti 35 35,7 

Ne 10 10,2 

Skupaj 98 100,0 

 

Več kot polovica (54,1 %) učencev se strinja, da je učenje tujega jezika s pomočjo spletnih 

gradiv in aplikacij učinkovito, 35,7 % se jih ne more odločiti in 10 % se jih ne strinja. 

Tisti učenci, ki so na to vprašanje odgovorili z DA, so imeli možnost napisati, zakaj menijo, da 

je učenje tujega jezika s pomočjo spletnih gradiv in aplikacij učinkovito. Odgovore na odprto 

vprašanje predstavljamo v Grafu 1. 
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Graf 1: Razlaga učencev, zakaj so izbrali odgovor da. 

Največ učencev je zapisalo, da je učenje tujega jezika s spletnimi gradivi in aplikacijami 

učinkovito, ker je zabavno (20,8 %), sledi odgovor Skoraj vse na internetu je v angleščini 

(17,0 %) in Širiš si besedišče (15,1 %) ter enako zastopan odgovor Lažje razumevanje, 

razlaga (15,1 %).  

Pri tem vprašanju se lahko navežemo na najpogostejši odgovor na raziskovalno vprašanje 'Za 

kaj največkrat uporabiš splet?'. V Tabeli 7 je razvidno, da anketirani učenci največkrat 

uporabljajo splet za zabavo (64, 3 %), in prav tako so navedli, da je učenje tujega jezika s 

spletnimi gradivi in aplikacijami učinkovito, ker se pri tem zabavajo.  

Kot smo zapisali že v teoretičnem delu magistrskega dela, tudi anketirani učenci ugotavljajo, 

da je veliko vsebin, dosegljivih na internetu, v angleščini.  

Tabela 12: Število in delež glede na mnenje učencev o področju učenja angleščine in spletnih 

gradivih ter aplikacijah 

Na katerem področju učenja 

angleščine ti lahko spletna gradiva 

in aplikacije najbolj pomagajo? 

f f % 

Učenje novih besed 27 27,6 

Pisanje 24 24,5 

Govor 17 17,3 

Učenje pravil jezika (slovnice) 13 13,3 
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Branje 11 11,2 

Poslušanje 6 6,1 

Skupaj 98 100,0 

 

Učenci menijo, da jim lahko spletna gradiva in aplikacije najbolj pomagajo pri učenju novih 

besed (27,6 %). Na drugo mesto so uvrstili pisanje s 24,5 % in na tretje govor s 17,3 %. Najmanj 

se jih je odločilo za področje poslušanja (6,1 %). 

 

Tabela 13: Število in delež spletnih gradiv oz. aplikacij glede na vrsto in uporabo 

Spletno 

gradivo/aplikacija 

Uporaba Skupaj 

Ne 

uporabljam/n

e poznam 

Nekajkrat 

na leto 

Nekajkrat 

na mesec 

Nekajkrat 

na teden 

Vsak 

dan 

Spletna 

učilnica 

f 54 21 14 8 1 98 

f % 55,1 21,4 14,3 8,2 1,0 100,0 

Elektronska 

pošta 

f 60 12 9 11 6 98 

f % 61,2 12,2 9,2 11,2 6,1 100,0 

Socialna 

omrežja 

f 64 3 8 13 10 98 

f % 65,3 3,1 8,2 13,3 10,2 100,0 

Spletni tečaji f  80 8 4 5 1 98 

f % 81,6 8,2 4,1 5,1 1,0 100,0 

Video in avdio 

posnetki 

f 12 18 16 20 32 98 

f % 12,2 18,4 16,3 20,4 32,7 100,0 

Skype f 62 10 10 8 8 98 

f % 63,3 10,2 10,2 8,2 8,2 100,0 

Spletne igre f 20 12 21 27 18 98 

f % 20,4 12,2 21,4 27,6 18,4 100,0 

Blog f 93 2 2 1 0 98 

f % 94,9 2,0 2,0 1,0 0 100,0 

Spletni 

klepetalnik 

f 82 4 5 3 4 98 

f % 83,7 4,1 5,1 3,1 4,1 100,0 

Forum f 92 2 3 1 0 98 

f % 93,9 2,0 3,1 1,0 0 100,0 
 

Po pričakovanjih učenci za učenje angleščine najpogosteje uporabljajo video in avdio posnetke 

(samo 12,2 % jih ne uporablja oz. ne pozna in kar 32,7 % jih to tehnologijo uporablja vsak dan), 

na drugem mestu pa so spletne igre (20,4 % jih ne uporablja oz. ne pozna).  

Zelo malo učencev uporablja spletno učilnico (več kot polovica učencev je ne uporablja oz. ne 

pozna). To verjetno lahko pripišemo temu, da na razredni stopnji malo učiteljev uporablja te 

tehnologije in spletne učilnice verjetno ni vzpostavljene.  

Učenci najmanj poznajo oz. uporabljajo bloge, forume, spletne klepetalnike in spletne tečaje.  

Če učenci poznajo še kakšno drugo spletno gradivo ali aplikacijo, so to lahko napisali pod 

rubriko drugo. Navajali so Arnes angleščino (spletna stran z interaktivnimi igrami za več 

šolskih predmetov, med njimi je tudi angleščina; nahaja se na spletnem naslovu: 
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http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni.htm), spletno 

aplikacijo Instagram, spletno stran www.otroci.org, Google prevajalnik in Wikipedijo.   

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Kako se razlikuje motiviranost učencev petega 

razreda pri učni uri angleščine glede na uporabo/neuporabo spletnih gradiv in aplikacij? 

 

Učenci so na trditve o motiviranosti med učno uro odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske 

lestvice, pri čemer je 1 pomenila »Se sploh ne strinjam« in 5 »Se močno strinjam«. 
 

Tabela 14: Primerjava aritmetičnih sredin pri odgovorih na trditve o motivaciji pri učni uri 

eksperimentalne in kontrolne skupine 

 

Želim si, da 

bi večkrat 

imeli tak 

način pouka 

angleščine. 

Pri učni 

uri sem 

bil/-a 

uspešen

/-na. 

Ni se mi 

bilo 

treba 

preveč 

truditi, 

da sem 

pri učni 

uri 

dosegel/-

a dober 

rezultat. 

Učna 

ura je 

bila 

zabav-

na. 

Učna 

ura je 

hitro 

minila. 

Pri tej 

učni uri 

se nisem 

dobro 

počutil/-

a. 

Pri tej 

uri sem 

se 

naučil/-

a več, 

kot bi 

se pri 

"običaj

ni" učni 

uri. 

