
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABINA PERENIČ 

 

UPORABA MNOŽIČNIH ODPRTIH SPLETNIH TEČAJEV ZA 

OSVEŠČANJE O VARNI RABI INTERNETA V ZADNJEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABINA PERENIČ 

 

UPORABA MNOŽIČNIH ODPRTIH SPLETNIH TEČAJEV ZA 

OSVEŠČANJE O VARNI RABI INTERNETA V ZADNJEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Najprej se iskreno najlepše zahvaljujem mentorici, doc. dr. Ireni Nančovski Šerbec, za vso 

vzpodbudo in strokovno pomoč, ki mi jo je bila pripravljena nuditi, kadar sem jo potrebovala.  

Hvala tudi zavodu Arnes in njegovi odlični Maji Vreča, ki sta mi omogočila pripravo MOOC-

a za osnovnošolske učence ter s tem praktično izvedbo celotnega magistrskega dela.  

Želela bi se zahvaliti tudi Domnu Božeglavu za vso vzpodbudo in pomoč, ki mi jo je nudil, 

tako ob pisanju diplomskega kot tudi magistrskega dela.  

Zahvaljujem se svoji družini za pomoč skozi celoten študij in pa partnerju, ki me je spodbujal 

takrat, ko sem to potrebovala.   



 
 

POVZETEK 

 
V magistrskem delu smo raziskali množične odprte spletne tečaje (MOOC-e) na temo varne 

rabe interneta, ki je, glede na današnjo dobo digitalne tehnologije, vedno pomembnejša. 

Poudarek smo dali MOOC-om, namenjenim slovenskim osnovnošolskim učencem, saj je 

internetna varnost zagotovo tema, s katero se morajo spoznati in jo tudi usvojiti. Učenci se 

namreč že zelo zgodaj srečujejo s pametnimi telefoni, prenosnimi in tabličnimi računalniki ter 

ostalimi napravami. Tako jim je največkrat omogočen tudi preprost dostop do spleta, pri 

katerem pa se žal premalokrat znajo ustrezno vesti.  

Področje računalništva je v slovenskih šolah še vedno preveč zapostavljeno, saj se mu še ni 

uspelo uveljaviti na mestu enega izmed obveznih predmetov, čeprav bi bilo to nujno potrebno. 

S tem bi učenci dobili osnovna znanja, ki jih nujno potrebujejo za aktivno udeležbo na spletu, 

tako z varnostnega vidika kot tudi z vidika same uporabe.  

V nalogi smo želeli preveriti, kako se bodo omenjeni MOOC-i obnesli med učenci zadnje 

triade slovenskih osnovnih šol. Želimo si namreč, da izobraževanje učencev poteka na način, 

ki se v šolstvu kaže kot najučinkovitejši. Rezultati raziskave kažejo, da so lahko MOOC-i, z 

ustrezno motivacijo in aktivnim delom učencev, primeren in učinkovit način izobraževanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: množični odprti spletni tečaji, varna raba interneta, osnovnošolci.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
In the thesis we conducted a research about massive open online courses (MOOCs) that target 

the topic of safe Internet use which is getting more and more important in this age of digital 

technology. Our emphasis was on the MOOCs aimed at Slovenian primary school students, 

since kids start using devices like smart phones and computers that have web access at an 

early age and Internet security is most definitely a topic they need to learn about.  

Computer and informational science is an area that is still very neglected in Slovenian schools 

and it still hasn't become a mandatory course as it should. With this kind of courses students 

would gain at least basic knowledge they necessarily need for their active and safe 

participation on the World Wide Web.  

We wanted to see how the before mentioned MOOCs will fare amidst the students of primary 

school as we want the education of students to take the most effective way. The results of our 

research show that with the right kind of motivation and students' active work, MOOCs can 

be a suitable and effective way of education.  

 

KEY WORDS: massive open online courses, safe internet usage, primary school students.  
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1 UVOD 

 
Dandanes je takšen ali drugačen razvoj prisoten na praktično vseh področjih in tudi 

izobraževanje je zagotovo eno od njih. Včasih so bili učitelji glavni posredovalci znanja, 

danes pa je vse več informacij dostopnih na spletu, zaradi česar učitelj ni več edini 

posredovalec znanja. V zadnjem času se razvijajo predvsem novejše oblike e-izobraževanja, 

ki potekajo prek spleta. V magistrskem delu bomo tako raziskali eno izmed novejših oblik 

spletnega izobraževanja, to so množični odprti spletni tečaji oziroma MOOC-i, ki postajajo 

vedno popularnejši po celem svetu. MOOC za osnovnošolske učence, ki ga bomo za potrebe 

raziskave pripravili skupaj z akademsko raziskovalno mrežo Arnes, bo na temo varne rabe 

interneta, za katero menimo, da jo slovenski učenci preredko slišijo. Najprej bomo pogledali, 

kam v našem šolskem sistemu sodi tema internetne varnosti ter kaj šola sploh nudi učencem 

na tem področju.    

V nadaljevanju bomo raziskali področje spletnega izobraževanja, njegove lastnosti, prednosti 

in pripadajoče slabosti. Pogledali bomo, kakšen je pomen samoregulacijskega učenja pri 

spletnem izobraževanju, ki vsebuje tudi preverjanja znanja in komunikacijska orodja.   

Potem se bomo ukvarjali z varno rabo interneta, pri čemer si bomo ogledali nekaj 

najpogostejših nevarnosti, ki pretijo na nas na praktično vsakem koraku. Mogoče se jih mi 

zavedamo – pa se jih zavedajo tudi osnovnošolski učenci? Nato bomo podrobneje spoznali 

MOOC kot posebno vrsto spletnega izobraževanja.   

V sklopu magistrske naloge bomo poleg MOOC-a pripravili tudi tiskano gradivo z enako 

vsebino. V nalogi pa nas bo zanimalo predvsem, ali se bodo več naučili učenci znotraj 

omenjenega tečaja (eksperimentalna skupina) ali učenci s tradicionalnim branjem gradiva, 

kakršnega so vajeni (kontrolna skupina). Zanima nas namreč predvsem, kaj takšne 

spremembe v izobraževanju pomenijo za mlade, kot so osnovnošolski učenci. Ali je učenje 

prek spleta še prezahtevno zanje in zahteva preveč samokontrole ali pa jih tečaj lahko pritegne 

do te mere, da z veseljem vztrajajo pri takem načinu izobraževanja. Poiskati si namreč želimo 

način, ki se za učence izkaže za najučinkovitejšega. Znotraj diplomskega dela smo tako že 

raziskali konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta, ki se je med učenci 

izkazal za dobrodošlega (Perenič, 2015), zdaj pa nas zanima, kako bo na področju obetajočih 

MOOC-ov.  

Učenje v namene raziskave bo trajalo en teden, učenci pa bodo pred raziskavo in po njej pisali 

test o internetni varnosti. Na podlagi slednjih rezultatov bomo odgovorili na zastavljene 

hipoteze, na koncu pa še naredili zaključek, kam v naše šolske sisteme lahko trenutno 

uvrstimo MOOC.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Pojem varnosti je izjemno pomemben in kompleksen. Razumemo ga kot stanje, »ko smo 

zavarovani oziroma obvarovani pred izgubo ali nevarnostjo« (Ržen, 2012, str. iv). Varnost je 

prisotna tako na nacionalnem kot tudi lokalnem nivoju v različnih organizacijah, nanaša pa se 

lahko na raznolika področja, kot so, na primer, okolje, hrana, vodni viri. Posledično 

razlikujemo različne tipe varnosti: varnost ranljivih skupin (otrok in mladostnikov, starejših 

občanov), zasebna varnost, prometna, požarna, potresna varnost ipd., pa tudi, v zadnjem času 

vedno pomembnejša, internetna varnost.  

Za nacionalno varnost skrbijo, na primer, policija, vojska, obveščevalne službe in pravosodje. 

S prometno varnostjo se tako učenci srečujejo že v začetnih razredih osnovne šole, medtem ko 

za varnost na internetu slišijo precej pozneje. 

V tekočem poglavju se bomo tako ukvarjali z analizo vprašanja, kdaj v slovenskih osnovnih 

šolah se učenci srečajo s temo varne rabe interneta. Ugotavljamo namreč, da je ta tema 

pomembna za vse učence.  

V drugem razdelku bomo opisali osnovne pojme spletnega izobraževanja, v tretjem razdelku 

pa nadaljevali z opisom temeljnih pojmov varne rabe interneta. Pozneje, v četrtem razdelku, 

bomo opredelili še množične odprte spletne tečaje oziroma MOOC-e. 

 

2.1 KURIKULARNE VSEBINE 
 

V naprednih evropskih kurikulih sodi tema o varni rabi interneta k predmetu računalništvo. V 

angleškem nacionalnem kurikulu lahko tako vidimo, da naj bi bilo za varnost njihovih 

učencev na spletu dobro poskrbljeno (Computing programmes of study: key stages 1 and 2, 

2013). Zavedamo se, da v slovenskem šolskem sistemu pravzaprav nimamo obveznega 

predmeta, ki bi učencem nudil znanja o računalništvu, ki je danes prisotno na vsakem koraku.   

V naslednjih razdelkih bomo obravnavali, katere vsebine obsegajo učni načrti izbirnega 

predmeta računalništvo v zadnjem triletju slovenskih osnovnih šol ter kaj in na kakšne načine 

lahko o varni rabi interneta izvedo učenci slovenskih šol. 

 

2.1.1 VARNA RABA INTERNETA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOL 

 

Glede na učni načrt (Batagelj idr., 2002) naj bi učitelji pri izbirnih predmetih računalništva v 

zadnjem triletju slovenskih osnovnih šol učencem podali osnovne koncepte računalništva in 

jih hkrati naučili uporabe računalnikov do te mere, da lahko pridobljena znanja samostojno 

uporabljajo v prihodnje za namene šolanja, službovanja ter osebnih zadev. Izbirni predmet 

računalništvo je razdeljen na tri enoletne predmete, in sicer na urejanje besedil, računalniška 

omrežja ter multimedijo.  

Če si najprej ogledamo učni načrt izbirnega predmeta urejanje besedil, ki se, po navadi, izvaja 

v 7. razredu, vidimo, da se učenci najprej srečajo s pojmi, kot sta informacija in podatek, ter 

spoznavajo tako strojno kot programsko opremo. Kot dejavnost se predvideva, da informacije 

iščejo tudi učenci. Pozneje učenci predstavijo informacijo na različne načine (slikovno, 

tekstovno), oblikujejo sporočilo, ga shranijo, natisnejo ter pošljejo po elektronski pošti. Kot 
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morebitna dodatna vsebina je na voljo še programiranje, ki zajema zapis preprostega 

algoritma ter njegovo realizacijo (Batagelj idr., 2002). 

Sklepamo lahko, da bodo učenci informacije najverjetneje iskali na spletu, pa čeprav o 

njegovi (ne)varnosti skoraj zagotovo niso slišali še ničesar. Vsak učenec vstopi v internetni 

svet, če ne že pri iskanju informacij, pa potem na naslednjem koraku, ko mora poslati 

sporočilo po elektronski pošti. Za to pravzaprav poskrbi učitelj v koraku z zapisanim učnim 

načrtom, ko si mora vsak učenec ustvariti svoj e-poštni naslov. Vsi pa se zavedamo, da e-

pošta prinaša precej spletnih nevarnosti, ki jim lahko uporabnik, če z njimi ni seznanjen, hitro 

nasede. Zato bi bilo smiselno, da se učence v prvem koraku opozori na nevarnosti, ki jim 

bodo pretile v prvih korakih uporabe interneta, in se jih šele nato vzpodbudi k njegovi 

samostojni uporabi.  

V 8. razredu osnovne šole se, po navadi, izvaja izbirni predmet računalniška omrežja, ki 

zajema iskanje ter analizo informacij, v sklopu tega pa tudi kakovost komuniciranja. Učenci 

spoznavajo še programsko opremo, srečajo se z delom z urejevalniki besedil, risarskimi 

programi in podobnim. Nato nastopi izdelava preproste spletne strani, kjer se prvič poudari 

varnost pri uporabi interneta. Vzpodbuja se kritičen odnos do podatkov, ki jih najdemo na 

spletu, in pa odgovornost pri varovanju avtorskih pravic. Učenci naj bi primerjali tudi dobre 

in slabe strani internetnega sveta. Kot dodatna vsebina je na voljo programiranje, pri kateri se 

predvideva zapis algoritma z odločitvijo in njegovo realizacijo (Batagelj idr., 2002). 

Opazimo, da se pri računalniških omrežjih učenci dejansko soočijo tudi s temo varnosti na 

spletu ter z nekaterimi njegovimi prednostmi in slabostmi, kar vsakemu posamezniku koristi v 

vsakem trenutku njegove samostojne uporabe. 

Če si pogledamo še učni načrt multimedije v 9. razredu, hitro opazimo, da tudi tam ni sledu o 

varni rabi interneta, ampak da gre v večji meri za iskanje informacij v medijih, oblikovanje 

primerne multimedijske predstavitve in s tem povezane cilje. V končni fazi se kot dodatna 

vsebina pojavi programiranje, ki zahteva reševanje zahtevnejšega algoritma ter realizacijo 

programov z zankami in vejiščem (Batagelj idr., 2002).    

 

Kot vidimo, učni načrt izbirnega predmeta računalništvo pri nas zajema bolj malo vsebin na 

temo internetne varnosti. Učenci, ki si ne izberejo tega izbirnega predmeta, o tej zelo 

pomembni temi slišijo še manj. Vemo pa, da se na šolah ter tudi v domačem okolju pri 

učencih pojavlja vedno več problemov in to velikokrat ravno na spletu.   

Ko smo o tem, kdaj svoje učence seznanijo s temo varne rabe interneta, govorili z nekaterimi 

učitelji računalništva na slovenskih osnovnih šolah, so nam enoglasno zagotovili, da je to pri 

razrednih urah. O tem, kaj naj bi se v času razrednih ur obravnavalo, se učitelji dogovorijo že 

pred samim začetkom šolskega leta. K razrednim uram spadajo aktualne tematike in 

internetna varnost je zagotovo ena izmed tistih, ki si zasluži svoje mesto in s katero so 

seznanjeni vsi učenci, ne le tisti, ki izberejo računalništvo kot izbirni predmet. To hkrati 

omogoča, da se učenci na internetne nevarnosti pripravijo že prej – v primeru, da je internetna 

varnost postavljena tudi k razrednim uram v 6. razredu ali pa mogoče še kaj prej. Slabost tega 

pa je pomanjkanje dokazil o kompetencah učiteljev, ali to temo ustrezno učijo.   
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2.1.2 UKREPI IN AKTIVNOSTI, KI JIH ŠOLA NUDI V POVEZAVI Z INTERNETNO 

VARNOSTJO 

 

Kljub vsemu učenci v šoli in za potrebe šole kar precej uporabljajo internet. Na internetu so 

lahko v knjižnici, kjer ga potrebujejo za brskanje po knjižničnih sistemih, v varstvu, v 

računalniški učilnici, internet potrebujejo pri pisanju seminarskih in drugih nalog pa tudi za 

uporabo spletne učilnice, ki je sedaj prisotna že na mnogih osnovnih šolah, ponekod že od 

prvega triletja devetletne osnovne šole dalje. Pri vsem tem pa ima že skoraj vsak otrok 

mobilni telefon, ki ima dostop do interneta v vsakem trenutku in povsod, tudi v šoli. 

Nedvomno slovenski mladostniki veliko prostega časa preživijo na internetu.  

Številke kažejo, da je v letu 2013 kar 82 % otrok, starih med 5 in 7 let, 96 % otrok, starih od 8 

do 11 let in 99 % otrok, starih od 12 do 15 let že uporabljalo internet. Zanimivo je tudi 

dejstvo, da se je z internetom v istem letu že srečalo 40 % otrok, starih od 3 do 4 leta (Ofcom, 

2013).  

Zato je zelo priporočljivo in pomembno, da učencem šola omogoči aktivnosti, predavanja in 

podobno, s čimer zagotavlja seznanjenost učencev z internetno varnostjo ter hkrati sprejme 

določene ukrepe, ki pomagajo zagotavljati varnost učencev pri brskanju po spletu znotraj in 

zunaj šole. Da pa bi bili učitelji in ostali strokovni delavci ter ne nazadnje tudi starši dovolj 

usposobljeni za pomoč učencem, je vsekakor pomembno, da so izobraževanja o internetni 

varnosti na razpolago tudi njim.   

 

Za to, da so osveščeni tako učenci, učitelji, strokovni delavci kot tudi starši in drugi, pri nas 

skrbijo:  

 

 Safe.si – projekt, ki za mladostnike, 

otroke, starše, učitelje in socialne 

delavce pripravlja različna 

izobraževanja, aktivnosti, delavnice, 

gradiva in podobno na temo varne 

rabe interneta (O centru, b. d.), 

 

 

 

 

 

 Varni internet – zavod, ki prav tako za 

vse ciljne skupine ponuja 

izobraževanja o internetni varnosti 

(Izobraževalni programi za vse ciljne 

skupine, 2017), 

 

 

 

 

Slika 1: Safe.si (O centru, b. d.). 

Slika 2: Varni internet (Varni internet, 2017). 
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Slika 3: ARNES (Logotipi in 

elementi CGP, b. d.). 