ES M 3,91 3,58 2,81 4,30 4,16 1,79 3,26 

N 43 43 43 43 43 43 43 

σ 1,269 1,029 1,296 1,059 1,022 1,264 1,293 

KS M 3,75 3,80 2,87 4,15 3,69 1,47 3,09 

N 55 55 55 55 55 55 55 

σ 1,075 ,779 1,203 1,061 1,275 ,879 1,221 

Sku

-paj 

M 3,82 3,70 2,85 4,21 3,90 1,61 3,16 

N 98 98 98 98 98 98 98 

σ 1,161 ,899 1,238 1,058 1,188 1,071 1,249 

 

Pri trditvi Želim si, da bi večkrat imeli tak način pouka angleščine je aritmetična sredina malo 

večja (M = 3,91) kot pri učencih kontrolne skupine (M = 3,75).  

Artimetična sredina učencev kontrolne skupine pa je pri trditvi Pri učni uri sem bil/-a uspešen/-

na  (M = 3,80) večja kot pri učencih eksperimentalne skupine (M = 3,58).  

Pri obeh skupinah, tako kontrolni (M = 2, 81) kot eksperimentalni (M = 2, 87), aritmetična 

sredina pokaže, da so učenci obkrožali 3. stopnjo lestvice: Se ne morem odločiti glede trditve 

Ni se mi bilo treba preveč truditi, da sem pri učni uri dosegel/-a dober rezultat.  

Na trditev Učna ura je bila zabavna so bolj pritrdilno odgovorili učenci eksperimentalne 

skupine (M = 4,30) kot kontrolne (M = 4,15). 

Malo večja razlika med odgovori skupin se je pojavila pri trditvi, da je učna ura hitro minila. 

Učencem eksperimentalne skupine (M = 4,16) se je učna ura zdela krajša kot učencem 

kontrolne skupine (M = 3,69). 

http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni.htm
http://www.otroci.org/
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Učenci obeh skupin so se pri učnih urah dobro počutili. Na trditev V tej učni uri se nisem dobro 

počutil/-a so odgovorili z nestrinjanjem. Kontrolna skupina (M = 1,47) je pokazala rahlo večje 

nestrinjanje kot eksperimentalna (M = 1,79). 

S t-testom smo ugotavljali statistično pomembnost razlik aritmetičnih sredin med 

eksperimentalno in kontrolno skupino pri trditvah o motivaciji med izvedenimi učnimi urami.  

Tabela 15: T-test za preverjanje razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino glede na 

trditve o motivaciji med izvedenimi učnimi urami 

 Levenov test za 

enakost varianc 

T-test za enakost aritmetičnih 

sredin 

 
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Želim si, da bi 

večkrat imeli tak 

način pouka 

angleščine. 

0,499 0,482 0,682 96 0,497 

Pri učni uri sem 

bil/-a uspešen/-na. 
5,222 0,024 -1,197 96 0,234 

Ni se mi bilo treba 

preveč truditi, da 

sem pri učni uri 

dosegel/-a dober 

rezultat. 

0,512 0,476 -0,232 96 0,817 

Učna ura je bila 

zabavna. 
0,043 0,837 0,727 96 0,469 

Učna ura je hitro 

minila. 
2,806 0,121 1,980 96 0,051 

Pri tej učni uri se 

nisem dobro 

počutil/-a. 

4,619 0,034 1,467 96 0,146 

Pri tej uri sem se 

naučil/-a več, kot bi 

se pri "običajni" učni 

uri. 

1,039 0,311 0,647 96 0,519 

 

Levenov preizkus razlik med variancama je pokazal, da se pri dveh odgovorih (V tej učni uri 

se nisem dobro počutil/-a in Pri učni uri sem bil/-a uspešen/-na) varianci dveh skupin med 

seboj statistično pomembno razlikujeta, torej varianci nista homogeni. Pri drugih petih trditvah 

razlike med variancami obeh skupin niso statistično pomembne. Torej sprejmemo predpostavko 

o homogenosti varianc. Varianci sta približno enaki.  

Rezultati t-testa razlik med aritmetičnima sredinama pa pokažejo, da pri vseh trditvah glede na 

motivacijo med učnimi urami ni statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

uporabi spletnih gradiv in aplikacij za učenje angleščine med učenci petega razreda glede 

na spol? 

 

Med seboj bomo primerjali le najpogosteje uporabljano spletno gradivo oz. aplikacijo, in sicer 

so to spletne igre ter video in avdio posnetki. Tistih, ki jih učenci manj poznajo oz. uporabljajo, 

v primerjavo ne bomo vključili. 

Tabela 16: Število in delež pogostosti uporabe spletnih iger za učenje angleščine glede na 

spol 

 Spol Skupaj 

moški ženski 

Spletne igre Ne uporabljam/ne poznam f 9 11 20 

f % 45,0 55,0 100,0 

Nekajkrat na leto f 5 7 12 

f % 41,7 58,3 100,0 

Nekajkrat na mesec f 9 12 21 

f % 42,9 57,1 100,0 

Nekajkrat na teden f 16 11 27 

f % 59,3 40,7 100,0 

Vsak dan f 14 4 18 

f % 77,8 22,2 100,0 

Skupaj f 53 45 98 

f % 54,1 45,9 100,0 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 6,836, g = 4,  = 0,145) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med deklicami in dečki se ne pojavljajo razlike pri 

pogostosti uporabe spletnih iger za učenje angleščine. O osnovni množici ne moremo ničesar 

trditi.  

Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 16, je razvidno, da je med tistimi, ki spletne igre 

uporabljajo vsak dan, 77,8 % dečkov in le 22,2 % deklic. Največkrat so učenci izbrali odgovor 

nekajkrat na teden, pri tem 59,3 % dečkov in 40,7 % deklic. Pri ostalih možnostih (Ne 

uporabljam/ne poznam, Nekajkrat na leto, Nekajkrat na mesec) se odstotek učencev giba med 

40 in 60 % (pri vseh odgovorih imajo deklice večji odstotek). Največkrat se pojavlja odgovor 

Nekajkrat na teden (27, 6 %), sledi Nekajkrat na mesec (21, 4 %) in Ne uporabljam/ne poznam 

(20,4 %). 