 

 ARNES – javni zavod, ki zagotavlja omrežne 

storitve raziskovalnim, izobraževalnim in kulturnim 

organizacijam, poleg tega pa aktivno skrbi za 

osveščanje o varni rabi interneta (Predstavitev 

zavoda Arnes, b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrokom je treba razložiti same koncepte tveganja in nevarnosti, ki so prisotni na spletu – s 

tem si želimo doseči, da otrok v bodoče, z ustreznim znanjem, odgovorno odreagira v 

primeru, da naleti na spletno nevarnost. Pomembno je, da imamo z otrokom pristne, iskrene 

odnose in da ne zanemarjamo njegovih vprašanj, še posebej ne, če so ta v povezavi z 

internetom. S tem, ko smo otroku v oporo in ga poslušamo, v resnici ustvarjamo okolje, v 

katerem se bo naučil, kako ravnati na internetu (Children and the Internet, 2012). S takim 

odnosom pa bomo od otroka tudi precej hitro izvedeli, če bo kaj narobe, in lahko zato tudi 

hitro in ustrezno odreagirali.   

Nekateri starši in drugi odrasli otrokom, zaradi želje po zaščiti, prepovedujejo dostop do 

interneta ali pa blokirajo različne zadeve, ki bi lahko bile škodljive. V resnici pa vemo, da je 

prepovedano vedno slajše in da to posledično nikakor ne bo doseglo pravega učinka. Zato je 

zelo pomembno, da otroke o varni rabi in nevarnostih interneta izobražujemo in slednjega ne 

prepovedujemo (Children and the Internet, 2012).  
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2.2 SPLETNO UČENJE 
 

Zaradi pomanjkanja učnih vsebin, ki se nanašajo na internetno varnost, se v slovenskem 

izobraževalnem prostoru pojavlja potreba po alternativnih oblikah izobraževanja. Med slednje 

sodi spletno učenje, posebno pozornost v tej nalogi pa posvečamo tako imenovanim MOOC-

om. 

 

2.2.1 ALTERNATIVNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA  

 

Že od nekdaj obstajajo različne oblike izobraževanja. Učenje na daljavo je oblika 

izobraževanja, za katero velja, da sta učenec in učitelj v procesu izobraževanja prostorsko 

in/ali časovno ločena. Njegova zgodovina sega že v 18. stoletje, ko se začnejo pojavljati prvi 

poskusi. V 2. polovici 19. stoletja se tako pojavi zgodnje dopisno izobraževanje, ki ga je 

razvil prvi predsednik univerze v Chicagu William Rainey Harper. Udeleženci slednjega 

načina izobraževanja so študirali prek poštnega dopisovanja, pozneje, v 2. polovici 20. 

stoletja, pa se pojavijo že prvi poskusi izobraževanja na daljavo, ki so temeljili na uporabi 

elektronskih medijev (radio, televizija). Nadalje začnemo govoriti o e-izobraževanju, kot ga 

poznamo danes (Kratka zgodovina izobraževanja na daljavo, b. d.). Teorija e-izobraževanja 

opisuje kognitivne principe učinkovitega multimedijskega učenja z uporabo elektronskih 

izobraževalnih vsebin (E-learning (theory), 2017). E-izobraževanje tako vključuje različne 

elektronske naprave, kot so, na primer, radio, televizija, računalnik in podobno, ki pomagajo 

pri učenju (Bach, Haynes in Smith, 2006). 

V nalogi smo se osredotočili na učenje na daljavo, natančneje na spletno učenje, ki pa se, bolj 

kot na tehnološke izdelke, osredotoča na komunikacijski medij, ki ga ustvarja tehnologija 

(Bach, Haynes in Smith, 2006). 

 

2.2.2 LASTNOSTI SPLETNEGA UČENJA 

 

Ker spletno učenje po navadi poteka na daljavo, ima posledično, poleg tistih, ki veljajo le 

zanj, tudi vse tiste lastnosti, ki jih ima učenje na daljavo. Kot najpomembnejše lastnosti 

spletnega učenja tako navajamo sledeče: 

 Učenec in učitelj sta prostorsko in/ali časovno ločena. 

Ta lastnost praktično izhaja iz razloga za nastanek takšnega načina učenja. Ljudje se 

namreč iz raznoraznih vzrokov, bodisi, ker so bili preveč oddaljeni, bodisi, ker so bili 

zasedeni s službo ali s kakšnimi drugimi obveznostmi, niso mogli vedno fizično 

udeležiti učiteljevih predavanj in tako je še dandanes. Spletno učenje omogoča, da se 

učenec loti učenja kjerkoli in kadarkoli – in ne le takrat, ko je prisoten tudi učitelj.  

 

 Učitelj podaja znanje posredno – z različnimi elektronskimi gradivi (video posnetki, 

zvočni posnetki, gradivo za branje in podobno) (Bregar, Zagmajster in Radovan, 

2010). 

Navedena lastnost nastopi kot logična posledica dejstva, da neposrednega stika med 

učiteljem in učencem v tem primeru ni. Gradiva morajo biti zato v takšni obliki, da 

lahko pridejo preko spleta od učitelja k učencem.   
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 Komunikacija med učiteljem in učenci poteka prek spleta.  

Učitelj in učenci pri spletnem izobraževanju največkrat komunicirajo prek forumov ali 

pa komentiranja znotraj okolja, v katerem poteka izobraževanje (bodisi komentiranje 

gradiva, zastavljenega problema, naloge, primerov in podobno).  

 

 Učenci se v procesu spletnega izobraževanja učijo sami (Bregar idr., 2010). 

Naloga vsakega učenca je, da se uči sam. Pri tem mora zagotovo imeti določeno mero 

samokontrole. Konkretna srečanja udeležencev spletnega učenja se sicer včasih res 

zgodijo, ampak so redka in nikakor ne namenjena učenju celotne snovi.  

 

2.2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI SPLETNEGA UČENJA 

 

Vsaka novost v procesu izobraževanja ima svoje prednosti in slabosti. Tako jih ima tudi vsaka 

nova oblika izobraževanja in spletno učenje ni nobena izjema.  

 

2.2.3.1 PREDNOSTI SPLETNEGA UČENJA  

 

Prva prednost izhaja že iz samega razloga, zaradi katerega je do razvoja takega načina 

izobraževanja prišlo − učenje je postalo omogočeno tudi tistim bolj oddaljenim in pa 

tistim, ki si urnika ne uspejo prilagoditi tako, da bi se predavanj lahko fizično udeležili, 

kar za udeležence pomeni tudi nižje stroške (Bračič, 2009).  

Učenec si lahko sam izbere, kdaj se bo učil, si določi učni tempo in gradivo pogleda 

večkrat (Prednosti izobraževanja na daljavo, b. d.). Kot že omenjeno, se lahko učenec uči ne 

samo od doma (oz. od kjerkoli), ampak tudi ob kateremkoli času. Tako se lahko učenja loti 

takrat, ko sam presodi, da je najproduktivnejši.     

Poleg tega vemo, da se vsi ne učimo enako hitro – eni so hitrejši, drugi počasnejši −, kar je 

odvisno tudi od predmeta, ki se ga učimo, konkretne snovi in podobno. Če vzamemo primer 

matematike: v razredu se pogosto zgodi, da začne kateri od učencev zaostajati, in to ravno 

zato, ker bi za razumevanje snovi potreboval več časa kot ostali (seveda bi lahko prav ta 

učenec potreboval manj časa pri učenju zgodovine, na primer). V procesu  spletnega 

izobraževanja sta zato zagotovo veliki prednosti samostojno določanje učnega tempa in pa 

ponovljivost – lastnost spletnega učenja, ki omogoča, da si učenec, če česa ne razume, 

gradivo večkrat ogleda.     

Z različnimi vrstami gradiv lahko učitelj poskrbi za različne zaznavne stile učencev. Z 

video, slikovnimi in avdio gradivi lahko učitelj omogoči lažje učenje tako slušnemu kot 

vidnemu zaznavnemu stilu učencev.  

Sprotno preverjanje znanja, takojšnja povratna informacija in hitrejše pridobivanje 

podatkov na spletu (Prednosti izobraževanja na daljavo, b. d.). V procesu izobraževanja, pa 

naj bo tradicionalno ali kakršnekoli oblike, je sprotno preverjanje znanja zelo pomembno. 

Pogost problem tradicionalnega načina poučevanja je, da za takšna preverjanja največkrat 

zmanjkuje časa in da se posledično izvajajo manjkrat, kot bi bilo treba. Spletno izobraževanje 

nam ponuja možnost, da pri vsaki snovi na različne načine preverimo pridobljeno znanje 

učencev – priprava kviza nam vzame malo časa, učencem pa nudi sprotno preverjanje 

doseženega znanja ter takojšnjo povratno informacijo, ki je v procesu izobraževanja zelo 

pomembna.   
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Osredotočimo se še na pomen hitrejšega pridobivanja podatkov na spletu. Vsem nam se je že 

kdaj zgodilo, da med učiteljevo razlago nečesa nismo prav dobro razumeli, ampak je nismo 

hoteli zmotiti in smo tako snov le prepisovali v zvezek, ne da bi vedeli, kaj pomeni. Prednost 

spletnega učenja se kaže v tem, da ima učenec v vsakem trenutku pred sabo splet, kamor 

lahko pogleda takoj, ko nečesa ne razume, s čimer odpravi negotovost pred nadaljevanjem s 

snovjo.    

V tradicionalnem načinu izobraževanja smo bili že vsi kdaj priča subjektivnemu ocenjevanju 

– na to vpliva bodisi poznavanje staršev bodisi priljubljenost učenca in podobno. V spletnem 

izobraževanju pa lahko zatrdimo, da do česa takega težko pride, saj računalnik vse učence 

oceni enako. Kot prednost zato navajamo tudi objektivnost ocenjevanja (Bregar idr., 2010).  

Kot prednosti lahko navedemo še hiter dostop do gradiva, ki je v vsakem trenutku dostopno 

na spletu, in možnost, da udeleženci temo, ki jih ne zanima, izpustijo (Bračič, 2009). 

Slednje ni nujno vedno mogoče, saj mora udeleženec včasih predelati vse teme, ki jih zajema 

izobraževanje.  

 

2.2.3.2 SLABOSTI SPLETNEGA UČENJA  

 

Kot prvo slabost spletnega izobraževanja navedimo možnosti pomanjkanja samodiscipline, 

motivacije in visokih začetnih stroškov (Gortan in Jereb, 2007). Ko nam nekdo ponudi 

možnost, da se učimo sami doma, si najbrž vsi v tistem trenutku mislimo, kako odlična 

zadeva je to – učimo se lahko, kadar hočemo, kolikor hočemo, kjer hočemo, nihče nas ne 

nadzoruje in verjamemo, da se bomo tako naučili še bolje, saj bomo imeli na razpolago več 

časa. Pa vendar, kaj se zgodi, ko se v takšni situaciji res znajdemo? Visoko motivirani se bodo 

res učili in od tega marsikaj odnesli, medtem ko je znanje nizko motiviranih udeležencev 

vprašljivo. Takšni namreč potrebujejo vzpodbudo, dejstvo, da morajo nekam iti (se fizično 

udeležiti pouka), in učitelja, ki jih bo spravil do tega, da razmišljajo, delajo in se učijo.    

Kot slabost spletnega učenja se pogosto navaja možnost socialne izolacije oziroma slabšega 

socialnega stika z drugimi udeleženci (Bračič, 2009). Čeprav udeleženci spletnih 

izobraževanj lahko komunicirajo preko spleta (na forumih, preko e-pošte ipd.), naj bi nekateri 

vseeno pogrešali stik s soudeleženci in učiteljem. 

In ko smo že pri učiteljih − spletno izobraževanje prinese za sabo večjo obremenjenost 

učiteljev kot tradicionalni način poučevanja, zato je lahko vprašljiva tudi kvaliteta 

zastavljenega spletnega izobraževanja. Učitelji morajo pri spletnem izobraževanju, poleg 

vsebine svojega predmeta, poznati tudi postopke, kako uporabljati učno programje, v katerem 

bo potekalo spletno izobraževanje, ter na kakšen način tehnologijo didaktično ustrezno 

uporabiti znotraj spletnega izobraževanja, za kar pa, po navadi, potrebujejo dodatno pomoč 

računalnikarjev in didaktikov. Zaradi pomanjkanja časa učiteljem težko uspe obvladati vsa 

potrebna področja hkrati, kar za sabo prinaša vprašanje o kvaliteti pripravljenega spletnega 

izobraževanja (Bregar idr., 2010).   

Če se avdio, video, slikovna gradiva kažejo kot dobrodošla za slušne in vidne zaznavne stile 

učencev, pa se pojavi vprašanje glede kinestetičnega zaznavnega stila (Mobbs, 2003). 

Učenci s kinestetičnim zaznavnim tipom so tisti, ki morajo biti pri učenju sami telesno 

dejavni, ki si želijo prijeti konkretne predmete v roke in izvajati poskuse, saj se tako naučijo 

več (Mršol, b. d.). To v primeru spletnega izobraževanja skorajda ni mogoče, zaradi česar so 

učenci takega zaznavnega stila nekoliko zapostavljeni.  
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2.2.4 SAMOREGULACIJSKO UČENJE 

 
Pri spletnem učenju učitelj težko nadzira aktivnost učencev, zato pride v ospredje pomen 

samoregulacijskega učenja. 

Po E. Tomec, S. Pečjak in C. Peklaj (2006, str. 76) je samoregulacijsko učenje »način učenja, 

kjer si učenec sam postavi svoje učne cilje ter nato skuša spremljati, regulirati in kontrolirati 

lastni učni proces ob upoštevanju lastnih značilnosti in značilnosti okolja«. Gre za proces, v 

katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivni (po Zimmermanu 

(1986) v gradivu Pečjak in Košir, 2003, str. 50).  

Samoregulacija se pri posamezniku ne razvija kar sama po sebi, ampak je za njen razvoj 

pomembna predvsem lastna aktivnost učenca, možni pa so tudi vplivi socialnega okolja ter 

lastnih izkušenj (Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006).  

P. Regent (2010) navaja naslednje stopnje, s katerimi lahko učence, ki to potrebujejo, 

pripeljemo do razvoja samoregulacijskih spretnosti oziroma strategij: 

 uvajanje v spretnost s pomočjo opazovanja (učenec sklepa o glavnih značilnostih učne 

spretnosti ali strategije ob prisotnosti modela, kot je na primer učitelj), 

 nivo posnemanja (učenec posnema neke splošne vzorce in načine funkcioniranja 

določenega modela), 

 nivo samokontrole (učenec neodvisno uporabi prikazane spretnosti, ki jih je 

ponotranjil), 

 nivo samoregulacije (učenec uporablja spretnosti oziroma strategije sistematično in 

prilagodljivo glede na okoliščine). 

 

Samoregulacijski učenci so tako tisti učenci, ki se znajo osredotočiti na nalogo, uporabljati 

primerne postopke, si ustrezno razporediti čas, spremljati svojo učinkovitost ter po potrebi 

poiskati tudi pomoč (Regent, 2010).  

Ko je učenec zmožen samoregulacijskega učenja, le-ta poteka v obliki krožnega procesa s 

tremi fazami (po Zimmermanu (1998) v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006, str. 76):  

 faza predhodnega razmišljanja (gre za to, da si učenec zastavi cilje, načrtuje učenje, 

oblikuje prepričanja o lastni učinkovitosti, izpostavi svoje interese ter se osredotoči na 

želen cilj),  

 faza kontrole izvedbe (tu gre predvsem za procese usmerjanja pozornosti, 

samoinštrukcij in lastnega spremljanja s strani učenca),  

 faza samorefleksije (učenec se sooči s samovrednotenjem, atribucijo, lastnimi 

reakcijami in prilagodljivostjo).  

 

Ker je značilnost spletnega učenja ta, da učitelj nima več glavne vloge in da se odgovornost za 

učenje prenese na učenca samega, je tako zmožnost samoregulacijskega učenja pri spletnem 

izobraževanju ključnega pomena. 

Raziskave na področju samoregulacijskega učenja med spoloma kažejo, da so dekleta bolj 

vešča uporabe samoregulacije kot dečki (Pečjak in Košir, 2003). 
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2.2.5 PREVERJANJE ZNANJA IN EVALVACIJA 

 
Pomembno vlogo v vsakem izobraževanju predstavlja preverjanje znanja. Čeprav predstavlja 

učencem nujno zlo, pa, glede na dane kriterije, veliko pove tako učencem, ki izvejo za svoja 

šibka ter močna področja, kot tudi učitelju, ki jih poučuje. V kolikor pa govorimo o neki 

novosti, ki jo vpeljujemo v proces izobraževanja, je preverjanje znanja še toliko pomembnejše 

in koristnejše, saj dobivamo s povratno informacijo občutek o kakovosti, napakah in 

pozitivnih učinkih omenjene novosti. Na ta način jo lahko primerno izboljšujemo in 

prilagajamo udeležencem v izobraževanju.   

Tudi na področju spletnega izobraževanja ni nič drugače. Poudarja se stalno ocenjevanje 

znanja, saj je zelo pomembno, da se napačno razumevanje snovi oziroma zmotni koncepti pri 

posamezniku identificirajo dovolj zgodaj. Vsekakor je pomembna tudi takojšnja povratna 

informacija, ki mora biti udeležencu podana pravočasno (Bregar idr., 2010).   

Preverjanje znanja je znotraj spletnega izobraževanja mogoče na več načinov – preko 

raznoraznih kvizov in vprašanj, ki so zastavljena udeležencem, nalog za povratno 

informiranje o znanju in podobno.  

 

Kot značilnosti računalniško podprtega preverjanja L. Bregar idr. (2010) navajajo 

naslednje predpostavke:  

 individualizacija, ki priča o tem, da lastna izbira tempa učenja pripomore k večji 

učinkovitosti učenja, 

 jasno postavljene zahteve/pričakovanja ‒ učni cilji morajo biti jasno določeni, 

 uporaba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije), ki s stalnim spremljanjem 

napredka udeležencev pripomore k učinkovitejšemu učenju.  

 

Prednosti takega preverjanja znanja so torej predvsem v tem, da si lahko vsak sam izbere 

tempo, v katerem bo preverjal svoje znanje, da spremlja svoj napredek in da se, kot smo že 

prej omenili, precej zmanjšajo možnosti za subjektivno ocenjevanje – vsaj pri preverjanjih, pri 

katerih dobi udeleženec povratno informacijo od računalnika.    

Za učitelje in vse, ki se lotijo takega načina izobraževanja, pa je, kot že omenjeno, pomembno 

tudi, da dobijo o njem neko povratno informacijo oziroma da zadevo evalvirajo. 
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2.2.6 POMEN KOMUNIKACIJE 

 

Komunikacija je pomemben dejavnik v vsakem izobraževanju, naj bo tradicionalno ali pa 

spletno. Za tradicionalno izobraževanje lahko rečemo, da brez komunikacije praktično ne 

obstaja – vedno je prisotna vsaj enosmerna komunikacija, ki poteka od učitelja k učencem. 

Seveda pa so pogosta tudi vprašanja, odgovori, dileme učencev. Tako poteka ura 

tradicionalnega pouka – gre za neprestano komunikacijo med učiteljem in učenci.   

Pri spletnem izobraževanju je sicer malo drugače. Učenci lahko prebirajo gradiva, rešujejo 

kvize ter vprašalnike brez kakršnekoli komunikacije z učiteljem oziroma ostalimi učenci, pa 

vendar je komunikacija tudi znotraj spletnega izobraževanja pomembna za vse udeležence. 

 

Oblike komuniciranja znotraj spletnega izobraževanja:   

 forumi (na forumih lahko učitelj postavi določeno vprašanje o obravnavani temi, 

učenci pa nato odgovarjajo, komentirajo, argumentirajo in podobno; učitelj lahko 

pripravi tudi forum, ki služi medsebojni pomoči, torej, učenci si lahko med sabo 

postavljajo vprašanja, pomagajo drug drugemu in se tako počutijo koristne), 

 klepetalnice (angl. »chat-i«, ki so sicer največkrat namenjene medvrstniškemu 

pogovoru, kljub temu pa jih lahko uporabimo tudi za, na primer, govorilne ure ali 

kaj podobnega), 

 spletne konference (ki lahko prav tako služijo pogovoru med učencem in 

učiteljem, večkrat pa so namenjene večji skupini oseb – za predstavitve nalog ali 

pa, recimo, če želi učitelj po razlagi takojšnja vprašanja učencev in podobno),  

 e-pošta (ki še vedno ostaja klasika v komuniciranju, če želi učenec učitelja kaj 

vprašati ali obratno ipd.) in 

 druge.   

 

Kot smo zapisali na začetku tega razdelka, je jasno, da imajo učenci znotraj spletnega 

izobraževanja pogosto nekoliko več stika s samimi gradivi kot pa s soudeleženci in učiteljem.  

Vseeno pa moramo poskrbeti za vzpostavljanje interakcij med vsemi, ki so udeleženi v tečaju, 

saj s tem spodbujamo tudi medsebojno pomoč, medkulturne odnose in podobno.  
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2.3 VARNA RABA INTERNETA 
 

Varna raba interneta je tema, katere popularnost narašča skozi čas. Razloge za vedno večje 

zanimanje za internetno varnost pripisujemo eksponentni rasti števila uporabnikov skozi čas 

(spodnja slika). 

 

 

Slika 4: Internetni uporabniki v svetu (Internet users, b. d.). 

 

Čeprav se zavedamo, da je uporabnikov interneta vedno več, si v resnici težko predstavljamo, 

kaj točno pomeni to v številkah. Na sliki 4 vidimo, da je od leta 1993 do zdaj število 

uporabnikov strmo naraščalo. Danes tako znaša že skoraj štiri milijarde, seveda pa se bo 

število tudi v prihodnje še povečevalo.    

Glede na današnji čas digitalne tehnologije to niti ni tako presenetljivo, saj si brez tehnologije 

in interneta življenja ne znamo več predstavljati. In uporabljati internet je pravzaprav precej 

preprosto.  

Tu pa se postavi vprašanje: ali znamo internet pametno in s tem tudi varno uporabljati. Ali se 

zavedamo vseh nevarnosti, ki nam na njem pretijo? Vedno več je namreč nepridipravov, ki 

želijo na tak ali drugačen način povzročiti škodo drugim uporabnikom interneta, najsi gre za 

finančno škodo ali pa celo za psihično nasilje, ki ima lahko, predvsem pri ranljivih skupinah, 

kot so otroci, tudi hujše posledice. Zato je stalno ozaveščanje o varni rabi interneta vedno 

pomembnejše tudi med najmlajšimi uporabniki spleta, z namenom, da bodo znali ustrezno 

odreagirati na nevarnosti in pa izkoristili vse prednosti, ki jih internet sicer ponuja.   

Ker se ravno sprašujemo o tem, ali znamo uporabniki internet tudi ustrezno uporabljati, se 

bomo na začetku tega poglavja najprej posvetili digitalni kompetenci.  
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2.3.1 DIGITALNE KOMPETENCE 

 

Med ključne kompetence vseživljenjskega učenja, ki prispevajo k uspešnemu življenju v 

družbi znanja, sodijo (European Parliament and the Council. 2006): (1) sporazumevanje v 

maternem jeziku, (2) sporazumevanje v tujih jezikih, (3) matematična kompetenca ter 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, (4) digitalna pismenost, (5) učenje učenja, (6) 

socialne in državljanske kompetence, (7) samoiniciativnost in podjetnost ter (8) kulturna 

zavest in izražanje. Nekateri avtorji namesto izraza digitalna pismenost uporabljajo izraz 

digitalne kompetence (Ala-Mutka, 2011; Brečko, 2016; Wechtersbach, 2007), definicija obeh 

izrazov pa je vsebinsko podobna. Za namen enotnega razumevanja digitalnih kompetenc je 

Evropska komisija leta 2013 objavila okvir digitalnih kompetenc DIGCOMP (Ferrari, Brečko 

in Punie, 2013) in leta 2016 dopolnjeno različico DIGCOMP 2.0 (Vuorikari, Punie, Carretero 

in Van den Brande, 2016). Digitalna kompetenca je v DIGCOMP opredeljena kot 

kompetenca, ki jo vsak državljan potrebuje za vključevanje v današnjo družbo, za iskanje, 

vrednotenje in uporabo informacij, komuniciranje prek različnih digitalnih kanalov, pripravo 

in izmenjavo digitalnih vsebin ter varno in kritično uporabo digitalne tehnologije v 

vsakdanjem življenju in pri delu (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, Brečko in Punie, 2013). 

Digitalna kompetenca obsega področja obdelave informacij, komunikacije, ustvarjanje vsebin, 

varnosti ter reševanja problemov (Ferrari, 2013). Evropska komisija za vsako izmed področij 

določa kriterije, ki ločijo osnovne, samostojne in usposobljene uporabnike. V nadaljevanju si 

poglejmo, za kaj pravzaprav gre pri posameznem področju (Digitalne kompetence, 2015):   

 

 Obdelava informacij  

Pri tem področju gre za to, v kolikšni meri zna uporabnik brskati po spletu, kaj pri tem 

uporablja, kako se sooča z dilemo verodostojnosti gradiv in kako ter kam shranjuje različne 

datoteke.    

 Komunikacija 

Gre za znanja o tem, kako pogosto se uporabljajo orodja za spletno komuniciranje in pa 

katera. Uporabniki se ločijo po tem, ali znajo prek spleta opravljati določene storitve (npr. 

banke) in v kolikšni meri so sami del socialnih omrežij ter kako dobro poznajo in spoštujejo 

pravila spletnega komuniciranja oziroma spletne etike.  

 Ustvarjanje vsebin 

Uporabniki ustvarjajo različne (bodisi preproste elektronske, digitalne bodisi multimedijske) 

vsebine v različnih formatih, napredni uporabniki tudi z različnimi orodji ter v različnih 

programskih okoljih. Gre tudi za znanja in uporabo avtorsko zaščitenih vsebin ter 

programskih jezikov.  

 Varnost 

Različni uporabniki imajo različna znanja o tem, kako zaščititi svoje naprave – nekateri vedo 

le, da nevarnosti na internetu obstajajo, da jim lahko ukradejo gesla in podobno, drugi pa 

znajo poskrbeti še za dodatno varnost z namenom zmanjšanja možnosti spletnih prevar. Gre 

tudi za to, da uporabniki vedo, razumejo oziroma imajo utemeljeno stališče o vplivu današnje 

tehnologije na zdravje.  
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 Reševanje problemov 

Pri reševanju problemov je treba znati vprašati oziroma tehnične težave oziroma težave, ki se 

pojavijo ob uporabi digitalne tehnologije, tudi rešiti. Uporabniki znajo presoditi, katero orodje 

jim bo v pomoč pri trenutnem opravilu, in se zavedajo svojega računalniškega znanja, 

nekateri pa ga tudi redno nadgrajujejo.    

 

Za osnovne uporabnike lahko rečemo, da omenjene vsebine posameznih področij bolj ali 

manj le poznajo. Da pa postanemo usposobljeni uporabniki, je vsekakor potrebno, da znanje 

tudi redno uporabljamo, se s tem srečujemo v konkretnih situacijah in tako svoja znanja še 

nadgrajujemo.   

Natančneje (po Wechtersbachu (2007) v gradivu Westerbach, 2009, str. A 3) si digitalno 

kompetenco gradimo po sledečih štirih korakih:  

1. spoznavanje tehnologije informacijske družbe in razvijanje veščin za njeno uporabo,  

2. uporabnik pozna prednosti tehnologije informacijske družbe in jo uporablja pri svojem 

delu, vendar pa, po navadi, ne spreminja oblik, metod in rezultatov svojega dela, 

3. širjenje znanja, doseganje boljših rezultatov s pomočjo tehnologije informacijske 

družbe, 

4. intenziven uporabnik tehnologije informacijske družbe za večanje zmogljivosti 

svojega uma. 

Vsak uporabnik interneta bi moral biti digitalno kompetenten in, kot vidimo, proces grajenja 

digitalne kompetence ni povsem samoumeven. Za doseganje tega je treba biti predvsem 

aktiven. 

V nadaljevanju bomo predstavili kar nekaj vsebin s področij digitalne kompetence. 

 

2.3.2 DEFINICIJA POJMA VARNA RABA INTERNETA 

 

Za začetek definirajmo, kaj izraz varna raba interneta sploh pomeni. Gre namreč za znanje o 

tem, kako naj se uporabnik obnaša na spletu, še bolj pa o tem, kako naj se izogne 

nevšečnostim, s katerimi se lahko srečamo praktično vsak dan. Pri tem mislimo predvsem na 

množico različnih spletnih prevar, zaradi katerih pride do kraj identitet, gesel, posledično tudi 

različnih vdorov (v profil socialnega omrežja, spletno pošto, bančni račun), in druge možne 

nevarnosti, ki spadajo na področje računalniškega kriminala (Internet Safety, 2017).  

Govorimo o temi, o kateri ljudje premalokrat slišijo in so o njej premalo ozaveščeni ter tako 

nastopajo na spletu vse prej kot njegovi dobri poznavalci. Vse to pa so stvari, ki se lahko 

zgodijo vsem ‒ odraslim, mladim in tudi najmlajšim, zaradi česar je ozaveščanje o varni rabi 

interneta v današnji dobi digitalne tehnologije še kako pomembno.  
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2.3.3 PODROČJA VARNE RABE INTERNETA 

 

Tema varne rabe interneta obsega, glede na vse možne nevšečnosti, ki se dogajajo na spletu, 

veliko področij. V magistrskem delu se bomo osredotočili na spletne prevare, družabna 

omrežja, gesla in ekološki vidik.   

 

2.3.3.1 SPLETNE PREVARE  

 

Spletne prevare so danes vedno pogostejše in vedno bolj zvite. Včasih smo nekatere, zaradi 

strojnega prevajanja, lahko prepoznali že po polomljeni slovenščini, zdaj pa postaja tudi ta 

znak vedno manj opazen. Ker so prevaranti vedno iznajdljivejši, moramo biti uporabniki 

vedno bolj ozaveščeni in pazljivejši.  

V nadaljevanju si oglejmo nekatere vrste spletnih prevar.  

Za začetek se nam zdi zanimivo predstaviti tiste, s katerimi smo se srečali tudi sami. S tem 

pokažemo, da so prevare vsekakor tudi pri nas in da lahko pridejo do vsakega. Že med 

pisanjem diplomskega dela smo se tako srečali z naslednjim primerom: 

Vidimo, da je besedilo že slovnično brezhibno, sledi polomljene slovenščine tu ne bomo našli. 

Da pa je bila zadeva toliko pristnejša, je bilo besedilo ob prikazu na zaslonu tudi jasno in 

glasno prebrano. Kot je navedeno v diplomski nalogi (Perenič, 2015), obstaja možnost, da je 

zadeva legitimna, pa vendar vsebuje elemente prevare. Uporabnik je pogosto pozitivno 

navdušen, ko vidi kaj takega – prejeti 100 € za reševanje kratke raziskave je pa res enostavno 

zaslužen denar, kajne? Treba si je vzeti nekaj sekund časa in si odgovoriti na vprašanje, ali 

nam bo kdo ponudil takšno vsoto denarja za krajšo raziskavo v realnem življenju. Na spletu je 

namreč situacija enaka kot v realnem življenju ‒ nihče nam ne bo dal ničesar brezplačno.  

 

Slika 5: Internetna prevara, 1. primer (Perenič, 2015). 
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Slika 6: Oglas za psa (Čisti havanski mladiček, 2017). 

Zdaj si oglejmo drugi primer, ki smo ga ravno tako raziskovali sami. Med brskanjem po 

oglasih za male živali na portalu Bolha (bolha.com) smo naleteli na oglas, ki je bil videti 

skorajda enako kot sledeči (na katerem smo sicer izbrisali kontaktne podatke):   

Oglejmo si, za kaj pravzaprav gre. V takih oglasih se vedno pojavljajo zelo lepe fotografije 

majhnih, prikupnih psičkov, kakršnih bi si vsak želel. Zanimivo je, da jih želi lastnik podariti, 

kar vsekakor pritegne našo pozornost.   

Vendar, začnimo s temno platjo takšnih oglasov. Kot prvo lahko opazimo, da je oglas v 

resnici objavljen v Združenih državah Amerike in da je slovenščina v oglasu precej 

polomljena, kar je znak strojnega prevajanja. Vprašamo se, zakaj bi nekdo iz Amerike želel 

podariti psa ravno nekomu v Sloveniji. Zakaj lastnik ne odda oglasa v Ameriki, kjer bi tako 

prikupen psiček zagotovo kmalu našel svojega lastnika? Za kontaktni e-poštni naslov je 

uporabnik že navedel Googlovo e-pošto (gmail.com), s čimer se nam precej približa. Prejšnji 

oglasi, na enega izmed katerih smo se iz radovednosti odzvali, so imeli namreč domeno 

yandex.com, s čimer so zagotovo vzbujali nekoliko več dvoma.     

Pojdimo zdaj skozi naš primer odziva na tak oglas. Lastnikom oglaševanega psička smo 

pisali, da smo zainteresirani zanj in da nas zanimajo nadaljnje informacije. Prejeti odgovor, 

odpisala nam je neka gospa, je bil seveda zapisan v zelo polomljeni slovenščini. Opisala je 

zgodbo, zakaj oddajajo psička brezplačno – psiček naj bi bil namreč tesno povezan z njeno 

hčerko, ki je ravno tri tedne nazaj umrla v nesreči, zato ga posledično, zaradi slabih spominov, 
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nočejo več, poleg tega pa zanj nimajo časa, zaradi česar si želijo zelo skrbnih novih lastnikov 

za psa. Da bi potrdila ljubezen do psička, je na koncu vprašala še, ali ga bomo imeli radi, ali 

bomo zanj dobro skrbeli ter ali bi jim lahko pošiljali slike in ali lahko podamo telefonsko 

številko, da nas bodo lahko v zvezi s psičkom vedno kontaktirali. Čisto na koncu se je 

opravičila za slabo slovenščino in prosila za nadaljnjo komunikacijo v angleškem jeziku.  

Pogovor smo nadaljevali in napisali, da bo za psička lepo poskrbljeno in da lahko občasno 

pošljemo tudi slike, vendar pa tudi, da ne damo telefonske številke, saj nočemo nikakršnih 

njihovih klicev.   

V naslednjem prejetem sporočilu je bilo razloženo, da so psička kupili v Sloveniji, saj naj bi 

bila lastnika krščanska misijonarja, nato pa naj bi iz Slovenije vsi odpotovali v Belgijo, kjer so 

še vedno. V sporočilu razložijo, da je treba plačati le 98 € za stroške potovanja psička nazaj v 

Slovenijo. Če ne prej, postane zadeva sumljiva tu. Navedejo namreč, da so trenutno v Belgiji, 

na oglasu pa je navedeno, da je bil objavljen v neki drugi državi, na zgornji sliki, na primer, v 

Ameriki.  

Ko smo vprašali, ali lahko znesek plačamo po prejetju psička, je bil odgovor ta, da 

potrebujejo denar za nakup letalske karte in dostavo psa na dom. Na tem mestu se mora v 

vsakem od nas vzbuditi ogromen dvom, saj psa najbrž nikoli ne bomo videli, denarja pa nam 

ravno tako ne bo nihče vrnil.   

Lahko da obstaja kakšen podoben primer, kjer bi bila podobna situacija resnična, vendar ima 

taka zgodba več kot dovolj znakov spletnih prevar, da je vsak dvom odveč. Polomljena 

slovenščina, čustvena zgodba, s katero je kupec ganjen, podarjen prikupen psiček, a vendar 

predhodno plačilo stroškov potovanja, različen kraj objave v primerjavi z navedenim krajem 

trenutnega bivanja so tiste stvari, ki so prisotne v spletnih prevarah in na katere moramo biti 

pozorni.   