Izpostavlja se predvsem podatek, da dečki v večji meri vsak dan uporabljajo spletne igre za 

učenje angleščine. To, da dečki tudi v splošnem več časa namenijo igranju igric kot deklice, so 

ugotovili tudi v raziskavi na Švedskem, vendar so upoštevali tudi igrice, ki za igranje ne 

potrebujejo spleta (Sundqvist in Sylven, 2012). 
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Tabela 17: Število in delež pogostosti uporabe video in avdio posnetkov za učenje angleščine 

glede na spol 

 Spol Skupaj 

moški ženski 

Video in avdio posnetki Ne uporabljam/ne poznam f 6 6 12 

f % 50,0 50,0 100,0 

Nekajkrat na leto f 8 10 18 

f % 44,4 55,6 100,0 

Nekajkrat na mesec f 6 10 16 

f % 37,5 62,5 100,0 

Nekajkrat na teden f 9 11 20 

f % 45,0 55,0 100,0 

Vsak dan f 24 8 32 

f % 75,0 25,0 100,0 

Skupaj f 53 45 98 

f % 54,1 45,9 100,0 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 8,828, g = 4,  = 0,066) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med deklicami in dečki se ne pojavljajo razlike pri 

pogostosti uporabe video in avdio posnetkov za učenje angleščine. O osnovni množici ne 

moremo ničesar trditi.  

Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 17, je razvidno, da je med tistimi, ki video in avdio 

posnetkov ne poznajo ali ne uporabljajo, 50 % deklic in 50 % dečkov. Odgovor Nekajkrat na 

leto je izbralo 44,4 % dečkov in 55,6 % deklic, Nekajkrat na mesec pa 37,5 % dečkov in 62,5 

% deklic. Drugi najpogostejši odgovor z 20 odgovori je Nekajkrat na teden, od tega 9 dečkov 

(45 %) in 11 deklic (55,0 %). Več kot dve tretjini dečkov (75,0 %) je izbralo, da vsak dan 

uporabljajo video in avdio posnetke.  

Tudi pri tem zadnjem odgovoru ugotavljamo, da dečki več vsakodnevno uporabljajo video in 

avdio posnetke za učenje angleščine kot deklice. 

 

Tabela 18: Število in delež odgovorov na trditev 'Angleščino se raje učim brez uporabe 

spletnih gradiv in aplikacij' glede na spol 

 Spol Skupaj 

moški ženski 

Angleščino se 

raje učim brez 

uporabe 

spletnih gradiv 

in aplikacij. 

Se ne strinjam f 35 25 60 

f % 58,3 41,7 100,0 

Neodločen f 5 9 14 

f % 35,7 64,3 100,0 

Se strinjam f 13 11 24 

f % 54,2 45,8 100,0 

Skupaj f 53 45 98 

f % 54,1 45,9 100,0 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 2,339, g = 2,  = 0,311) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med deklicami in dečki se ne pojavljajo razlike pri 

strinjanju s trditvijo Angleščino se raje učim brez uporabe spletnih gradiv in aplikacij. O 

osnovni množici ne moremo ničesar trditi.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ida Štimec, magistrsko delo 

 

45 

 
 

Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 18, je razvidno, da se 60 od 98 vprašanih učencev s trditvijo 

ne strinja, od tega je tako odgovorilo 58,3 % dečkov in 41,7 % deklic. S trditvijo se strinja 24 

učencev, od tega 13 dečkov in 11 deklic. Neodločeni pa so ostali: 5 dečkov in 9 deklic.  

Več kot polovica vprašanih učencev se torej raje uči angleščino s spletnimi gradivi in 

aplikacijami kot pa brez njih.  

 

Tabela 19: : Število in delež odgovorov na trditev 'Tudi doma uporabljam spletna gradiva in 

aplikacije za učenje angleščine' glede na spol 

 Spol Skupaj 

moški ženski 

Tudi doma 

uporabljam 

spletna gradiva 

in aplikacije za 

učenje 

angleščine. 

Se ne strinjam f 14 11 25 

f % 56,0 44,0 100,0 

Neodločen f 11 6 17 

f % 64,7 35,3 100,0 

Se strinjam f 28 28 56 

f % 50,0 50,0 100,0 

Skupaj f 53 45 98 

f % 54,1 45,9 100,0 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 1,185, g = 2,  = 0,553) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med deklicami in dečki se ne pojavljajo razlike pri 

strinjanju s trditvijo Tudi doma uporabljam spletna gradiva in aplikacije za učenje angleščine. 

O osnovni množici ne moremo ničesar trditi.  

Iz podatkov v Tabeli 19 lahko razberemo, da jih med učenci kar 56 tudi doma uporablja spletna 

gradiva in aplikacije za učenje angleščine, od tega je na to vprašanje odgovorilo 50,0 % deklic 

in 50,0 % dečkov (ta odgovor je torej enako zastopan pri obeh). 25 jih doma ne uporablja te 

tehnologije za učenje angleščine (od tega 56,0 % dečkov in 44,0 %), preostalih 17 učencev pa 

je neodločenih.   

 

Tabela 20: Število in delež odgovorov na trditev 'Bolj so mi všeč tiste ure angleščine, pri 

katerih uporabljamo spletna gradiva in aplikacije' glede na spol 

 Spol Skupaj 

moški ženski 

Bolj so mi všeč 

tiste ure 

angleščine, pri 

katerih 

uporabljamo 

spletna gradiva 

in aplikacije. 

Se ne strinjam f 9 7 16 

f % 56,3 43,8 100,0 

Neodločen f 9 6 15 

f % 60,0 40,0 100,0 

Se strinjam f 35 32 67 

f % 52,2 47,8 100,0 

Skupaj f 53 45 98 

f % 54,1 45,9 100,0 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ2 = 0,333, g = 2,  = 0,846) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo. Med deklicami in dečki se ne pojavljajo razlike pri 
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strinjanju s trditvijo Bolj so mi všeč tiste ure angleščine, pri katerih uporabljamo spletna 

gradiva in aplikacije. O osnovni množici ne moremo ničesar trditi.  

Podatki v Tabeli 20 povedo, da so učencem bolj všeč učne ure angleščine, pri katerih 

uporabljajo spletna gradiva in aplikacije – tako meni 67 učencev, od tega 52,2 % dečkov in 47,8 

% deklic. Med 16 učenci, ki se ne strinjajo s trditvijo, je 9 dečkov in 7 deklic; neodločenih je 

15 učencev. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali obstaja povezava med dosežki na preizkusu 

znanja iz angleščine in uporabo spletnih gradiv ter aplikacij za učenje angleščine? 

 

PREDTEST 

Pri   preverjanju   pomembnih   razlik   med eksperimentalno in   kontrolno   skupino   glede 

predznanja  angleščine  smo normalno   porazdelitev   podatkov   preverili s Kolmogorov-

Smirnov testom (Z =  0,758;  α  =  0,613). Ta je pokazal, da so podatki normalno  porazdeljeni,  

zato  smo za statistično analizo  v  nadaljevanju  uporabili parametrični test (t-test   za   

neodvisne   vzorce).  
 

Tabela 21: T-test za neodvisne vzorce na predtestu 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

1. naloga 2,657 0,106 0,021 96 0,983 

2. naloga 0,231 0,632 0,879 96 0,382 

Predtest skupaj 0,558 0,457 0,580 96 0,563 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,558, α = 0,457) t-test za neodvisne 

vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

povprečnem končnem dosežku na preizkusu znanja pred izvedenimi učnimi urami angleščine 

(t = 0,580, g = 96, α = 0,563).  