 

Zdaj si oglejmo še dve vrsti že precej starih, a še vedno aktualnih in ponavljajočih se spletnih 

prevar, na katere lahko naletimo. Kljub njihovi starosti se še vedno najde kdo, ki prevar ne 

prepozna in jim zato nasede:  

 Nigerijske oziroma loterijske prevare 
Gre za vrsto prevar, ki temeljijo na tem, da nam nekdo ponudi ogromno vsoto denarja 

– bodisi ker smo zadeli na loteriji bodisi ker naj bi nekaj podedovali in podobno. Kar 

želijo goljufi od nas, je le plačilo stroškov prenosa denarja na naš račun, najpogosteje 

prek Western Uniona (pri katerem je sledljivost transakcije nemogoča). Vedno pa je 

treba plačati še nekaj, čemur nikoli ni videti konca. Tako lahko plačamo veliko, dobili 

pa ne bomo ničesar, niti povračila svojega denarja ne (Nigerijska in loterijska prevara, 

2016).   

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Poglejmo si primer:  

Vidimo, da tudi ta prevara vsebuje sledi strojnega prevajanja – sporočilo je napisano v 

polomljeni slovenščini, poleg tega pa moramo ponujanje take vsote denarja, ne da bi 

morali zanjo kaj narediti, vedno prepoznati kot alarm za prevaro. Zadevo moramo 

zopet primerjati s situacijo v realnem življenju – ali nam bo kdo v realnem življenju 

ponudil tolikšno vsoto denarja, ne da bi morali zanjo delati? Zagotovo ne.  

 

 Ribarjenje (angl. »phishing«) – kraja podatkov  

Gre za način, s katerim goljufi pridobijo naše podatke za vpis v različne storitve. 

Delujejo tako, da nam pošljejo e-pošto, v kateri naj bi nas ena izmed storitev, ki jo 

uporabljamo, pozivala k preverjanju podatkov. Ko kliknemo na dano povezavo, se 

nam odpre stran, ki je v večini primerov videti popolnoma originalna, kot je stran naše 

Slika 7: Primer nigerijske prevare (Nigerijska in loterijska prevara, 2016). 
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storitve, čeprav to v resnici ni. Če vpišemo podatke, jih goljufi lahko uporabijo v zle 

namene, v primeru spletne banke nas lahko tudi oropajo denarja na računu (Phishing 

kraja podatkov, 2016).      

 

Poglejmo si še primer takšne prevare:   

Primer prikazuje polomljeno slovenščino, s pozornejšim ogledom pa vidimo tudi 

neznano domeno, s katere nam je bilo sporočilo poslano (att.net). Ta bo v primeru 

kraje podatkov vedno drugačna od originalne, s katere nam sporočila dejansko pošilja 

naša banka. Ta znak je torej pomembno prepoznati, a tudi če ga slučajno ne opazimo, 

moramo vedeti, da banka takšnih podatkov ne bo nikoli preverjala prek spleta oziroma 

vnosa v spletni obrazec. Če že mislimo, da nam je to sporočilo res poslala naša banka, 

potem je priporočljivo na banko vsaj poklicati in se o sporočilu pozanimati.   

  

Slika 8: Primer kraje podatkov (Phishing kraja podatkov, 2016). 
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2.3.3.2 DRUŽABNA OMREŽJA  

 

Uporabnikov družabnih omrežij je danes ogromno. Kljub starostnim omejitvam, ki so pogoj 

za uporabo nekaterih od njih, najdemo na družabnih omrežjih tudi mlajše uporabnike. Žal pa 

vedo uporabniki, tako mlajši kot tudi starejši, o primernosti obnašanja na družabnih omrežjih, 

po navadi, premalo, kar za seboj velikokrat prinese negativne posledice.     

V tem razdelku si bomo najprej pogledali vodila varnega mreženja, nato pa se bomo podali 

skozi nekatere primere primernega oziroma neprimernega obnašanja na družabnih omrežjih 

ter posledice neprimernega obnašanja.   

 

Vodila varnega mreženja (Vodila varnega mreženja, 2016):  

 Podatke, ki jih želimo objaviti, izbiramo previdno, saj so družabna omrežja javni 

prostor. Zavedati se moramo, da je objava kot zobna pasta – ko jo enkrat iztisnemo, je 

ne moremo več spraviti nazaj.  

 Na družabnih omrežjih ne objavljamo svojih osebnih podatkov.  

 V svoje kroge sprejemamo le prijatelje, ki jih poznamo. V realnem življenju se, po 

navadi, ne pogovarjamo s tujci in zakaj bi bilo drugače na spletu?   

 Na družabna omrežja se registriramo z zasebnim elektronskim naslovom in ne 

službenim, poleg tega se izogibamo objavam, ki govorijo o organizaciji, kjer smo 

zaposleni.  

 Ne objavljamo slik ali česarkoli o naših prijateljih brez njihovega privoljenja.  

 Pred začetkom uporabe omrežja preberimo pogoje uporabe in politiko zasebnosti.  

 

Primeri objav in posledice:    

 Osebni podatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zgornji objavi vidimo navedbo datuma rojstva in pa kraja bivanja, kar je, predvsem zaradi 

datuma rojstva, slab primer rabe družabnega omrežja. Nepridipravi lahko namreč podatke, kot 

so ime, priimek, datum rojstva, naslov, številka kreditne kartice ipd., precej hitro zlorabijo, 

zaradi česar je pomembno, da teh podatkov ne objavljamo nikjer na spletu.   

Slika 9: Primer objave osebnih podatkov (Facebook competitions, Who's the real winner?, 

2016). 
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 Izbor podatkov, slik in ostalih zadev, ki jih objavljamo 

 

Čeprav bi se zdelo komu zanimivo oziroma zabavno objaviti takšno sliko (kot je slika 

10) na družabnem omrežju, se moramo vprašati, ali si res želimo, da jo vidijo vsi. 

Mladi pogosto ne razmišljajo o posledicah takšne fotografije, pa vendar se lahko čez 

nekaj let zgodi, da se želimo zaposliti in delodajalec med brskanjem naleti nanjo. Zelo 

verjetno je, da bo izbral drugega kandidata, saj si takšnega delavca ne bo želel. 

Vsekakor je podobnih negativnih posledic takega objavljanja več, zato na spletu raje 

objavljajmo slike, kot je slika 11.   

 

In če to velja za nas, naj velja tudi za objavljanje slik naših prijateljev – brez njihovega 

privoljenja pravzaprav ne smemo objaviti ničesar o njih. Prijatelji se lahko zaradi 

objave počutijo nelagodno, napadeno, zasmehovano, poleg tega pa veljajo zanje iste 

morebitne posledice, kot je tista, navedena zgoraj. Prav lahko se zgodi, da s samo eno 

napačno objavo izgubimo prijatelja.  

  

 Spletno nadlegovanje (angl. »cyberbullying«) 

Slika 12: Primer sovražnega govora med mladimi. 

Slika 10: Primer objave slike na družabnem 

omrežju (Drunk Cartoon, b. d.). 
Slika 11: Jutranja slika ob morju. 



22 

 

Na sliki 12 vidimo primer spletnega nadlegovanja, ki se med mladimi pojavlja 

najpogosteje. Učenci prenašajo zasmehovanja in žalitve iz razreda na splet, kjer pa 

nevede povzročajo še več škode kot v učilnici. Prek spleta nimamo neposrednega stika 

z osebo in si tako upamo napisati mnogo več, kot bi rekli v živo. Poleg tega ne vidimo 

reakcije tistega, ki mu je tako sporočilo namenjeno, zaradi česar se nadlegovalci 

pogosto ustavijo prepozno. Takšno vedenje lahko pusti na žrtvi hujše posledice, v 

največji meri psihične.   

Spletno nadlegovanje pa zajema tudi ustvarjanje lažnih profilov, sovražnih spletnih 

strani, zasledovanje uporabnikov, objavljanje posnetkov in vse, s čimer nekoga 

nadlegujemo (Spletno nadlegovanje, 2017). Tega nikakor ne smemo sprejemati kot 

nekaj običajnega, ampak moramo poskušati primere nadlegovanja zaustaviti oziroma 

poiskati pomoč za to. V razredu tako tistega, ki na družabno omrežje zapiše podobno 

vsebino, ne spodbujamo, ampak ga skušamo ustaviti oziroma se obrnemo na nekoga, 

ki ga bo lahko ustavil.   

 

Konkretnih primerov neustreznega obnašanja na družabnih omrežjih je še ogromno, vsekakor 

pa so zgoraj omenjeni primeri med pogostejšimi. S krajo gesla nam lahko nepridipravi 

ukradejo tudi osebno identiteto, zato se bomo v naslednjem razdelku posvetili tvorjenju 

dobrih gesel in pomenu dobro izbranega gesla.   

  

2.3.3.3 GESLA 

 

»Geslo je kot zobna ščetka – nikomur je ne posojamo in jo redno zamenjamo.«  

(Clifford Stoll v Lifehack Quotes, b. d.) 

 

Stavek, ki pove praktično vse – gesel ne posojamo in ne dajemo nikomur, niti partnerju niti 

prijatelju. Vse stvari, za katere si moramo ustvariti geslo, so s tem zavarovane z namenom – 

so zasebne in s tem namenjene izključno nam. In čeprav se nam zdi, da imamo prijatelja, ki ve 

o nas čisto vse oziroma je ta prijatelj naš partner, nikoli ne vemo, kdaj se situacija obrne. S 

prijateljem se lahko skregamo, s partnerjem razidemo in ravno takrat nas lahko preseneti, v 

kaj se prijateljstvo obrne – prijatelj ali partner lahko izkoristi naše zaupanje in naše osebne 

zadeve naredi javne, česar pa si ne želi nihče.     

Preventivno je priporočljivo gesla menjati vsakih nekaj mesecev, razen v primeru, da nam 

nekdo vdre v račun ali pa sumimo, da nam je nekdo ukradel geslo. Takrat moramo geslo 

zamenjati takoj in se tako zavarovati (Kako spremenim geslo, b. d.).   

Za zavarovanje pred vdorom nepridipravov lahko v precejšnji meri poskrbimo sami. Kako? Z 

dobrim geslom.  

 

Kako pripraviti dobro geslo in katera gesla so slaba gesla?  

Za dobro geslo je značilno, da je sestavljeno iz različnih znakov, tj. velikih in malih črk, 

številk, da je dovolj dolgo in da si ga lahko zapomnimo. Če slednja značilnost za naše geslo 

ne velja, potem si ga bomo najbrž primorani nekam zapisati, kar pa ni več varno, saj lahko 

listek z geslom izgubimo oziroma ga najde kdo, ki ga izkoristi v zle namene (Vreča, 2016).   
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Poglejmo primer dobrega gesla:  

OvszmpkbvKo8ih – na prvi pogled se zdi tako geslo nemogoče si zapomniti, vendar: Ob 

vikendih se z mamo peljem k babici v Koper ob 8-ih. 

Geslo postane tako precej enostavnejše in ga je v resnici zelo težko uganiti. Priporočljivo je, 

da si vsak sestavi stavek, ki velja zanj, s čimer mu bo geslo postalo nekaj samoumevnega.    

Sledi pa še vprašanje, ali je dobro, da imamo povsod enako geslo. Odgovor je vsekakor ne − 

geslo naj bo pri vsaki storitvi različno. Če imamo povsod enako geslo, nam lahko s krajo le 

enega vdrejo v vse naše storitve, ki jih uporabljamo. Tega pa si ne želimo. Dobro je, da 

uporabimo še podaljševanje pripravljenega gesla in se s tem zavarujemo pred vdorom v vse 

storitve. To, na primer, za Facebook naredimo z dodajanjem kratice FB pred geslo 

(FBOvszmpkbvKo8ih), za Snapchat lahko dodamo SC in podobno (Vreča, 2016).    

 

Poglejmo še, katera gesla so slaba:   

Slaba gesla so v prvi vrsti tista, ki so izpeljana iz našega osebnega imena in priimka oziroma 

imena nekoga, ki nam je blizu (npr. sabinaperenic). To so gesla, ki jih bodo nepridipravi 

poskušali vnesti najprej. Sledijo gesla, izpeljana iz uporabniškega imena, ali gesla, ki 

predstavljajo besedo iz nekega slovarja, pa tudi preprosti vzorci (npr. 12345) in vzorci s 

tipkovnice (npr. asdfg). Kot slabo geslo se navaja še geslo iz številk, predvsem takih, ki so 

povezane z nami – bodisi telefonska številka bodisi datum rojstva, letnica rojstva otroka in 

podobno. Poleg vsega naštetega pa je slabo vsako geslo, krajše od šestih znakov (Kako izbrati 

dobro geslo (in si ga zapomniti), b. d.).   

 

S tem, ko si pripravimo dobro geslo, naloga še ni končana. Od nas je odvisno, ali bo geslo 

tudi ostalo varno ali ne. Nekatera priporočila smo sicer že omenili, si pa vendar vseeno 

poglejmo še nekaj napotkov, kako ohraniti svoje geslo varno (Kakšna so varna spletna gesla, 

b. d.):    

 Geslo zadržimo zase in ga ne posredujemo nikomur. 

 Geslo ob najmanjšem sumu, da je zanj izvedel še nekdo, zamenjamo.  

 Zlorabo gesla oziroma krajo identitete prijavimo skrbniku spletne strani.  

 Na internetu svoj e-poštni naslov opišimo in ne objavimo v celoti, s čimer se 

zaščitimo pred pošiljatelji nezaželene pošte (primer moja.posta@gmail.com = moja 

pika posta afna gmail pika com).   

 

V naslednjem razdelku se bomo osredotočili še na danes zelo pomemben ekološki vidik, ki je 

prisoten že pravzaprav na čisto vsakem področju. Vemo, da je okolje vedno bolj uničeno, zato 

moramo zanj skrbeti vedno in povsod, tudi pri uporabi računalnikov in drugih naprav.   

  

mailto:moja.posta@gmail.com
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2.3.3.4 EKOLOŠKI VIDIK  

 

Ekološki vidik je danes pomembna tema pravzaprav na vsakem področju, pa vendar jo 

prepogosto izpustimo, saj njene posledice niso tako zelo očitne, vsaj na kratek rok ne. Očitno 

se še premalo zavedamo dejstva, da smo za uničevanje okolja krivi mi in da bi morali zanj 

bolje poskrbeti, če se želimo izogniti neprijetnim posledicam svojega ravnanja v prihodnosti.   

Mnogi mislijo, da z uporabo računalnika ne škodujejo okolju – mogoče neposredno res ne, pa 

vendar mu. Poglejmo si zdaj, s čim vse lahko tudi pri uporabi računalnika poskrbimo za svoje 

okolje.  

Za začetek se vprašajmo, ali je naš računalnik prižgan tudi takrat, ko ga ne uporabljamo 

(Vreča, 2016). Ga pustimo prižganega le zato, da lahko slišimo, ali nam je kdo poslal 

sporočilo? S takim načinom namreč precej neracionalno ravnamo z električno energijo, ki 

sodi v naše okolje. 

Računalnik naj bo zato v času, ko ga ne potrebujemo, ugasnjen ali v stanju spanja (angl. 

»sleep mode«).  

Naslednja dilema je racionalnost pri nakupu novih naprav. Vsako leto se na trgu pojavijo novi 

prenosni in tablični računalniki ter mobilni telefoni, ki ponujajo nove funkcije in so vsekakor 

vedno vsaj nekoliko boljši od lanskih. To pritegne predvsem mlade, ki si, zaradi 

tekmovalnosti med vrstniki, vedno želijo imeti najnovejši telefon z najnovejšimi funkcijami. 

Pa ga res potrebujejo (Vreča, 2016)?  

Pri takih investicijah ravnajmo racionalno – novo napravo si kupimo takrat, ko jo res 

potrebujemo (bodisi se nam je stara pokvarila oziroma ne deluje več bodisi imamo res 

upravičen razlog za nakup nove). Vsekakor je neekonomično, da bi vsako leto kupovali novo 

napravo le zato, da bi imeli v žepu najnovejši model naprave na tržišču. 

Do zdaj smo govorili o priključitvi naprav na elektriko ter o nakupu naprav, poglejmo pa še, 

na kakšen način smo lahko ekonomični pri uporabi interneta. Vemo, da imamo na internetu na 

razpolago nešteto različnih storitev, programskih orodij in podobno. Ta so pogosto plačljiva, 

bodisi z denarjem bodisi z našimi osebnimi ali drugimi podatki, kar je včasih še dražje od 

denarja. Zato je pomembno, da znamo na spletu poiskati tiste ponudnike, ki nam isto storitev 

nudijo brezplačno (Vreča, 2016).  

Na spletu najprej preverimo, ali lahko kje iskano storitev dobimo brezplačno, in tega, 

kar iščemo, ne plačujmo takoj. Možno je namreč, da bomo kje našli podobno ali celo enako 

storitev brezplačno, saj obstajajo organizacije, ki prejmejo denar iz drugih virov in storitve 

tako za uporabnika nudijo brezplačno (Vreča, 2016).   

Za konec razdelka se posvetimo še vprašanju, kaj narediti z računalnikom, ko se nam pokvari 

in ko ga prenehamo uporabljati. Sestavni deli računalnikov so okolju precej škodljivi in ob 

neustreznem ravnanju z njimi je možnost onesnaževanja večja, zato je pomembno, da o tem, 

kaj narediti, dobro premislimo (Računalniki in računalniška oprema, b. d.).     

Priporočljivo je shraniti razne kable in ostale dodatke, ki bi jih lahko v prihodnje še 

uporabili. V primeru, da računalnik še deluje, ga lahko skušamo prodati ali pa ga 

nekomu podarimo. Če računalnik ne deluje, ga skušamo popraviti (z zamenjavo strojne 

opreme) in ga uporabljamo naprej. Če to ni mogoče, računalnik recikliramo. Tako 

poskrbimo za svoje okolje, večina komponent pa se ponovno uporabi v proizvodnji 

(Računalniki in računalniška oprema, b. d.). 
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2.4 MNOŽIČEN ODPRT SPLETNI TEČAJ OZIROMA MOOC  

 
Kot poseben primer prej opisanega spletnega izobraževanja danes spoznavamo vedno 

popularnejše množične odprte spletne tečaje oziroma MOOC-e. 

 

2.4.1 DEFINICIJA MOOC-A IN NJEGOVE LASTNOSTI 

 

Izraz MOOC (Massive Open Online Course) je kot akronim oblikoval David Cormier leta 

2008 (po Hollands in Tirthali, 2014), ko je želel opisati dvanajsttedenski spletni tečaj. S 

tečajem so želeli doseči, da bi ljudje preizkusili družbeni ter tehnični način učenja, kjer učitelj 

ni edini vir in posredovalec znanja, ampak le usmerjevalec v digitalnem svetu, ki je bogat z 

informacijami. 

Ker je MOOC oblika spletnega izobraževanja, ima zagotovo vse prej omenjene lastnosti 

spletnega izobraževanja. Od ostalih oblik spletnega izobraževanja pa se loči predvsem po tem, 

da omogoča veliko večje število hkratnih udeležencev (do več deset tisoč) in je po navadi 

brezplačen za vse, ki jih tema določenega MOOC-a zanima (Božeglav, 2014).  

MOOC-i, ki so primerni za izvedbo na šolah in podobnih institucijah, so načeloma sestavljeni 

iz kratkih video predavanj, različnih kvizov, nalog, aktivnosti in podobno. Po navadi so 

pripravljeni tako, da izobraževanje poteka nekaj tednov. Vsak teden se tako odpre nova tema, 

s tem pa tudi nova gradiva in naloge za udeležene. Z omenjeno strukturo MOOC-i spodbujajo 

aktivno učenje pri učencih, s katerim se, glede na raziskave, naučijo več kot pri klasičnem 

načinu poučevanja, kjer so učenci bolj ali manj pasivni poslušalci učitelja. Šlo naj bi 

predvsem za to, da je učenec, ki dobi nalogo že pred samim ogledom predavanja, med 

poslušanjem pozornejši. Tako bi sicer lahko pouk oblikoval tudi učitelj v razredu, vendar si v 

tem primeru učenec, ki snovi ni takoj razumel popolnoma, nima možnosti ponovno ogledati 

predavanja (MOOC: advantages and disadvantages, b. d.). Ravno tako v razredu ne more kar 

prekiniti učitelja (kot recimo pritisne pavzo na MOOC-u med poslušanjem predavanja) z 

namenom, da razmisli o povedanem in šele nato nadaljuje s poslušanjem.  

S pomočjo MOOC-a pa lahko učitelj izvaja tudi obrnjeno učenje, tj. učenje, kjer učenci 

gradiva pogledajo samostojno doma, v razredu pa nato potekajo razni eksperimenti, razprave 

in podobne aktivnosti (MOOC: advantages and disadvantages, b. d.). Tako so odprte vse 

možnosti za kombinirano učenje (kombinacija tradicionalnega in e-učenja), ki se, sodeč po 

raziskavah, kaže kot najprimernejša oblika izobraževanja (Bračič, 2009; Colvin idr., 2014). 

Vsekakor pa je MOOC boljši od samih tradicionalnih tečajev (Colvin idr., 2014). 

Sedaj pa si oglejmo, kdo so udeleženci MOOC-ov. Podatki kažejo, da sta slabi dve tretjini 

udeležencev MOOC-ov iz držav članic OECD (brez US) pravzaprav moški, dobro tretjino pa 

predstavljajo ženske. Podobno razmerje velja tudi za starost – skorajda dve tretjini sta starejši 

od 30 let, večina pa je mlajša od 60. Zanimivo je dejstvo, da je skoraj polovica omenjenih 

koristnikov MOOC-ov zaposlena za polni delovni čas (48,9 %), sledijo študentje (16,4 %) in 

samozaposleni (14,2 %), preostalih 20,5 % pa skupaj predstavljajo udeleženci z zaposlitvijo 

za skrajšan delovni čas, nezaposleni in pa upokojeni (Christensen idr., b. d.).  

Če pogledamo razloge, zaradi katerih se udeleženci iz omenjenih držav odločijo za uporabo 

MOOC-a, je sicer na vodilnem mestu radovednost, vendar se takoj za njo pojavi želja po 

pridobitvi specifičnih spretnosti za boljše opravljanje svojega dela. Le majhen delež se udeleži 

MOOC-ov z namenom, da bi pridobil spretnosti, s katerimi bi prišel do novega delovnega 

mesta, še manj pa z namenom pridobiti znanje, ki ga potrebuje zato, da dokonča šolanje 

(Christensen idr., b. d.).  
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V Ameriki mnogi menijo, da so MOOC-i prihodnost visokošolskega izobraževanja, ponekod 

v Kaliforniji so MOOC-e že vključili v šolske učne načrte (Heller, 2013).  

Vrnimo se k osnovnošolskim učencem in zanje primernim MOOC-om. Vemo, da se v šolah 

srečamo z učenci, ki imajo v razredu vedenjske težave ali pa jih pouk dolgočasi oziroma se 

jim učitelj ne zdi dovolj kompetenten. Nekateri učenci pa pouku težko sledijo, saj za 

razumevanje konceptov potrebujejo več časa. Vse to so razlogi, ki lahko pripeljejo do tega, da 

se učenec med poukom dolgočasi in je zato v času, preživetem v razredu, neproduktiven. Ker 

MOOC ponuja obogatene vsebine, medkulturna sodelovanja, različne izzive ter spodbuja 

intelektualno ter samostojno dejavnost učencev, je lahko v takih primerih pravzaprav tisto, kar 

bi tak učenec potreboval za to, da najde svojo notranjo motivacijo za učenje (Why your kids 

should MOOC, b. d.).  

Čeprav smo nekatere že omenili zgoraj, se sedaj posvetimo uvrščanju lastnosti MOOC-ov 

med slabe in dobre.  

 

2.4.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI MOOC-OV 

 

Vsekakor bi tu lahko ponovno navedli vse prednosti in slabosti, ki smo jih zapisali že pri 

poglavju o spletnem izobraževanju, vendar se bomo raje posvetili le tistim lastnostim, ki so v 

večji meri značilne le za MOOC-e.  

 

2.4.2.1 PREDNOSTI MOOC-OV ZA UČENCE  

 

Kot prednosti MOOC-ov smo že omenili njihovo brezplačnost in pa možnost večjega 

hkratnega števila udeležencev s celega sveta (Božeglav, 2014), kar pomeni, da ponujajo 

možnost, da se učimo od profesorjev s celega sveta, tudi iz bolj priznanih univerz in to brez da 

bi bili njihovi študenti. Slednje odpira priložnosti za boljše medkulturne odnose, izmenjavo 

idej ter znanja in lahko pripelje do morebitnih sodelovanj, tako na lokalni kot tudi na 

mednarodni ravni. Ravno tako lahko, glede na to, da udeleženci prihajajo s celega sveta, 

izvemo, kje se z znanjem nahajamo sami glede na svetovno raven (MOOC: advantages 

and disadvantages, b. d.).  

Glede na to, da taki tečaji po navadi vsebujejo posneta video gradiva, imajo udeleženi še 

naslednjo prednost – videoposnetek lahko kadarkoli ustavijo, če mislijo, da potrebujejo 

trenutek, da premislijo o ravnokar slišanem. To je v razredu nemogoče, saj ne moremo prositi 

učitelja, da se za tri minute ustavi s predavanjem le zato, da premislimo, kaj nam je povedal. 

Poleg tega pa si, tako kot pri spletnem izobraževanju, lahko vsa gradiva ogledajo večkrat.  

K. Colvin idr. (2014) so v svoji raziskavi o MOOC-u kot prednost takšnih tečajev navedli 

ravno lastnost, da se učenci lahko glede danih gradiv na množičnih odprtih spletnih 

tečajih pozanimajo na spletu – če jim je bilo postavljeno neko vprašanje, lahko odgovor 

poiščejo na spletu in šele nato odgovorijo, kar je v razredu zopet težko izvedljivo.  

Na koncu le še omenimo tiste, ki smo jih sicer že navedli pri spletnem izobraževanju, pa so 

vendar tudi tu zelo pomembne: lastna izbira časa in kraja ter hitrosti učenja, možen večkraten 

ogled gradiv, poskrbljeno je za različne zaznavne stile učencev, sprotno preverjanje znanja in 

takojšnjo povratno informacijo, objektivnost ocenjevanja, hiter dostop do vsega gradiva, 
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hitrejše pridobivanje informacij, udeleženci pa si upajo napisati več, kot bi si nekateri sicer 

upali reči v razredu.  

 

2.4.2.2 SLABOSTI MOOC-OV ZA UČENCE  

 
Poleg že navedenih slabosti pri spletnem izobraževanju, ki so pomanjkanje samodiscipline, 

motivacije, občutek socialne izolacije, večja obremenjenost učiteljev in s tem vprašljivost 

kvalitete takega izobraževanja, primernost vsebin ter težje prilagajanje učnega procesa 

kinestetičnim zaznavnim stilom, se pri MOOC-ih pojavljajo še naslednje. 

Marcus (2013) v svojem članku o MOOC-ih govori predvsem o tem, da kar 90 % ljudi, ki se 

prijavijo na množične odprte spletne tečaje, tečaja ne dokonča. Zagovorniki pravijo, da 

naj bi do tega prišlo zato, ker je za uporabnika to brezplačno in od njega ničesar ne zahteva, 

kar primerjajo s knjižnico – knjigo si izposodiš in jo lahko vrneš neprebrano. Drugačne pa so 

izkušnje organizatorjev prvega slovenskega množičnega spletnega tečaja na temo varne rabe 

interneta, ki ga je pripravil in izpeljal Arnes. Izkazalo se je, da je več kot 50 % udeleženih 

Arnesov tečaj tudi zaključilo (Stepančič, 2015).  

Učenci se pri takem načinu izobraževanja soočajo z dejstvom, da ne morejo takoj vprašati 

učitelja in dobiti odgovora na vprašanje, ki se jim je ravnokar porodilo, ampak si ga lahko 

zapišejo in vprašajo na forumu oziroma kako drugače. Vsekakor morajo v tem primeru na 

odgovor nekoliko počakati. Vprašljivi so MOOC-i za tehnične predmete, kjer je nujno 

praktično delo – tega učitelj ne more nadzirati preko spleta, torej ne ve, ali učenci sploh delajo 

pravilno (MOOC: advantages and disadvantages, b. d.), in pa za humanistične vede, kjer 

učni pristop temelji na razpravi ter dialogu (Fasihuddin, Skinner in Athauda, 2013). Slednji 

ugotavljajo še, da je zagotavljanje interaktivnosti in dinamičnosti v takem procesu 

izobraževanja nekoliko oteženo, saj ustvarjalnosti pri kreiranju učnih vsebin praktično ni, 

temveč gre za uporabo nekih tradicionalnih pristopov, kot je na primer priprava video gradiv.  

Pomislimo še, kako je ocenjevati več deset tisoč nalog, esejev in podobno. Četudi ima 

profesor, ki vodi tečaj, kar nekaj pomočnikov, je popravljanje na tisoče nalog praktično 

nemogoče (Heller, 2013), kar vodi do tega, da so naloge znotraj res masivnih tečajev 

zastavljene tako, da lahko povratno informacijo poda računalnik sam. Slednje sicer ni vedno 

najboljše, saj tako onemogočamo inovativnost in razmišljanje s strani udeleženih.  

Na koncu se obrnimo še na diskusije znotraj MOOC-a – kot eno njegovih prvih lastnosti smo 

omenili, da omogoča veliko hkratno število udeležencev, kar pa nosi s seboj tudi negativno 

posledico. Sama diskusija je tako precej težko izvedljiva, je pa kot alternativo mogoče 

uporabiti forume, spletne klepetalnice in podobno (Heller, 2013). 
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2.4.3 TEORIJA UČENJA V OZADJU MOOC-OV 

 
Razvoj spletnega učnega okolja je, predvsem zaradi posledic za učence, učitelje in sam učni 

proces, precej kritično in občutljivo področje. Zato je treba pri razvoju MOOC-ov za 

doseganje želenega cilja upoštevati znanstvena načela za učenje (Fasihuddin, Skinner in 

Athauda, 2013).  

Poznamo dva različna tipa MOOC-ov. Prvoten, konektivistično usmerjen MOOC (angl. »the 

connectivist MOOC«) oziroma cMOOC, spodbuja ustvarjalnost, avtonomnost in učenje v 

družabnem omrežju, medtem ko razširjeni xMOOC (angl. »the extended MOOC«) spominja 

bolj na tradicionalne tečaje z video posnetki, kvizi in različnimi testi (Siemens, 2012). 

 

2.4.3.1 KONEKTIVISTIČNA TEORIJA PRI MOOC-IH 

 

Zgodnji pojav MOOC-ov se pripisuje skupini pedagogov, ki so si bili enotni v mišljenju, da je 

svet treba razumeti kot kompleksno omrežno okolje, v katerem lahko pomembne družbene in 

fizične težave rešijo le skupine ljudi, ki delajo skupaj. Cilj ideje je bil izkoristiti znanje 

vsakega posameznika v namene izgradnje skupinskih rešitev (Rhoads, 2015).  

»Konektivizem je novejša teorija učenja, ki znanje umešča v sisteme, ki so ljudem dostopni 

prek sodelovanja v dejavnostih;« (Radovan, 2011, str. 73). Kot še navaja, gre za teorijo, kjer 

se uporabljajo predvsem metode izkustvenega učenja in kjer sta pomembni tako aktivnost 

udeleženca kot tudi refleksija. Omenjena teorija učenja priča o današnjem nenehnem 

pridobivanju novih informacij in o pomenu, ki ga pripisujemo posameznikovim sposobnostim 

razlikovanja med pomembnimi in nepomembnimi informacijami  (Siemens, 2004).  

 

Siemens (2004) navaja naslednja načela konektivizma:  

 Učenje in znanje temeljita na raznolikosti mnenj.  

 Učenje je proces povezovanja različnih informacijskih virov ali specializiranih 

vozlišč. 

 Učenje lahko obstaja tudi v nečloveških napravah.  

 Sposobnost vedeti več je pomembnejša od tega, kar je trenutno znano.  

 Za omogočanje stalnega učenja je treba povezave vzdrževati.  

 Temeljna spretnost je sposobnost videti povezave med področji, idejami in koncepti.  

 Namen konektivističnih učnih dejavnosti sta ažurno in točno znanje.  

 Sprejemanje odločitev je samo po sebi učni proces.  

 

Ta načela naj bi bila pravzaprav bistvo tistega, kar se opisuje kot konektivistični MOOC 

oziroma cMOOC (Siemens in drugi v Rhoads, 2015, str. 70).  

Downes je v svojem članku zapisal primerjavo med možgani in vrstami povezav, ki jih ljudje 

oblikujemo kot del spletnega učenja. Pravi, da so vse tisto, kar vemo, praktično povezave med 

nevroni, ki se tvorijo kot rezultat izkušenj. Možgani so sestavljeni iz sto milijard nevronov, ki 

pa tvorijo približno sto trilijonov povezav in vse te povezave naj bi tvorile tisto, kar vemo, 

verjamemo in si predstavljamo. Dodaja, da je bolje kot govoriti o tem, da je znanje tvorba 

stavkov in konceptov, bolj pedagoško in natančno obravnavati učenje kot oblikovanje 

povezav (Downes, 2011).  
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2.4.3.2 PRIMERJAVA cMOOC-A IN xMOOC-A 

 

Kot omenjeno, so cMOOC-i naravnani bolj konektivistično, xMOOC-i pa predstavljajo 

razširitev MOOC-ov in so podobnejši tradicionalnim tečajem (Siemens, 2012). Posledično se 

xMOOC-i kažejo bolj kot institucionalizirana različica, ki običajno ne vsebuje 

konektivističnih značilnosti izobraževanja. Lahko bi sicer jih, vendar se tako izobraževanje 

težje izvaja ob širših vpisih – xMOOC-i pa dajejo velik poudarek ravno razširljivosti (Rhoads, 

2015).  

Naslednja razlika se kaže, ko se udeleženci prijavljajo v MOOC. V primeru večine xMOOC-

ov se morajo slednji strinjati z omejitvami o uporabi materialov, do katerih dostopajo na 

MOOC-u, s čimer gre za poznano zaščito avtorskih pravic. Drugačna situacija pa je pri 

cMOOC-ih, kjer spodbujajo ponovno uporabo ter obnavljanje materialov v korist določene 

skupnosti, kar je perspektivnejše kot tradicionalna pravila o avtorskih pravicah (Rhoads, 

2015). cMOOC-i so tudi sicer bolj naravni in pa manj formalizirani ter manj pedagoško 

nadzorovani, vendar pa bolj spodbujajo vseživljenjsko učenje. V nasprotju z njimi so formalni 

in pedagoško nadzorovani xMOOC-i, ki jih uporabljajo institucije in kjer obstaja tudi možnost 

pridobitve certifikata o opravljenem tečaju (Rhoads, 2015), ki pa je po navadi plačljiv.  