Tabela 22: Aritmetična sredina na predtestu kontrolne in eksperimentalne skupine 

Predtest Skupina N M SD 

1. naloga KS 55 2,38 2,415 

ES 43 2,37 2,024 

2. naloga KS 55 3,13 3,192 

ES 43 3,67 2,876 

SKUPAJ  KS 55 5,51 4,822 

ES 43 6,05 4,169 

 

Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da ima eksperimentalna skupina (M = 6,05) nekoliko višje 

povprečje pri dosežku na preizkusu znanja pred izvedenimi učnimi urami kot kontrolna (M = 

5,51).  

Kljub temu je povprečen rezultat slab – 6 točk od 17 –, torej znaša indeks težavnosti testa v 

celoti za KS 32, 41 in 35, 59 za ES.  
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KONČNI TEST 

Po izvedeni učni uri angleščine so vsi učenci (tako eksperimentalne kot tudi kontrolne skupine) 

ponovno reševali enak preizkus znanja kot pred izvedeno učno uro. To je bilo naslednjo učno 

uro angleščine, ki je bila na vrsti po urniku pri posameznem razredu. Vmes je minil en dan ali 

največ dva dni.  

Tabela 23: T-test za neodvisne vzorce na končnem testu 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

1. naloga 0,239 0,626 0,946 96 0,346 

2. naloga 0,673 0,414 0,791 96 0,431 

Končni test skupaj 0,012 0,912 0,29 96 0,977 
 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,012, α = 0,912) t-test za neodvisne 

vzorce med eksperimentalno in kontrolno ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

povprečnem končnem dosežku na preizkusu znanja po izvedenih učnih urah angleščine (t = 

0,29, g = 96, α = 0,977). 

Tabela 24: Aritmetična sredina na končnem testu kontrolne in eksperimentalne skupine 

Končni test Skupina N M SD 

1. naloga KS 55 3,31 2,395 

ES 43 2,86 2,242 

2. naloga KS 55 3,55 2,917 

ES 43 4,02 3,028 

SKUPAJ  KS 55 6,85 4,938 

ES 43 6,88 4,836 

 

Iz aritmetičnih sredin je razvidno, da med eksperimentalno skupino (M = 6,88) in kontrolno 

skupino (M = 6,85) skorajda ni razlik pri povprečju na dosežku preizkusa znanja po izvedenih 

učnih urah angleščine. Je pa vseeno dosežek pri obeh skupinah višji kot na predtestu. Učenci 

kontrolne skupine so rezultat izboljšali za 1,34 točke, učenci eksperimentalne pa za 0,83 točke. 

PRIMERJAVA DOSEŽENIH TOČK 

Tabela 25: Točke 1. naloge predtesta in končnega testa eksperimentalne in kontrolne skupine 

 Predtest Končni test 

Točke ES KS ES KS 

0 7 16,27 14 25,45 5 11,63 7 12,73 

1 13 30,23 16 29,09 12 27,91 8 14,55 

2 5 11,63 4 7,27 6 13,95 10 18,18 

3 7 16,27 4 7,27 3 6,98 6 10,91 

4 3 6,98 6 10,91 6 13,95 8 14,55 

5 4 9,30 1 1,82 4 9,30 1 1,82 

6 2 4,65 4 7,27 3 6,98 6 10,91 

7 2 4,65 6 10,91 4 9,30 9 16,36 

SKUPAJ 43 100 % 55 100 % 43 100 % 55 100 % 
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Tabela 26: Točke 2. naloge predtesta in končnega testa eksperimentalne in kontrolne skupine 

 Predtest Končni test 

Točke ES KS ES  KS 

0 7 16,27 12 21,82 4 9,30 4 7,27 

1 5 11,63 13 23,66 8 18,60 16 29,09 

2 8 18,60 7 12,73 8 18,60 6 10,91 

3 3 6,98 6 10,91 2 4,65 8 14,55 

4 2 4,65 1 1,82 2 4,65 2 3,64 

5 6 13,95 1 1,82 3 6,98 5 9,09 

6 1 2,33 2 3,64 3 6,98 2 3,64 

7 5 11,63 4 7,27 5 11,63 3 5,45 

8 5 11,63 6 10,91 5 11,63 5 9,09 

9 1 2,33 0 0 3 6,98 3 5,45 

10 0 0 3 5,45 0 0 1 1,82 

SKUPAJ 43 100 % 55 100 % 43 100 % 55 100 % 

 

Tabela 27: Skupno število točk predtesta in končnega testa eksperimentalne in kontrolne 

skupine 

 Predtest Končni test 

Točke ES KS ES KS 

0 2 4,65 3 5,45 1 2,33 1 1,82 

1 3 6,98 9 16,36 4 9,30 5 9,09 

2 4 9,30 8 14,33 3 6,98 3 5,45 

3 5 11,63 6 10,91 8 18,60 12 21,82 

4 7 16,27 3 5,45 3 6,98 3 5,45 

5 2 4,65 4 7,27 3 6,98 5 9,09 

6 1 2,33 4 7,27 2 4,65 2 3,64 

7 3 6,98 4 7,27 0 0 4 7,27 

8 5 11,63 3 5,45 2 4,65 1 1,82 

9 3 6,98 0 0 3 6,98 1 1,82 

10 1 2,33 0 0 1 2,33 3 5,45 

11 1 2,33 3 5,45 3 6,98 4 7,27 

12 3 6,98 1 1,82 4 9,30 1 1,82 

13 0 0 0 0 1 2,33 1 1,82 

14 1 2,33 2 3,64 1 2,33 2 3,64 

15 1 2,33 2 3,64 2 4,65 4 7,27 

16 1 2,33 2 3,64 2 4,65 2 3,64 

17 0 0 1 1,82 0 0 1 1,82 

SKUPAJ 43 100 % 55 100 % 43 100 % 55 100 % 

 

Povprečna ocena še vedno ostaja nizka – 7 točk –, predstavlja 41 %  na preizkusu znanja. Da 

bi dosegli zanesljivejše rezultate, bi morali izvesti daljšo študijo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ida Štimec, magistrsko delo 

 

49 

 
 

Če pogledamo nižje točke (0–3 točke), jih je imelo pred učno uro 70 učencev, po učni uri pa 57 

učencev. Višje točke (4–7 točke) je imelo na začetku 28 učencev, po učni uri pa 41 učencev.  

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Kaj menijo učenci eksperimentalne skupine o delu s 

spletnimi gradivi in aplikacijami pri učni uri? 