Bistvo cMOOC-ov je ideja, da učitelji ne nastopajo več kot edini posredovalci znanja 

udeležencem (Rhoads, 2015). Kot pravi Rodriguez (2013), je osrednja misel cMOOC-ov v 

tem, da vsebina in gradiva nastajajo s strani udeležencev tekom tečaja in niso sestavljena že 

predhodno s strani učitelja, kot je to pri xMOOC-ih. Cormier in Siemens (2010) tako 

postavljata aktivno učenje kot temelj cMOOC-ov in pravita, da je učitelj tisti, ki nudi le 

osnovo oziroma začetne točke učenja. Tak način dela je primeren za strokovnjake – tiste, ki so 

sami po sebi močno motivirani, vprašanje pa je, ali bodo cMOOC-i uspešni tudi pri vsakdanji 

populaciji, na primer med študenti neke fakultete. Glede na to, da cMOOC spodbuja 

udeležence k preoblikovanju in dopolnjevanju gradiv, s čimer vplivajo tudi na druge znotraj 

tečaja, se lahko učeči v tem tečaju občasno znajde tudi v vlogi učitelja. Za xMOOC-e lahko 

rečemo, da spodbujajo samostojno učenje. Učenci v takem tečaju si lahko prav tako med 

seboj pomagajo – s to razliko, da se jih ne spodbuja k spreminjanju vsebin, vodja tečaja pa 

ostane na tem mestu do konca. Vemo namreč, da če želimo nuditi nek certifikat o MOOC-u 

določene vsebine, se ta žal ne more spreminjati (Rhoads, 2015).  

V magistrskem delu se ukvarjamo z MOOC-om, namenjenim osnovnošolskim učencem, kar 

pomeni, da v resnici govorimo in v nadaljevanju tudi prikazujemo ugotovitve poskusa 

uporabe xMOOC-a.  

Za konec poglavja si poglejmo še, kaj je tisto, kar pripomore k učinkovitosti MOOC-ov. 

 

Kdaj je MOOC učinkovit?  

Yousef, Chatti, Schroeder in Wosnitza (2014) so v svoji raziskavi identificirali več kot sto 

indikatorjev pedagoške in tehnološke razsežnosti, ki so zaželeni pri načrtovanju ter izvajanju 

MOOC-ov. Poudarja se pomen dobre organizacije, pozornosti na različne kulture udeleženih, 

pomen ocenjevanja in povratne informacije, pa tudi dobrega uporabniškega vmesnika, 

primerno pripravljenih video vsebin ter ostalih učnih in drugih orodij. Naš MOOC izpolnjuje 

naslednja pomembnejša merila: jasnost učnih ciljev, ustrezne funkcije za uporabo video 

gradiv, uporaba učnih gradiv, primernih glede na starost učencev, zagotavljanje povratnih 

informacij s kvizi ter prikazovanje pravilnih odgovorov in poročil o učenčevih predstavah.  
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O učinkovitosti že izvedenega MOOC-a med učenci, starimi med dvanajst in petnajst let, ne 

moremo povedati ničesar, saj takšne raziskave nismo zasledili nikjer.   
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V tekočem poglavju bomo opisali cilje, potek raziskave in vzorec.  

 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Že v našem diplomskem delu z naslovom Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne 

rabe interneta v osnovni šoli (Perenič, 2015) smo se osredotočili na to, kako na zanimiv način 

učencem približati zelo pomembno temo o varni rabi interneta, o kateri učenci na slovenskih 

osnovnih šolah izvedo premalo. Na osnovni šoli smo tako izvedli uro »obrnjenega učenja« na 

temo varne rabe interneta, pri čemer so si učenci ustrezna video gradiva pred samo uro 

samostojno ogledali doma. Opisani način dela so sprejeli s precejšnjo mero naklonjenosti.  

V magistrskem delu smo se odločili nadaljevati z omenjeno temo, vendar smo želeli raziskati 

uporabo danes zelo popularnega množičnega odprtega spletnega tečaja oziroma MOOC-a, ki 

smo ga uporabili za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole. 

Množični odprti spletni tečaji so se sicer pri odrasli populaciji že izkazali kot precej uspešni. 

V Sloveniji Arnes od leta 2014 dvakrat letno organizira šolanje z MOOC-om na temo varne 

rabe interneta, ki pa je ravno tako namenjeno odraslim. Ker podobnega tečaja na temo varne 

rabe interneta, namenjenega učencem, v Sloveniji še nismo imeli, smo v sklopu magistrskega 

dela v sodelovanju z Arnesom najprej pripravili množičen odprt spletni tečaj za učence 

(dostopen je na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9359). Ta je zajemal teme spletnih 

prevar, družabnih omrežij, gesel in ekološkega vidika. Za vsako temo smo posneli kratko 

video gradivo in pripravili krajši kviz. Poleg tega smo pri vsaki temi odprli dve temi za 

razpravo na forumu, na koncu posamične teme pa izbrali še dodatno aktivnost, kot je recimo 

računalniška igra. Na začetku vsake teme je bil tudi pregled aktivnosti. V nadaljevanju smo si 

želeli raziskati funkcionalne aspekte uporabe celotne platforme tovrstnega izobraževanja. 

Zanimalo nas je, ali bodo učenci sploh vešči uporabe tovrstnega sistema in ali bodo dovolj 

motivirani za vztrajanje pri tovrstnem izobraževanju. Zanimala pa nas je tudi učinkovitost 

omenjene novosti, torej kako k izboljšanju znanja učencev na temo varne rabe interneta vpliva 

učenje z množičnim odprtim spletnim tečajem oziroma MOOC-om. Eksperimentalna skupina 

učencev je uporabljala MOOC, kontrolna skupina pa se je o varni rabi interneta samostojno 

izobraževala s tiskanim gradivom, ki smo ga pripravili – z enako vsebino kot MOOC.  

Glede na pokazane rezultate na preverjanjih nas je zanimalo tudi, katere teme o varnosti na 

internetu učenci slabše razumejo in katere so jim blizu.  

  

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9359
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 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glavni cilj pričujočega dela je bil izboljšati razumevanje osnovnih pojmov o varni rabi 

interneta pri učencih zadnjega triletja osnovne šole. Poleg tega smo želeli raziskati samo 

zmožnost uporabe takega tečaja s strani učencev in pa učinkovitost množičnega odprtega 

spletnega tečaja na temo varne rabe interneta za učence.  

Skozi magistrsko nalogo smo skušali odgovoriti na spodnja raziskovalna vprašanja:  

 RV1: Ali obstajajo razlike v predznanju o internetnih nevarnostih med učenci mestne 

in podeželske šole? 

 RV2: Ali so učenci kontrolne skupine v povprečju uspešnejši pri posttestu v 

primerjavi s predtestom? 

 RV3: Ali so učenci eksperimentalne skupine v povprečju uspešnejši pri posttestu v 

primerjavi s predtestom? 

 RV4: Ali obstaja povezanost med dosežkom učencev na predtestu in posttestu? 

 RV5: Ali se pojavljajo razlike pri številu doseženih točk na posttestu med učenci, ki so 

bili vključeni v spletni tečaj, ter učenci, ki so imeli gradivo v tiskani obliki? 

 RV6: Katere koncepte o varni rabi interneta učenci poznajo že pred izvedbo 

izobraževanja? 

 

 METODOLOGIJA 

 

Izvedli smo akcijsko raziskavo, pri tem pa smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo. 

 

3.3.1 VZOREC  

 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni, priložnostni vzorec.  

Vzorec so predstavljali učenci dveh 9. razredov mestne osnovne šole Vodmat v Ljubljani ter 

učenci dveh 8. razredov podeželske osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas iz Gorenje vasi 

v šolskem letu 2015/2016.  

Vseh udeleženih učencev in učenk je bilo 76, od tega je bilo 38 učencev iz ene in 38 učencev 

iz druge šole. Na osnovni šoli Vodmat je kontrolno skupino sestavljalo 21 učencev (osem 

učencev in trinajst učenk), eksperimentalno skupino pa 17 učencev (sedem učencev in deset 

učenk). Na podeželski osnovni šoli je bilo v kontrolni skupini 18 učencev (osem učencev in 

deset učenk) ter v eksperimentalni skupini 20 učencev (deset učencev in deset učenk). Zaradi 

ponudnikovih omejitev starosti za vključitev v družbeno omrežje, ki je ena izmed tem 

v sklopu varne rabe interneta, je bila povprečna starost učencev štirinajst let.  

  

3.3.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Ker se z vsebino internetne varnosti v naših šolah srečamo le pri razrednih urah, smo 

raziskavo izvedli na dveh razrednih urah, torej je trajala dvakrat po 45 minut, vmes pa je, vsaj 

prvič, minil teden dni. Raziskava je potekala v maju in juniju 2016.  
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Raziskavo smo sprva izvedli v mestni šoli. Najprej smo v obeh razredih omenjene šole med 

prvo razredno uro izvedli predtest na temo internetne varnosti, ki so ga učenci reševali 

petnajst minut. V enem razredu smo nato podali navodila za delo s tiskanim gradivom – 

učenci so dobili datum, do katerega so morali gradivo samostojno prebrati doma (ta razred je 

predstavljal kontrolno skupino). V drugem razredu smo učencem podali navodila za 

samostojno delo na MOOC-u (ta razred je predstavljal eksperimentalno skupino). Učenci so 

prejeli jasna navodila v povezavi z MOOC-om, datume odprtja novih tem (na začetku je bila 

odprta le ena tema, nato so se, na določene dneve, posamično odpirale naslednje teme 

z namenom pritegnitve udeležencev k ponovnemu obisku in aktivnosti na MOOC-u) in pa 

datum zaključka. Po enem tednu smo na drugi razredni uri izvedli posttest, ki je zopet trajal 

petnajst minut, učenci eksperimentalne skupine pa so izpolnili še dodaten vprašalnik o tem, 

kako so se znašli pri uporabi MOOC-a, kaj jim je bilo znotraj tečaja všeč in zakaj ter koliko 

časa so sledili tečaju in ali jim je tak način učenja všeč. Pri slednjih se je izkazalo, da je bilo 

dejansko prijavljenih in aktivnih na MOOC-u zgolj šest od 17 učencev. 

Odločili smo se, da bomo na podeželski šoli sicer vse izvedli enako, vendar z dopolnitvijo. Po 

datumu, ki je bil določen za zaključek samostojnega dela učencev, je učitelj tisti razred 

učencev, ki bi morali samostojno delati na MOOC-u, peljal v računalniško učilnico 

z namenom, da se dejansko vsi učenci prijavijo in seznanijo z vsebinami na MOOC-u. Na ta 

način smo poskušali zagotoviti večjo odzivnost članov eksperimentalne skupine. 

Kontrolna skupina na podeželski šoli je tako imela za prebiranje gradiva teden dni časa več v 

primerjavi s kontrolno skupino raziskave na mestni šoli. 

 

3.3.3 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI 

 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili:  

 preizkus znanja oziroma predtest, s katerim smo pridobili informacijo o predznanju 

učencev na temo varne rabe interneta, 

 preizkus znanja oziroma posttest, s katerim smo pridobili informacijo o pridobljenem 

znanju učencev na temo varne rabe interneta, in 

 anketni vprašalnik, s katerim smo pridobili informacijo o tem, kako so se učenci znašli 

v sklopu tečaja, kje so imeli težave in podobno.  

Preizkusa znanja sta bila sestavljena iz desetih vprašanj. Na začetku je učenec na preizkus 

zapisal nek vzdevek, ki ga je izžrebal iz pripravljenih listkov (enak za pred- in posttest). 

Vzdevki so bila imena slovenskih gora ter živali, ki so si jih morali zapomniti do posttesta. 

Nato so izbrali še spol. Prvi del obeh preizkusov je preverjal temo spletnih prevar, drugi temo 

družabnih omrežij, tretji gesla in četrti ekološki vidik. Za vsako temo sta bili zastavljeni dve 

vprašanji, eno nekoliko osnovnejše in drugo malo težje.  

Preizkusa znanja smo sestavili s pomočjo strokovnjakinje za izobraževanje na temo internetne 

varnosti, Maje Vreča z Arnesa.  

Veljavnost testov smo preverili tako, da smo ju dali v pregled neodvisnim strokovnjakom, ki 

se ukvarjajo z omenjenim področjem. Tako so strokovnjaki preverili, da preizkusa znanja res 

preverjata tiste teme varne rabe interneta, ki smo jih želeli preveriti.  

Objektivnost vrednotenja smo zagotovili z vnaprej natančno zastavljenimi kriteriji, 

objektivnost izvedbe pa z natančno določenim časom za reševanje.  
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V anketnem vprašalniku so učenci najprej izbrali spol, nato pa je bil vprašalnik razdeljen na 

štiri dele – za vsako posamezno področje en del. Pri vsakem področju so učenci na 

petstopenjski lestvici označili, kaj jim je bilo všeč ter kaj jim ni bilo všeč oziroma jim ni bilo 

jasno.  

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava in interpretacija rezultatov preizkusov znanja in anketnega vprašalnika sta temeljili 

na kvantitativni analizi. Rezultate smo statistično obdelali z računalniškim programom SPSS.  

Za ugotavljanje porazdeljenosti podatkov smo uporabljali Kolmogorov-Smirnov test. Za 

preverjanje statistično pomembnih razlik pri normalno porazdeljenih podatkih o povprečno 

doseženih točkah meritve med skupinami smo izvedli t-test za neodvisne vzorce. Za podobne 

primerjave podatkov, ki niso normalno porazdeljeni, smo naredili Mann-Whitneyjev test, 

medtem ko smo Wilcoxonov test oziroma t-test za parne primerjave (odvisno od porazdelitve 

podatkov) uporabili za iskanje razlik med dvema podatkoma o doseženih točkah znotraj iste 

skupine. Predstavili smo povprečne vrednosti in srednje range posameznih skupin skupaj z 

vrednostmi testov. Vrednost α = 0,05 je bila uporabljena za zgornjo mejo določanja statistično 

pomembnih razlik v podatkih.  

Za ugotavljanje povezanosti smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. 
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 
V tem poglavju si bomo najprej ogledali uspešnost učencev pri reševanju pred- in posttesta, 

pozneje pa si bomo ogledali še mnenja učencev eksperimentalne skupine o učenju s pomočjo 

MOOC-ov, ki so jih ocenili s pomočjo anketnega vprašalnika.  

 

 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Odgovori na raziskovalna vprašanja se nanašajo na uspešnost učencev pri reševanju testov, 

kar se kaže v podatkih, pridobljenih s pred- in posttestom. Vsak od testov je obsegal osem 

vprašanj zaprtega tipa. Testa sta bila realizirana v fizični obliki. Treba je bilo obkrožiti 

pravilen odgovor, vsak tak odgovor pa je bil vrednoten z eno točko. Skupaj je torej lahko 

učenec dosegel največ osem točk. V nadaljevanju bo indeks 1 uporabljen za označevanje 

učencev mestne šole, indeks 2 pa za označevanje učencev podeželske šole.  

 

RV1: Ali obstajajo razlike v predznanju med učenci mestne in učenci podeželske šole?  

Na vprašanje smo odgovorili s pomočjo Mann-Whitneyjevega testa.  

 

Tabela 1: Mann-Whitney test povprečno doseženih točk v predznanju glede na kraj šole 

 
Kraj_šole Število (N) Srednji rang 

(R̅) 

Točke_predtest 

Mestna 38 36,74 

Podeželje 38 40,26 

Skupno 76  

 

 

 Točke_predtest 

Mann-Whitney U 655,000 

α ,470 

a. Spremenljivka skupin: kraj_sole 

 

Vrednost Mann-Whitney U-testa med dosežki učencev mestne in podeželske šole na predtestu 

varne rabe interneta (R̅1 = 36,74 in R̅2 = 40,26) ni pokazala statistično pomembnih razlik (U = 

655,000, α = 0,470), zato lahko rečemo, da so razlike v predznanju o internetni varnosti teh 

učencev praktično zanemarljive, kar smo tudi pričakovali.   

 

RV2: Ali so učenci kontrolne skupine v povprečju uspešnejši pri posttestu v primerjavi 

s predtestom?  

Drugače povedano, pri tem vprašanju nas zanima, ali so učenci, ki so se učili s pomočjo 

tiskanega gradiva, dosegali boljše rezultate na post- kot na predtestu. Uporabili smo t-test za 

parne primerjave, kjer smo primerjali povprečno število doseženih točk učencev na pred- ter 

posttestu. Rezultate si bomo pogledali za kontrolno skupino vsake šole posebej.  
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a) Mestna osnovna šola 

 

Tabela 2: T-test za parne primerjave – uporaba tiskanega gradiva (mestna osnovna šola) 

 Aritmetična 

sredina 

Število 

(N) 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Kontrolna 

skupina 

Točke_predtest 6,4762 21 1,24976 ,27272 

Točke_posttest 6,9524 21 1,43095 ,31226 

 

 t g α (2-smeren) 

Kontrolna 

skupina 

predtest –

posttest 

–1,520 20 ,144 

 

Vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki učencev kontrolne skupine na 

pred- in posttestu ni pokazala statistično pomembnih razlik (t = –1,520, g = 20, α = 0,144). 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da 

so učenci, ki so se učili s tiskanim gradivom, sicer v povprečju dosegali višje število točk na 

post- (M = 6,95) kot na predtestu (M = 6,48).  