 

Na koncu vprašalnika so imeli učenci eksperimentalne skupine možnost pojasniti, kaj menijo o 

izvedeni učni uri. Odgovarjali so na 3 odprta vprašanja. Odgovori učencev so večinoma kratki 

(v povprečju 1 do 4 besede).  

 
Graf 2: Odgovori učencev eksperimentalne skupine na prvo vprašanje glede izvedbe učne ure 

Učencem eksperimentalne skupine je bilo všeč, ko so lahko v lastnem tempu reševali naloge na 

spletni strani. Večina (56, 6 %) je na vprašanje odgovorila z dobro (pri tem so nekateri dodali 

še, da so hitro tudi rešili naloge, da so uživali pri tem, da je bilo veliko svobode, zabavno). 

Samo eden od učencev je napisal, da mu je bilo težko. 
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Graf 3: Odgovori učencev eksperimentalne skupine na drugo vprašanje glede izvedbe učne 

ure 

Največkrat so učenci odgovorili, da pri učni uri niso imeli težav (60,5 %). Na drugem mestu je 

odgovor, da na tipkovnici ne pišejo hitro (14,0 %).  Nekaj učencev je imelo tudi tehnične težave 

– 4 učenci (9,3 %) s počasnostjo računalnika in 2 učenca (4,7 %) z nedelovanjem internetne 

povezave. Težave z začetnim razumevanjem (6,8 %) so imeli 3 učenci in boleče oči 2 učenca 

(4,7 %). 

 
Graf 4: Odgovori učencev eksperimentalne skupine na drugo vprašanje glede izvedbe učne 

ure 
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Učencem niti pisanje na računalnik niti reševanje nalog na papirju ne predstavljata bremena 

(24,5 %). 24,5 % jih meni, da je delo z računalnikom lažje kot na papirju (to razlagajo tako, da 

se jim ne ljubi pisati z roko, da je tako hitreje, bolj čitljivo, se manj utrudiš, ker znajo dobro 

tipkati). Pri drugih odgovorih se v različnih odstotkih pojavljajo različne razlage – nekateri bi 

raje reševali naloge na papirju, drugim je na računalniku bolj zabavno, tretjim sta oba načina, 

tako na papirju kot na računalniku, težka in četrtih, če pišejo na računalnik, ne boli roka.  
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3. ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo raziskovali uporabo spletnih gradiv in aplikacij v petem razredu 

osnovnošolskega izobraževanja pri učenju in poučevanju angleškega jezika. Podrobneje nas je 

zanimalo, katera spletna gradiva in aplikacije učenci uporabljajo za učenje angleščine; kako se 

razlikuje motiviranost učencev pri pouku angleščine glede na uporabo/neuporabo spletnih 

gradiv in aplikacij, ali se pojavljajo razlike pri uporabi spletnih gradiv in aplikacij za učenje 

angleščine med učenci glede na spol; ali obstaja povezava med dosežki na preizkusu znanja iz 

angleščine in uporabo spletnih gradiv ter aplikacij za učenje angleščine ter kaj menijo učenci 

eksperimentalne skupine o delu s spletnimi gradivi in aplikacijami pri učni uri. 

Največ vprašanih učencev preživi na internetu do 15 minut (41,8 %) ali do 30 minut (30,6 %). 

Zaskrbljujoče je, da so nekateri učenci odgovorili, da na internetu preživijo več kot dve uri, 

čeprav je ta delež relativno majhen (6,1 %). Tukaj se nam poraja vprašanje – kaj pa ostali čas, 

ki ga preživijo pred ekransko tehnologijo? V članku dr. Arica Sigmana so izpostavljeni podatki, 

da ima zaslonska tehnologija predvsem negativne učinke na zdravje in kognitivne dosežke 

posameznika. Večji kot je čas, preživet pred zasloni, večja je možnost za razvoj različnih 

bolezni, na primer debelosti, bolezni kardiovaskularnega sistema, večje je tveganje za nizko 

fizično pripravljenost, strukturne spremembe možganov, motnje spanja in motnje pozornosti. 

Prav tako so ugotovili, da imajo ekrani pri otrocih in odraslih tudi druge posledice, na primer 

nizek učni uspeh, slabše jezikovne spretnosti, slabšo empatijo, manj sodelovanja med 

družinskimi člani idr. Omenjena je romunska raziskava, ko je vlada šolarjem priskrbela domače 

računalnike in ugotovila, da so ti učenci nato imeli občutno nižje šolske ocene pri matematiki, 

angleščini in romunščini, seveda pa so jim porasle računalniške spretnosti (Sigman, 2013). 

 

Anketirani učenci splet v splošnem največkrat uporabljajo za zabavo. Zakaj je učenje 

angleščine s spletnimi gradivi in aplikacijami učinkovito, učenci podobno kot na vprašanje 'Za 

katere namene uporabljate splet?' največkrat razložijo z besedo zabava. Učenci eksperimentalne 

skupine se v večji meri strinjajo, da je bila učna ura zabavna, kot učenci kontrolne skupine in 

prav tako jim je ura hitreje minila.  

Za učenje angleščine učenci med spletnimi gradivi in aplikacijami največkrat uporabljajo video 

in avdio posnetke ter spletne igre. Med dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pogostosti uporabe video in avdio posnetkov ter spletnih iger. Kljub temu 

lahko iz zbranih podatkov ugotovimo, da dečki v večUji meri vsakodnevno uporabljajo spletne 

igre za učenje angleščine kot deklice. Podobno so ugotovili tudi v raziskavi na Švedskem – 

dečki tudi v splošnem več časa namenijo igranju igric kot deklice, vendar so upoštevali tudi 

igrice, ki za igranje ne potrebujejo spleta (Sundqvist in Sylven, 2012).  

 

Anketirani učenci za učenje angleščine najmanj uporabljajo bloge, forume, spletne klepetalnike 

in spletne tečaje. Že med reševanjem anketnega vprašalnika me je veliko učencev spraševalo, 

kaj ti pojmi sploh pomenijo. Sklepamo lahko, da se učenci s temi gradivi oz. aplikacijami še 

niso srečali ali pa so besede le slišali, ne vedo pa, kaj pomenijo. Zanimivo je, da je večina 

učencev med delom v računalniški učilnici najprej odprla spletni iskalnik Google. Ko sem jim 

povedala, kateri spletni naslov naj napišejo v orodno vrstico, so ga napisali kar v Google iskalno 

vrstico. Morda bi bilo dobro, da bi imeli osnovno računalniško opismenjevanje že od začetka 

šolanja. Tako so prepuščeni sami sebi, domačim oz. učiteljevi dobri volji učenja računalniških 

osnov.   
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Več kot polovica vprašanih učencev se raje uči angleščino s spletnimi gradivi in aplikacijami 

kot pa brez njih. 57,1 % vprašanih učencev tudi doma uporablja spletna gradiva in aplikacije za 

učenje angleščine; 68,4 % učencem pa so bolj všeč učne ure angleščine, pri katerih uporabljajo 

spletna gradiva in aplikacije. Razberemo torej, da je največja prednost učenja in poučevanja z 

IKT prav v veliki motivaciji; to ugotavljajo tudi nekatere raziskave (Ghasemi in Hasemi, 2011; 

Hadžibegič-Bicciato, 2010; Read, 2007; Stroia, 2012; Sudqivst in Sylven, 2014). 