 

b) Podeželska osnovna šola 

 

Tabela 3: T-test za parne primerjave – uporaba tiskanega gradiva (podeželska osnovna šola) 

 Aritmetična 

sredina 

Število 

(N) 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Kontrolna 

skupina 

Točke_predtest 6,5000 18 1,09813 ,25883 

Točke_posttest 6,6667 18 1,60880 ,37920 

 

 t g α (2-smeren) 

Kontrolna 

skupina 

Predtest –

Posttest 

–,369 17 ,717 

 

Tudi tu vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki učencev kontrolne 

skupine na pred- in posttestu ni pokazala statistično pomembnih razlik (t = –0,369, g = 17, α = 

0,717). Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

rečemo, da so učenci, ki so se učili s tiskanim gradivom, v povprečju dosegali le nekoliko 

višje število točk na post- (M = 6,67) kot na predtestu (M = 6,50).  
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Poglejmo si še grafični prikaz rezultatov za omenjeno raziskovalno vprašanje za obe šoli.  

 

Slika 13: Aritmetične sredine doseženih točk kontrolnih skupin obeh šol. 

 

Kot vidimo na sliki 13, se povprečje doseženih točk na posttestu v primerjavi s predtestom v 

primerih kontrolnih skupin obeh šol dvigne le malo, kot kažejo tudi prejšnje analize. 

Posledično lahko zaključimo, da z branjem tiskanega gradiva do efektivnega procesa učenja 

ni prišlo.  

Sedaj si poglejmo, kaj kažejo rezultati eksperimentalnih skupin, ki bodo odgovorili na 

naslednje raziskovalno vprašanje.  

 

RV3: Ali so učenci eksperimentalne skupine v povprečju uspešnejši pri posttestu v 

primerjavi s predtestom? 

Tu nas zopet zanima, ali so učenci, ki so se učili s pomočjo MOOC-a, dosegali boljše 

rezultate na post- kot na predtestu. Prav tako kot predhodno smo uporabili t-test za parne 

primerjave. Rezultate si bomo ogledali za eksperimentalno skupino vsake šole posebej.  
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a) Mestna šola  

 

Tabela 4: T-test za parne primerjave – uporaba MOOC-a (mestna osnovna šola) 

 Aritmetična 

sredina 

Število 

(N) 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Eksperimentalna 

skupina 

Predtest 6,1176 17 1,76360 ,42774 

Posttest 6,5294 17 1,23073 ,29850 

 

 t g α (2-

smeren) 

Eksperimentalna 

skupina 

Predtest – 

Posttest 

–1,000 16 ,332 

 

Vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki učencev eksperimentalne 

skupine na pred- in posttestu ni pokazala statistično pomembnih razlik (t = –1,000, g = 16, α = 

0,332). Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

rečemo, da so učenci, ki so se učili z MOOC-om, sicer v povprečju dosegali višje število točk 

na post- (M = 6,53) kot na predtestu (M = 6,12).  

 

b) Podeželska osnovna šola 

 

Tabela 5: T-test za parne primerjave – uporaba MOOC-a (podeželska osnovna šola) 

 

 
Aritmetična 

sredina 

Število 

(N) 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Eksperimentalna 

skupina 

Predtest 6,7000 20 1,34164 ,30000 

Posttest 6,3000 20 1,75019 ,39135 

 

 

 

 

t g α (2-

smeren) 

Eksperimentalna 

skupina 

Predtest – 

Posttest 

,728 19 ,476 

 

Tudi tu vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki učencev 

eksperimentalne skupine na pred- in posttestu ni pokazala statistično pomembnih razlik (t = 

0,728, g = 19, α = 0,476). Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za 

vzorec pa lahko rečemo, da so učenci, ki so se učili s pomočjo MOOC-a, v povprečju dosegali 

celo nižje število točk na post- (M = 6,70) kot na predtestu (M = 6,30).  
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Poglejmo si rezultate, predstavljene grafično.  

 

Slika 14: Aritmetične sredine doseženih točk eksperimentalnih skupin obeh šol. 

Tudi tu vidimo, da se povprečje doseženega števila točk na posttestu v primerjavi s 

predtestom ni pomembno povečalo oziroma se je celo znižalo. Slednje pripisujemo dejstvu, 

da se je na mestni osnovni šoli na MOOC dejansko prijavilo in bilo aktivnih le šest od 17 

učencev eksperimentalne skupine, na podeželski šoli pa je bilo prav tako samostojno 

prijavljenih (pred učiteljevim navodilom v računalniški učilnici) in aktivnih le šest od 20. To 

v največji meri pripisujemo pomanjkanju motivacije, saj je bila raziskava izvedena ob koncu 

šolskega leta in, po besedah učiteljev, učenci takrat niso imeli praktično nič več motivacije, 

saj so tudi vse šolske obveznosti že zaključili.  

Zato smo se odločili preveriti še, kaj kažejo rezultati zgolj tistih učencev, ki so bili dejansko 

prijavljeni in aktivni na MOOC-u, saj nas to znotraj magistrskega dela tudi najbolj zanima. 

Poglejmo zopet stanje za vsako šolo posebej. Zaradi majhnega vzorca smo tu uporabili 

Wilcoxonov neparametrični test. 

 

a) Mestna šola 

 
Tabela 6: Wilcoxonov test – učenci, ki so bili aktivni na MOOC-u (mestna šola) 

 Število (N) Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Točke_predtest 6 6,3333 2,25093 2,00 8,00 

Točke_posttest 6 7,1667 1,16905 5,00 8,00 
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 Točke_posttest – 

Točke_predtest 

Z –1,414 

α (2-smeren) ,157 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa med povprečno doseženim številom točk učencev 

eksperimentalne skupine, ki so bili aktivni na MOOC-u, na pred- in posttestu ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (Z = –1,414, α = 0,157). Podatkov iz vzorca ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da so učenci, ki so bili aktivni na 

MOOC-u, dosegali boljše rezultate na post- (M = 7,17) kot na predtestu (M = 6,33).  

 

b) Podeželska šola 

 

Tabela 7: Wilcoxonov test – učenci, ki so bili aktivni na MOOC-u (podeželska šola) 

 Število (N) Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Točke_predtest 6 6,1667 1,60208 3,00 7,00 

Točke_posttest 6 8,0000 ,00000 8,00 8,00 

 

 Točke_posttest - 

Točke_predtest 

Z –2,264 

α (2-smeren) ,024 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je med povprečno doseženim številom točk učencev 

eksperimentalne skupine, ki so bili samostojno aktivni na MOOC-u, že pred učiteljevimi 

navodili, na pred- in posttestu pokazala statistično pomembne razlike (Z = –2,264, α = 0,024). 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici omenjeni učenci 

podeželskih osnovnih šol z ustrezno motivacijo in aktivnostjo v povprečju na posttestu (M = 

8,00) dosegali boljše rezultate kot na predtestu (M = 6,17).  
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Poglejmo še rezultate, predstavljene grafično.  

 

Slika 15: Aritmetične sredine doseženih točk učencev eksperimentalnih skupin obeh šol, ki so 

samostojno uporabljali MOOC. 

Kot lahko vidimo na zgornji sliki, so bili učenci mestne šole sicer res nekoliko uspešnejši na 

post- kot na predtestu, pa vendar ne v tolikšni meri kot učenci podeželske šole. Pri slednjih se 

je namreč izkazalo, da so na posttestu vsi dosegli vse možne točke (osem), s čimer lahko le 

potrdimo statistično pomembnost izboljšanja, ki smo jo prej zapisali. Verjamemo torej, da je z 

ustrezno mero motivacije in učenčevo samokontrolo MOOC lahko učinkovit način za 

poučevanje osnovnošolskih otrok o varni rabi interneta.   

Zgoraj zapisano nam priča o tem, da se je MOOC bolje obnesel pri podeželskih kot mestnih 

učencih. Za ustrezno razlago take ugotovitve je vsekakor potrebna nadaljnja, podrobnejša 

raziskava. Po mnenju strokovnjakov s sociološkega področja naj bi pri nas do razlik med 

mestnimi in podeželskimi učenci ne prihajalo. 

 

RV4: Ali obstaja povezanost med dosežkom učencev na predtestu in posttestu? 

Za obe šoli in pri tem za vsako posamično skupino smo s pomočjo Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta ugotovili, ali so učenci, ki so dosegali boljše rezultate na predtestu, 

dosegali boljše rezultate tudi na posttestu.  
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a) Mestna šola 

 
Tabela 8: Pearsonov korel. koeficient pri eksperimentalni skupini (mestna šola) 

 Točke_predtest Točke_posttest 

Točke_predtest 

Pearsonov korelacijski koeficient 1 ,401 

α (2-smeren)  ,110 

Število (N) 17 17 

Točke_posttest 

Pearsonov korelacijski koeficient ,401 1 

α (2-smeren) ,110  

Število (N) 17 17 

 
Tabela 9: Pearsonov korel. koeficient pri kontrolni skupini (mestna šola) 

 Točke_predtest Točke_posttest 

Točke_predtest 

Pearsonov korelacijski koeficient 1 ,433 

α (2-smeren)  ,050 

Število (N) 21 21 

Točke_posttest 

Pearsonov korelacijski koeficient ,433 1 

α (2-smeren) ,050  

Število (N) 21 21 

 

Kot vidimo v zgornjih dveh tabelah, je tako pri celotni eksperimentalni (r = 0,401) kot tudi 

kontrolni skupini (r = 0,433) povezanost pozitivna in pa srednje močna, kar pomeni, da le do 

neke mere lahko rečemo, da so tisti, ki so pisali boljše predtest, boljše pisali tudi posttest. 

Poglejmo, kako kaže izključno pri tistih, ki so bili aktivni na MOOC-u.  

 

Tabela 10: Pearsonov korel. koeficient pri učencih, aktivnih na MOOC-u (mestna šola) 

 Točke_predtest Točke_posttest 

Točke_predtest 

Pearsonov korelacijski koeficient 1 ,887* 

α (2-smeren)  ,019 

Število (N) 6 6 

Točke_posttest 

Pearsonov korelacijski koeficient ,887* 1 

α (2-smeren) ,019  

Število (N) 6 6 

*. Korelacija je pomembna pri α = 0,05 (2-smeren). 

 

Pri učencih mestne šole, aktivnih na MOOC-u, nam Pearsonov korelacijski koeficient (r = 

0,887) pokaže pozitivno močno povezanost, ki bistveno bolj priča o tem, da so tisti učenci, ki 

so dosegli višje število točk na predtestu, dosegli višje število točk tudi na posttestu.  
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b) Podeželska šola 

 

 
Tabela 11: Pearsonov korel. koeficient pri eksperimentalni skupini (podeželska šola) 

 Točke_predtest Točke_posttest 

Točke_predtest 

Pearsonov korelacijski koeficient 1 –,251 

α (2-smeren)  ,286 

Število (N) 20 20 

Točke_posttest 

Pearsonov korelacijski koeficient –,251 1 

α (2-smeren) ,286  

Število (N) 20 20 

 

 
Tabela 12: Pearsonov korel. koeficient pri kontrolni skupini (podeželska šola) 

 Točke_predtest Točke_posttest 

Točke_predtest 

Pearsonov korelacijski koeficient 1 ,033 

α (2-smeren)  ,896 

Število (N) 18 18 

Točke_posttest 

Pearsonov korelacijski koeficient ,033 1 

α (2-smeren) ,896  

Število (N) 18 18 

 

 

Pri eksperimentalni skupini podeželske šole lahko vidimo le šibko negativno povezanost (r = 

–0,251), pri kontrolni skupini pa zanemarljivo pozitivno povezanost (r = 0,033), kar bolj kot 

čemur drugemu pripisujemo slučajnemu ujemanju podatkov.   

 

Tu posebne analize zgolj za učence, ki so bili samostojno na MOOC-u, ne moremo narediti 

zaradi vseh popolnoma enakih vrednosti na posttestu.  

 

RV5: Ali se pojavljajo razlike pri številu doseženih točk na posttestu med učenci, ki so 

bili vključeni v spletni tečaj, ter učenci, ki so imeli gradivo v tiskani obliki? 

Na raziskovalno vprašanje bomo odgovorili za vsako šolo posebej, primerjali pa bomo 

rezultate posttesta eksperimentalne in kontrolne skupine. Vemo sicer, da je bilo na MOOC 

znotraj eksperimentalne skupine prijavljeno majhno število učencev, vendar v resnici tudi ne 

vemo števila učencev kontrolne skupine, ki so doma res prebrali dano tiskano gradivo. Zato 

bomo tu obravnavali eksperimentalni in kontrolni skupini takšni, kot sta definirani prvotno.  

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. 
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a) Mestna šola 

 
Tabela 13: T-test za neodvisne vzorce (mestna šola) 

 
Skupina Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena standardne 

napake 

Točke_posttest 
Eksperimentalna 17 6,5294 1,23073 ,29850 

Kontrolna 21 6,9524 1,43095 ,31226 

 

 Levenejev 

test o razliki 

varianc 

T-test o razliki aritmetičnih sredin 

F   α t g α (2-smeren) 

Točke_posttest 

t-test ,056 ,815 –,963 36 ,342 

aproksimativni 

t-test 

  –,979 35,842 ,334 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,056, α = 0,815) t-test za neodvi-

sne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino v povprečnem številu doseženih točk 

na posttestu ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = –0,963, g = 36, α = 0,342). Podatkov 

iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da so učenci 

kontrolne skupine v povprečju dosegali nekoliko več točk na posttestu (M = 6,95) kot 

eksperimentalna skupina (M = 6,53).  

 

b) Podeželska šola 

 
Tabela 14: T-test za neodvisne vzorce (podeželska šola) 

 
Skupina Število 

(N) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena standardne 

napake 

Točke_posttest 
Kontrolna 18 6,6667 1,60880 ,37920 

Eksperimentalna 20 6,3000 1,75019 ,39135 

 

 Levenejev test o 

razliki varianc 

T-test o razliki aritmetičnih sredin 

F α t g α (2-smeren) 

Točke_posttest 

t-test 1,838 ,184 ,670 36 ,507 

aproksimativni 

t-test 

  ,673 35,979 ,505 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,838, α = 0,184) t-test za neodvi-

sne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino v povprečnem številu doseženih točk 

na posttestu ni pokazal statistično pomembnih razlik (t = –0,670, g = 36, α = 0,507). Podatkov 
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iz vzorca tudi tu ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko rečemo, da so 

učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegali nekoliko boljše rezultate na posttestu 

(M = 6,67) kot kontrolna skupina (M = 6,30).  

 

RV6: Katere koncepte o varni rabi interneta učenci poznajo že pred izvedbo 

izobraževanja? 

 

Da smo lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, smo naredili analizo predtesta, kjer smo 

pogledali, pri katerih vprašanjih so bili učenci uspešnejši, poleg tega nas je zanimalo tudi, kje 

so bili najmanj uspešni, saj s tem vidimo, katera področja varne rabe interneta učencem delajo 

težave v največji meri in bi jim bilo zato treba dati še dodaten poudarek.  

 

a) Mestna šola 
 

Tabela 15: Uspešnost učencev mestne šole pri odgovarjanju na vprašanja predtesta 

Vprašanje Tema vprašanja Uspešnost pri odgovarjanju 

1. Nevarnosti pri spletnem nakupovanju 39,47 % 

2. Spletno ribarjenje 89,47 %  

3. Objave na družabnih omrežjih 78,95 %  

4. Spletno nadlegovanje 78,95 % 

5. Nevarnost posojanja gesel 89,47 % 

6. Izsiljevanje gesel 92,10 % 

7. Varčevanje z električno energijo 78,95 % 

8. Brezplačnost storitev na spletu 84,21 % 

 

Iz tabele razberemo, da imajo učenci največ težav pri prepoznavanju nevarnosti, s katerimi se 

lahko srečamo pri spletnem nakupovanju. Kar 60,53 % učencev ni posumilo na nevarnost 

ob 50-% popustu sončnih očal znamke Ray Ban – slednji bi očala hitro naročili oziroma še 

malo pobrskali po spletu in se pozneje mogoče odločili za nakup očal na omenjeni spletni 

strani.  

 

Preostale teme so učencem dobro poznane, kot učencem najbolj poznana vsebina se pokaže 

izsiljevanje gesel. Pri šestem vprašanju prijatelj izsiljuje drugega prijatelja s povedjo: »Če si 

moj/-a prijatelj/-ica, mi boš dal/-a geslo!« Učenci se zelo dobro zavedajo, da to ni 

prijateljstvo, in ločijo med prijateljstvom in zasebnostjo, kar je v internetnem svetu zelo 

pomembno.  
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b) Podeželska šola 

 

Tabela 16: Uspešnost učencev podeželske šole pri odgovarjanju na vprašanja predtesta 

Vprašanje Tema vprašanja Uspešnost pri odgovarjanju 

1. Nevarnosti pri spletnem nakupovanju 50,00 % 

2. Spletno ribarjenje 89,47 %  

3. Objave na družabnih omrežjih 94,74 %  

4. Spletno nadlegovanje 65,79 % 

5. Nevarnost posojanja gesel 81,58 % 

6. Izsiljevanje gesel 94,74 % 

7. Varčevanje z električno energijo 89,47 % 

8. Brezplačnost storitev na spletu 94,74 % 

 

Tudi pri učencih podeželske šole opazimo, da imajo največ težav pri prepoznavanju 

nevarnosti spletnega nakupovanja, saj bi takim nategom nasedlo 50 % učencev. Nekoliko 

slabše poznajo tudi področje spletnega nadlegovanja, predvsem se premalo zavedajo 

negativnih posledic, ki jih to lahko prinese.  

Kot najbolj poznana vsebina na podeželski šoli se tudi tu, tako kot prej, pokaže izsiljevanje 

gesel, enako dobro pa učenci podeželske šole poznajo tudi primernost objav na družabnih 

omrežjih in so osveščeni o neplačevanju storitev, ki jih lahko dobijo brezplačno.  