 

Pri preizkusih znanja (tako predtest kot končni test) t-testi za neodvisne vzorce med 

eksperimentalno in kontrolno skupino niso pokazali statistično pomembnih razlik. Povprečen 

rezultat obeh skupin skupaj je tako na predtestu kot na končnem testu nizek – na prvem 6 točk 

od 17, na drugem pa 6,9 točke od 17. Pri nalogi iz besedišča (1. naloga) so na predtestu učenci 

KS zbrali v povprečju 2,38 točke, ES pa 2,37 točke; na končnem testu pa KS 3,31 točke in ES 

2,86 točke. Torej so učenci kontrolne skupine z zelo majhno razliko prekosili ES. Pri nalogi iz 

pisanja (2. naloga) so na predtestu učenci KS zbrali v povprečju 3,13 točke, ES pa 3,67 točke; 

na končnem testu pa KS 3,55 točke in ES 4,02 točke. Tukaj so učenci ES v zelo majhni prednosti 

pred KS. Na osnovi naše raziskave o učnih dosežkih pri skupini, ki je uporabljala spletna 

gradiva in aplikacije, ter skupini, ki se je učila po tradicionalnih načinu poučevanja, torej ne 

moremo tehtno sklepati.  

Učenci menijo, da jim lahko spletna gradiva in aplikacije pri učenju angleščine najbolj 

pomagajo na področju učenja novih besed in pisanja (prav to smo preverjali v naših preizkusih 

znanja). Tudi Turgut in Irgin (2009) ugotavljata, da je med učenci, ki uporabljajo tehnologijo, 

največji napredek viden pri obsegu njihovega besedišča. Prav tako je bilo med dijaki, ki so se 

sicer učili nemščine, ugotovljeno, da boljše rezultate na področju razumevanja besedišča 

dosegajo tisti, ki so se učili po računalniško podprtem pristopu (Retelj, 2015). 

Učencem eksperimentalne skupine je bilo všeč, ko so lahko sami uravnavali hitrost reševanja 

nalog na spletni strani in hitrost učenja angleščine. Glede na svoje zmožnosti so reševali naloge, 

jih lahko ponovili, če jim kaj ni bilo všeč, in predvsem bili celo uro aktivni. O pomenu aktivnega 

učenja govori tudi Rugelj, 2015. Učenci so napisali, da pri učni uri s spletnimi gradivi in 

aplikacijami niso imeli težav ter tudi da pisanje na računalnik ni težko. Med izvedbo učne ure 

v računalniški učilnici pa sem v vseh treh šolah ugotovila, da jim je največjo težavo 

predstavljajo pisanje na računalnik. V večini so pisali zelo počasi, iskali črke na tipkovnici. 

Opazila se je očitna razlika med tistimi, ki niso vešči računalniških osnov, in tistimi, ki so. 

Ravno ti so imeli morda tudi več možnosti, da se kaj novega naučijo, in ne samo, da se »borijo« 

z uporabo tehnologije.  

 

Učitelj v današnji šoli je postavljen pred več izzivov hkrati, ko govorimo o uporabi tehnologij 

pri poučevanju. Mora slediti hitremu razvoju tehnologij, saj te prodirajo (in so že prodrle) v 

šolski sistem. Znati mora oblikovati, poiskati in uporabljati ustrezna IKT-gradiva, ki bodo 

pripomogla k digitalni pismenosti današnjih učencev, spodbujala napredek pri usvajanju znanja 

in ne bo njihova uporaba sama sebi namen. K temu spodbujajo organizacije Evropske unije 

(npr. Evropska komisija, 2016), mednarodne organizacije (npr. UNESCO, 2016; ISTE, 2016), 

slovensko MIZŠ s podpiranjem in z razvijanjem različnih IKT-projektov. Na področju 

poučevanja angleškega jezika je učiteljem morda olajšano delo z vidika nabora različnih, tudi 

avtentičnih (spletnih) IKT-gradiv in aplikacij (Brewster, 2002; Dudeney in Hockly, 2007; 

Stroia, 2012). Učenci v raziskavi ugotavljajo podobno, saj pravijo, da je veliko stvari na spletu 

v angleščini in da se v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti prav pri angleščini lahko največ 

naučijo iz spletnih gradiv in aplikacij. Več kot polovica vprašanih težav pri delu z računalnikom 
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pri učni uri ni imela. Drugi so menili, da na računalniku ne pišejo hitro, da so imeli tehnične 

težave, težave z začetnim razumevanjem dela in da jih bolijo oči. 

Za zanesljivejše rezultate, ki bi kazali na morebitno vidnejše izboljšanje učnih dosežkov z 

uporabo spletnih gradiv in aplikacij pri učenju angleškega jezika, bi potrebovali daljšo, dlje 

trajajočo – morda longitudinalno – študijo. Raziskava bi lahko pri predtestih in končnih testih 

zajela tudi več zmožnosti v angleščini – ne samo besedišča in pisanja (kot smo ga v naši 

raziskavi), ampak tudi branje, poslušanje in govorjenje. 
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5. PRILOGE 
 

5.1. Priloga 1: Učna priprava eksperimentalna skupina 
 

Ime in priimek študentke/študenta: Ida Štimec 

Ime in priimek učitelja – mentorja:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

Učna enota: Holidays 

Učna tema: Summer activities/poletne aktivnosti 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupini 

Učne metode: razgovor, razlaga, delo z računalnikom 

Učni pripomočki: projektor, slušalke, računalnik 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

• poimenovati in v stavku uporabljati aktivnosti, ki jih izvajamo (tudi) poleti; 

• povedati, kam gredo na počitnice in kaj tam počnejo; 

• napisati kratek tekst o poletnih aktivnostih. 

Viri in literatura: 

• Novak, M. idr. (2008). Reach for the stars 5. Ljubljana: DZS. 

• Novak, M. and Nuč, J. (2006). Reach for the stars 5. Ljubljana: DZS. 

Dodatne opombe: 

Besedišče: CYCLING, CAMPING, FISHING, HIKING, HORSEBACK RIDING, READING A 

BOOK, PLAYING COMPUTER GAMES, SNORKELING, EATING ICE CREAM, BUILDING 

SANDCASTLES, SWIMMING, SAILING, MEETING NEW FRIENDS, SUNBATHING, 

HAVING A BARBECUE 

Dodatno besedišče: SUMMER, SEA CAMP, ISLAND, COAST, SUN, TRAILS, ALGAE, 

SHARKS, INVERTEBRATES, LIFETIME, CAMPERS 

Spletna stran: http://activitiesinsummer.weebly.com/  
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STAGE ACTIVITY 

(TEACHER AND 

PUPILS) 

TIME CLASSROOM 

ORGANISATION 

RESOURCES  CROSS 

CURRICULAR 

LINKS 

WARM-

UP 

COMPUTER 

LAB 

I explain the rules 

and purpose of this 

lesson. I give short 

instructions for 

using web page.   

5 min. Altogether Computer, 

overhead 

projector 

  

MAIN 

PHASE 

INDIVIDUAL 

WORK ON THE 

COMPUTER 

 

1. VIDEO 

Pupils watch a 

video at least 2 

times and do 

different activities 

connected to it (gap 

fill, short quiz, 

google maps 

search, write 

comments). 

 

2. INTERACTIVE 

ACTIVITIES 

AND GAMES 

Target vocabulary 

practice, online 

games. 

 

3. WRITING A 

SHORT TEXT 

Practice and write a 

short text with help 

online (spell check, 

kid’s dictionary). 

 

*ADDITIONAL 

EXERCISES FOR 

QUICK PUPILS 

30 

min. 

 

Individually or in 

pairs 

 

Computers  TECHNOLOGY, 

SLOVENE 

LANGUAGE, 

GEOGRAPHY, 

SCIENCE 
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FOLLOW-

UP 

KAHOOT QUIZ 

Pupils play a quiz 

with game-based 

educational 

platform where they 

revise what they 

have learnt this 

lesson.  

10 

min. 

Altogether 

 

Computers, 

overhead 

projector  
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5.2. Priloga 2: Učna priprava kontrolna skupina 
 

Ime in priimek študentke/študenta: Ida Štimec 

Ime in priimek učitelja – mentorja:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

Učna enota: Holidays 

Učna tema: Summer activities/poletne aktivnosti 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupini 

Učne metode: razgovor, razlaga, delo z učnim listom 

Učni pripomočki: tabla, kreda, besedilo oglasa, kartice, magneti, delovni listi 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

• poimenovati in v stavku uporabljati aktivnosti, ki jih izvajamo (tudi) poleti; 

• povedati, kam gredo na počitnice in kaj tam počnejo; 

• napisati kratek tekst o poletnih aktivnostih. 

Viri in literatura: 

• Novak, M. idr. (2008). Reach for the stars 5. Ljubljana: DZS. 

• Novak, M. and Nuč, J. (2006). Reach for the stars 5. Ljubljana: DZS. 

Dodatne opombe: 

Besedišče:  

CYCLING, CAMPING, FISHING, HIKING, HORSEBACK RIDING, READING A BOOK, 

PLAYING COMPUTER GAMES, SNORKELING, EATING ICE CREAM, BUILDING 

SANDCASTLES, SWIMMING, SAILING, MEETING NEW FRIENDS, SUNBATHING, 

HAVING A BARBECUE 

Dodatno besedišče:  

SUMMER, SEA CAMP, ISLAND, COAST, SUN, TRAILS, ALGAE, SHARKS, 

INVERTEBRATES, LIFETIME, CAMPERS 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ida Štimec, magistrsko delo 

 

64 

 
 

STAGE ACTIVITY (TEACHER 

AND PUPILS) 

TIME CLASSROOM 

ORGANISATION 

RESOURCES  CROSS 

CURRICULAR 

LINKS 

WARM-

UP 

HUNGRY 

CROCODILE 

The game is a version of 

hang man. I write down 

blank spaces for the letters 

(Summer activities). I 

encourage pupils to tell 

me letters and when they 

guess the solution, they 

tell it out loud.  

5 min. Altogether Chalk, 

blackboard 

  

MAIN 

PHASE 

COMMERCIAL 

I read out loud a 

commercial about 

Catalina Summer Camp. 

Then, we have a 

conversation: 

 What is this text 

about? 

 Has anyone been 

to the summer 

camp and where? 

 Where is this 

camp located? 

 Do you want to go 

there and why? 

 Which activities 

can you do in this 

camp? 

 Did you 

understand all the 

words? 

SUMMER ACTIVITIES 

I have pictures and words 

with me. We have to 

connect them together. 

Pupils come to the 

whiteboard and tell the 

solutions one after 

another. They raise hands 

– volunteers.  

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altogether, 

Individually 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altogether, 

Individually 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text - 

commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalk, 

blackboard, 

flash cards 

with words 

and pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 GEOGRAPHY 
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After we have all the 

words, we read them out 

loud. 

I encourage pupils to read 

them with me. 

I ask them: 

  

 Do you do any of 

this activities in 

the summertime? 

 Which ones are 

your favorites? 

 Are there any 

activities that you 

do and are not on 

the blackboard? 

PANTOMIME 

One pupil come over and 

show us one of the 

selected summer 

activities. Others try to 

guess what he/she is 

presenting. 

WORKSHEETS 

I hand out the worksheets. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

Altogether 

 

 

 

 

Individually 

 

 

 

 

 

 

Worksheets 

 

 

 

 

 

 

DRAMA 

 

 

FOLLOW-

UP 

CHECK THE 

WORKSHEETS 

We go through the key of 

the worksheet. 

5 min. Altogether 
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5.3. Priloga 3: Preizkus znanja Summer holidays 
 

1. Preberi besedilo in besede v okvirčku. Besedilo dopolni tako, da na črte zapišeš eno od 

danih besed. Tri besede so odveč. Glej primer, ki je že rešen. 

  

 

 

HOLIDAYS IN FRANCE 

John and Maddie are brother and sister. In the summertime, they go to their aunt Annie for two 

weeks. She ____________ in France at the seaside. 

Because aunt Annie’s house is located by the sea, they enjoy spending time at the 

____________. While John is building ____________, Maddie is ____________ and reading 

a book. John also loves snorkeling. Underwater, he can watch ____________ animals and 

algae. 

After the hot sun comes down, they do some sports like cycling or playing with a ball. 

At the evenings, they often have a ____________ and they invite neighbors to spend some time 

together. Annie prepares homemade ice cream which is delicious. 

This year aunt will take the kids to the local aquarium. John can’t wait to see real sharks and 

maybe even ____________ them. Maddie is excited to see turtles and beautiful starfishes. 

They will definitely enjoy the summer holidays as much as possible! And what will you do this 

summer? 

2. Zamisli si, da si na počitnicah s svojimi najboljšimi prijatelji. Prijatelju Adamu, ki 

živi v Londonu, napiši: 

• kje se nahajaš, 

• vsaj 3 aktivnosti, ki jih počnete čez dan, 

• 1 stvar oz. nekaj, kar ti je na počitnicah najbolj všeč, 

• vsaj 2 vprašanji o tem, kaj se dogaja pri njem. 

 

Dear Adam, 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  

beach          amazing          brother          barbecue           sandcastles          touch          

sunbathing        nature     lives  hiking games 
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5.4. Priloga 4: Vprašalnik 
VPRAŠALNIK  

Pozdravljen/-a! Sem Ida Štimec, študentka 1. letnika 2. stopnje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V okviru magistrske naloge raziskujem uporabo spletnih 

gradiv in aplikacij pri pouku angleščine v petem razredu osnovne šole. Anketni vprašalnik je 

anonimen in se bo uporabljal samo v namene raziskave. Tvoji odgovori mi bodo v veliko pomoč. Za 

sodelovanje se ti že vnaprej zahvaljujem.  

1. Šifra (napiši): ____________ 

 

2. Spol (obkroži): M   Ž 

 

3. Šola (napiši): ____________ 

 

4. Razred (napiši): ____________ 

 

5. Koliko let se že učiš angleščino (napiši številko)? ____________ 

 

6. Ali imaš doma svoj računalnik (obkroži)?  

a) Da.  b) Ne. 

 

7. Ali imate doma dostop do svetovnega spleta oz. interneta (obkroži)? 

a) Da.  b) Ne. 

 

8. Koliko časa povprečno brskaš po spletu oz. internetu na dan (obkroži)? 

a) Do 15 min. b) Do 30 min.   c) 1–2 uri. d) Več kot 2 uri. 

 

9. Ko uporabljam splet oz. internet, ga največkrat  

uporabim za (obkroži): 

a) komunikacijo z drugimi ljudmi (npr. prijatelji, sorodniki). 

b) učenje. 

c) zabavo. 

 

10. Ali meniš, da ti lahko spletna gradiva in aplikacije pomagajo pri učenju različnih predmetov v 

osnovni šoli (obkroži)? 

a) Da.  b) Ne. 

 

Če si na zgornje vprašanje odgovoril/-a z DA:  

Pri učenju katerega predmeta pa ti lahko spletna gradiva in aplikacije pomagajo najbolj 

(obkroži enega)? 

a) Pri slovenščini.  

b) Pri matematiki.  

c) Pri angleščini.  

d) Pri družbi.  

e) Pri naravoslovju in tehniki.  

f) Pri športu.  

g) Pri glasbeni umetnosti.  

h) Pri likovni umetnosti.  

i) Pri gospodinjstvu. 
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11. Katera spletna gradiva in aplikacije uporabljaš za učenje angleščine in v kolikšni meri? 
(1 = ne uporabljam, 2 = nekajkrat na leto, 3 = 

nekajkrat na mesec,  

4 = enkrat na teden, 5 = vsak dan) 

a) SPLETNA UČILNICA (tvoje šole)   1    2 3    4    5 

b) ELEKTRONSKA POŠTA (npr. Gmail, Hotmail) 1    2 3    4    5 

c) SOCIALNA OMREŽJA (npr. Facebook, Twitter) 1    2 3    4    5 

d) BLOG (npr. Blogger)     1    2 3    4    5 

e) FORUM      1    2 3    4    5 

f) SKYPE      1    2 3    4    5 

g) SPLETNE IGRE (v angleščini)    1    2 3    4    5 

h) SPLETNI TEČAJI     1    2 3    4    5 

i) SPLETNI KLEPETALNIKI    1    2 3    4    5 

j) VIDEO IN AVDIO POSNETKI (npr. Youtube)  1    2 3    4    5 

k) DRUGO: ______________________   1    2 3    4    5 

 

12. Ali je učenje tujega jezika s pomočjo spletnih gradiv in aplikacij učinkovito (obkroži)?  

        a) Da.   b) Ne.       c) Ne vem./Se ne morem odločiti. 

Zakaj? 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Na lestvici obkroži, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami. 
(1 = se sploh ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 = se strinjam, 5 = se močno 

strinjam) 

a) V šoli bi rad/-a imel poseben obvezen predmet, pri katerem bi se učili o IKT.              

1     2     3     4     5 

b) Angleščino se raje učim brez spletnih gradiv in aplikacij.            

1     2     3     4     5 

c) Tudi doma uporabljam spletna gradiva in aplikacije za učenje angleščine.          

1     2     3     4     5 

d) Bolj so mi všeč tiste ure angleščine, pri katerih uporabljamo spletna gradiva in 

aplikacije.                   

1     2     3     4     5 

 

14. Na katerem področju učenja angleščine ti lahko spletna gradiva in aplikacije najbolj 

pomagajo? 

a) Pri učenju novih besed. 

b) Pri branju. 

c) Pri pisanju. 

d) Pri poslušanju. 

e) Pri učenju pravil jezika (slovnice). 

f) Pri govoru. 

 

15. Pred teboj je nekaj trditev o motivaciji pri izvedeni učni uri. Preberi trditve in se odloči, kaj 

meniš o teh trditvah. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pomembno je tvoje mnenje. Na 

lestvici od 1 do 5 obkroži, v kolikšni meri se strinjaš s trditvami. 1 pomeni »Se sploh ne 

strinjam« in 5 pomeni »Se močno strinjam«. 

a) Želim si, da bi večkrat imeli tak način pouka angleščine.    1          2          3          4          5              

b) Pri učni uri sem bil/-a uspešen/-na.      1          2          3          4          5              

d) Ni se mi bilo treba preveč truditi,  

    da sem pri učni uri dosegel/-a dober rezultat.    1          2          3          4          5    
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e) Učna ura je bila zabavna.      1          2          3          4          5              

f) Učna ura je hitro minila.      1          2          3          4          5              

j) Pri tej učni uri se nisem dobro počutil/-a.    1          2          3          4          5              

n) Pri tej uri sem se naučil/-a več,       

kot bi se pri »običajni« učni uri.      1          2          3          4          5              

 

 

16. Na kratko odgovori na spodnja vprašanja, če si imel učno uro v računalniški učilnici: 

 

a) Kako se ti je zdelo, ko si lahko sam/-a uravnaval/-a hitrost reševanja nalog na spletni strani in 

hitrost učenja angleščine? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Kakšne težave ti je predstavljalo delo z računalnikom pri tej uri angleščine? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Ali ti je bilo pisanje na računalnik težko? Ali bi raje reševal naloge na papirju? Zakaj? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