 

 REZULTATI ANKETNIH VPRAŠALNIKOV O MOOC-U 
 

Znotraj anketnega vprašalnika so učenci podajali svoja mnenja o spletnem tečaju na 

petstopenjski lestvici, kjer je »1« pomenila, da se sploh ne strinjajo s trditvijo, »5« pa, da se s 

trditvijo strinjajo popolnoma (anketni vprašalnik se nahaja v prilogi). Pri analizi smo uporabili 

aritmetične sredine (M). Med učenci eksperimentalnega razreda mestne šole smo vprašalnike 

razdelili le tistim, ki so bili na MOOC dejansko prijavljeni, pri učencih eksperimentalnega 

razreda podeželske šole pa tistim, ki so bili prijavljeni že pred učiteljevimi navodili za prijavo 

na MOOC, saj so le slednji bili tudi dejansko aktivni znotraj tečaja in ne zgolj prijavljeni. 

Sledeči rezultati torej temeljijo na odgovorih dvanajstih, na MOOC-u aktivnih, učencev. 

Poglejmo si, kaj so povedali.  

Učenci so se strinjali, da so bila navodila za vpis v spletni tečaj razumljiva (M = 4,42), da je 

bila registracija preprosta (M = 4,17) in da je bil tečaj pregleden (M = 4,33). Pregled 

aktivnosti pri posamezni temi se jim zdi koristen (M = 4,00).  

S trditvijo, da so jim bili forumi všeč, se učenci niso preveč strinjali (M = 3,33), in tudi sicer 

so znotraj tečaja v času izvedbe le redki odgovarjali na zastavljene teme v forumih. 

V nadaljevanju vprašalnika so učenci prav tako pri vsaki posamezni temi zanimivost tem na 

forumih ocenjevali nekoliko slabše, zato sklepamo, da je aktivno sodelovanje znotraj forumov 

zanje še nekoliko prezahtevno.  
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Učenci so se močno strinjali s trditvijo, da so bili kvizi za uporabo enostavni (M = 4,75), 

strinjali pa so se tudi, da so bili kratki in poučni (M = 4,17). Zanimivo je, da so v nadaljevanju 

kot razlog, zakaj so vztrajali s sledenjem tečaju, navajali, da so jim bili zelo všeč kvizi. Poleg 

tega so kot razlog navedli še, da je bil tečaj lahek, kratek, zanimiv, poučen in pa koristen za 

vnaprejšnje življenje. Trditev »Tečaju sem sledil/-a od začetka do konca« je večina omenjenih 

učencev potrdila (M = 4,27). 

Glede vprašanja, ali jim je bil takšen način učenja všeč, so na trditev, da jim je všeč, 

odgovorili s povprečno oceno 3,45. Učenci, ki jim je tak način učenja všeč, so navajali, da je 

to zaradi tega, ker si tako stvari lažje zapomnijo, učenje se jim zdi zanimivejše, všeč jim je, da 

si najprej ogledaš predavanje in nato rešiš kviz, s čimer izveš, kaj si si zapomnil, všeč jim je 

pa tudi, ker učenje poteka na spletu. Učenci, ki so izrazili nezadovoljstvo s takim načinom 

učenja, pa žal na vprašanje »Zakaj« niso odgovarjali.  
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5 ZAKLJUČEK 

 
Z raziskavo smo želeli razširiti obzorje raziskovanja v diplomskem delu z naslovom 

Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta v osnovni šoli (Perenič, 2015). 

Želeli smo poizkusiti še drugačen način izobraževanja in se tako preusmerili na MOOC-e, saj 

so pri nas, razen Arnesovega MOOC-a, še precej neraziskani. Kot so navajali tudi drugi 

avtorji, ki so že testirali omenjene spletne tečaje, so tudi naši rezultati nekoliko bolj v prid 

MOOC-u kot tiskanim gradivom.  

Menimo, da je na rezultate in pa predvsem na motivacijo učencev vplival čas, v katerem se je 

raziskava izvajala. Šlo je namreč za konec šolskega leta in učenci za delo praktično niso bili 

več motivirani. Videli smo, da je bilo na MOOC-u v vsaki posamezni eksperimentalni skupini 

aktivnih natanko 6 učencev. Ugotovitev, da je pet od 6 v obeh primerih deklic, potrjuje prej 

omenjeno raziskavo, ki pravi, da so dekleta bolj samoregulacijska kot dečki. Učenci 

eksperimentalnih skupin, ki se na MOOC niso prijavili, so kot razloge za to navajali, da so 

pozabili oziroma da niso imeli računalnika oziroma dostopa do njega zaradi različnih 

vzrokov. Slednje bi lahko v eni od naslednjih raziskav odpravili tako, da bi učencem MOOC 

predstavili preko pametnih mobilnih telefonov. Vsak izmed učencev ima namreč že zelo 

zgodaj pri sebi pametni mobilni telefon in mogoče bi s tem privabili tudi večje število 

udeležencev.  

Tudi sicer smo v teoretičnem delu kot slabost takih tečajev spoznali dejstvo, da je od same 

prijave do konca tečaja velik padec, torej, da tečaj zaključi slabih 10 % udeleženih. Tu smo 

sicer opazili, da so tečaj tisti, ki so ga začeli, tudi dokončali. Problem smo opazili v tem, da se 

učenci niso niti prijavili, da bi skušali videti, za kaj gre. Kar nas je v resnici najbolj zanimalo, 

je, ali pride z učenjem na MOOC-u do statistično pomembnih razlik v pred- in posttestu. In to 

smo v enem primeru tudi dokazali. Znotraj eksperimentalne skupine podeželske šole se je 

med tistimi, ki so bili samostojno aktivni in vpisani, pokazal statistično pomemben napredek 

v znanju, kar se nam zdi zelo pomembno. Verjamemo, da bi z večjim vzorcem in pa dvigom 

začetne motivacije za sodelovanje v raziskavi lahko dobili še boljše rezultate, saj smo skozi to 

raziskavo izvedeli, da so učenci zadnje triade osnovnih šol že dovolj odrasli, da znajo 

samostojno uporabljati množične odprte spletne tečaje. Menimo, da bi za dvig motivacije 

poskrbeli že s samo spremembo časovne izvedbe – to bi spremenili na začetek oziroma 

sredino šolskega leta, ko so učenci veliko bolj motivirani. Vsekakor pa je možno spreminjati 

tudi druge lastnosti okolja za učenje, kot npr. spremembe vsebin MOOC-a, načina izvedbe 

raziskave in podobno. Zanimivo bi bilo raziskati še, kateri so tisti dejavniki pri podeželskih in 

mestnih učencih na MOOC-u, ki prve vodijo do uspešno pridobljenega znanja, druge pa ne. 

Za zanesljivejše sklepanje je zagotovo treba raziskavo izvesti na večjem vzorcu. 

Opazili smo, da učenci nekatera področja varne rabe interneta že precej dobro poznajo, pa 

vendar obstajajo tudi tista šibka, na katera jih moramo opozoriti. Eno izmed takih so bile več 

kot očitno lažne spletne trgovine oziroma prodajanje ponarejenih izdelkov priznanih 

blagovnih znamk po polovični ceni. S spletnim nakupovanjem se učenci srečajo že zelo 

zgodaj, saj so skorajda pri vsakem brskanju po spletu in družabnih omrežjih prisotni takšni ali 

drugačni oglasi, ki nas želijo privabiti k nakupu, ki pa je lahko varen ali pa tudi ne.  

Verjamemo, da je MOOC o varni rabi interneta, ki smo ga pripravili, lahko uspešen in 

koristen znotraj slovenskega izobraževalnega sistema. Kot omenjeno, bi želeli raziskavo 

ponoviti v drugačnih okoliščinah, predvsem v času, ko še vedno potekajo šolske obveznosti, 

menimo pa, da bi bilo dobro tudi, da učence k raziskavi povabi njihov razrednik in ne zunanja 

oseba, kot smo to naredili mi. Učenci svojega razrednika namreč zelo dobro poznajo in ga 
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najverjetneje zato tudi jemljejo resneje. Dobro se zavedajo, da zunanja oseba, ki pride le v 

času raziskave, od njih ne bo zahtevala ničesar in da jim tega ni treba nujno narediti. 

Predlagamo še zajem novih vsebin o internetni varnosti s primeri in izvedbo raziskave na 

večjem vzorcu.  

Treba je tudi globlje raziskati, ali res prihaja do razlik v uspešnosti med učenci mestne in 

podeželske šole. Če se omenjene razlike pokažejo, je naslednje vprašanje, ki se postavi, kateri 

so tisti sociološki dejavniki, ki do omenjenih razlik pripeljejo.  
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7 PRILOGE 
 

Priloga 1: PREDTEST 

Tvoj vzdevek:______________________        Obkroži spol:     m      ž 

V naslednjih osmih nalogah vedno obkroži EN pravilen odgovor.  

1. Bliža se poletje, ti pa na spletu vneto iščeš nova sončna očala. Želiš si, da bi bila dobre 

blagovne znamke, saj veš, da ti bodo prijatelji zavidali. Zagledaš spletno trgovino, ki 

ponuja sončna očala Ray Ban kar 50 % ceneje! Kaj narediš? 
a. Wau! Hitro jih bom kupil/-a, dokler so še v akciji in dokler jih sploh še imajo na 

zalogi, saj bodo najbrž hitro razprodana! 
b. Hmmm … To bi se pa mogoče splačalo. Bom še malo pobrskal/-a po spletu, pa se 

mogoče potem odločim za tukajšnji nakup. 
c. Tukaj nekaj ni v redu. Zakaj bi nekdo prodajal sončna očala znamke Ray Ban kar 

50 % ceneje? Ne bom naročal/-a na tej spletni strani! 
 

2. V e-poštni nabiralnik dobiš sporočilo, v katerem piše, da je ponudnik tvoje elektronske 

pošte ravnokar posodobil bazo podatkov in da jim moraš preko povezave, ki se nahaja v 

tem sporočilu, podati svoje osebne podatke ter geslo, ki ga uporabljaš za dostop do 

njihove elektronske pošte. Piše tudi da, če tega ne storiš, lahko izgubiš svoj račun. Kako 

boš odreagiral/-a? 
a. Seveda bom vpisal/-a svoje podatke, saj sem jih moral/-a tudi takrat, ko sem se 

registriral/-a, vpisati, pa ni bilo zato nič narobe. Vsekakor lahko zaupam svojemu 

ponudniku elektronske pošte. 
b. Še nikoli niso od mene zahtevali česa takega, zakaj bi kar naenkrat? Nisem 

prepričan/-a v to sporočilo, raje bom vpisal/-a ponudnikov naslov ločeno in ga 

poiskal/-a. Tako lahko ponudnika vprašam, ali so mi to res poslali, in se prepričam. 

Čudno mi je, da bi moral/-a geslo komurkoli podajati na tak način.  
c. Kliknem na povezavo in vpišem svoje podatke. Če mi bo slučajno kdo na ta način 

ukradel geslo, bo tako ali tako prišel le do mojega e-poštnega nabiralnika, kjer ne 

bo našel ničesar posebnega.  
 

3. Tvoj prijatelj Lovro se je poleti z družino odpravil na morje za 14 dni. Po štirih dneh 

uživanja je na svojem Facebook profilu objavil sliko vesele družine, ki se sonči na plaži v 

Poreču, ter zapisal, da sledi še celih deset dni uživanja, potem pa domov.  
Katera izmed trditev drži za takšno ravnanje? 

a. Lovro je naredil to, kar bi naredil vsak. Delil je z ostalimi podatke o tem, kje in s 

kom se nahaja, s čimer ni naredil ničesar nenavadnega, torej je ravnanje 

sprejemljivo. 

b. Takšno ravnanje je danes pravzaprav »in«. Saj vsi to počnemo, ker želimo veliko 

všečkov! 

c. Takšno ravnanje se mi ne zdi ravno primerno. Lahko se zgodi, da jim bodo lopovi 

sedaj, ko vedo, da je prazno in pa da tja še deset dni praktično ne bo nikogar, 

oropali stanovanje. 
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4. V šoli greš slučajno mimo skupine fantov in slišiš delček njihovega pogovora, med 

drugim tudi enega, ki izjavi: »Daj, napiši mu, da je bedak!«, in še druge podobne žaljive 

izjave, namenjene tistemu, s katerim so se pogovarjali, zraven pa se je skupina fantov 

močno hihitala.  

Izberi trditev, ki velja za takšno vrsto nasilja. 

a. Zagotovo gre za nasilje nad nekom, ampak saj je preko spleta, tako mu vsaj ne 

morejo ničesar hujšega storiti.  

b. Takšno nasilje je lahko še hujše od tistega v živo, saj ne vidijo odziva tistega, ki 

mu to pišejo! Kaj če je revček že cel objokan in preplašen?  

c. Kakšno nasilje pa? Saj mu ničesar nočejo, besede pa ne bolijo tako močno kot 

udarci! 

 

5. Metka rada pozablja svoja gesla, zato se je odločila, da bo za vse svoje storitve, ki jih 

uporablja na spletu, uporabila isto geslo. Kaj se ji pri tem lahko zgodi?  

a. Lahko se zgodi, da ji nekje, kamor se najpogosteje prijavlja, ukradejo geslo. Če pa 

ima povsod enako geslo, ji s tem lahko vderejo praktično v vse njene storitve, kar 

zagotovo ni v redu. 

b. Lahko se zgodi, da se Metka z istim geslom prijavi še nekje, kjer ji ga dejansko 

lahko kdo prestreže. Ampak saj se ne bi nihče s tem geslom skušal prijaviti še na 

preostale Metkine storitve! 

c. Nič zato, če ima za vse storitve enako geslo! Saj ga imam tudi jaz, pa s tem ni 

popolnoma nič narobe.  

 

6. S prijateljem se pogovarjata o vajinih Facebook profilih. Želi si videti tvoj profil, nakar ti 

reče naslednje: »Če si res moj/-a prijatelj/-ica, mi boš dal/-a geslo!«.  

Kako odreagiraš? 

a. Seveda, zakaj pa ne! Saj je vendarle moj prijatelj, njemu lahko zaupam, zato mu 

dam svoje geslo! 

b. Ne, zakaj bi to naredil/-a? To je vendarle moje geslo, kakšen prijatelj pa je to? 

c. Nekoliko premišljujem, ampak mu geslo dam. Saj bom že videl/-a, če bo kaj 

neprimernega naredil na mojem Facebook profilu.  

 

7. Si doma na računalniku in brskaš po spletu. Zazvoni ti telefon in prijatelj te povabi ven na 

pijačo. Seveda pritrdiš. Odpraviš se ven, računalnik pa je najbolje, da: 

a. Pustim prižgan, saj mi ravno nekaj prenaša, ne morem ga sedaj ugasniti.  

b. Ostane prižgan, saj s tem nikomur nič ne škodim. 

c. Izklopim oziroma dam v način »spanje« (angl. safe mode), saj res ni potrebe, da 

dela, če me ni doma, le elektriko bi porabil.  

 

8. Med brskanjem po spletu najdeš neko spletno storitev, ki vzbudi veliko tvojega 

zanimanja, vendar je plačljiva. Kaj najprej narediš?  

a. Preverim, če bi morda lahko kje prišel/prišla do želene storitve brezplačno. Zakaj 

bi plačeval/-a, če pa to mogoče sploh ni potrebno?  

b. Tako zelo me zanima ta storitev, da bom zanjo tudi plačal/-a! 

c. Če je plačljiva, je zagotovo boljša od brezplačne! Zakaj bi potemtakem sploh 

iskal/-a brezplačno različico storitve?  
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Priloga 2: POSTTEST 

Tvoj vzdevek:____________________                 Obkroži spol:         m      ž 

V naslednjih osmih nalogah vedno obkroži EN pravilen odgovor.  

1. V e-poštni nabiralnik si dobil/-a sporočilo, ki govori o tem, da si zadel/-a na loteriji. 

Sporočijo pa ti tudi, da jim moraš zaradi določenih stroškov najprej nakazati neko vsoto 

denarja preko sistema Western Union, preden ti nakažejo dobljeni denar. Kako ugotoviš, 

da gre za spletno prevaro? 

a. Na loteriji pravzaprav nisem igral, kako bi lahko sploh zadel? Poleg tega je 

omenjen Western Union, ki je znak za alarm, saj ne omogoča sledenje transakcij.  

b. Pošiljatelju ne zaupam, ker uporablja drugačno velikost pisave v sporočilu, kot je 

sicer. Poleg tega nikjer v sporočilu nista bila navedena moje ime in priimek, kar mi 

je sumljivo. 

c. Nič hujšega, če jim pošljem nekaj denarja. Če ne gre za prevaro, potem bom 

dobil/-a veliko denarja, sicer ga bom pa le nekaj izgubil/-a.  

 

2. S »phisingom« oziroma krajo podatkov te goljufi s sporočilom v e-poštnem nabiralniku v 

imenu »tvoje banke« sprašujejo po geslu in pa drugih osebnih podatkih, vključno s 

podatki o bančni kartici, ker naj bi banka želela preveriti tvoje podatke. Kaj lahko 

pričakuješ, da bi se zgodilo kmalu po tem, ko bi ugodil/-a goljufu in izpolnil/-a njegov 

obrazec, ki sprašuje po tvojih podatkih? 

a. Nič se ne bi zgodilo, banka bi pač preverila moje podatke, kot napisano v 

sporočilu. 

b. Goljuf bi skušal priti do mene in mi ukrasti bančno kartico.  

c. Goljuf bi s pomočjo vseh podatkov, ki sem jih podal/-a, lahko v mojem imenu 

dostopal do raznih spletnih storitev in morebiti celo do mojega denarja.  

 

3. Tvoja sošolka se je odločila, da bo nekoliko posodobila svoje podatke na Facebook 

profilu, zato je pod rubriko Vse o meni zapisala naslednje: 

Sem Marjana Ujčič in živim na Česnikovi ulici 4 v Ljubljani. V prostem času se rada igram s 

svojo psičko Lili, ki je rjava in zelo majhna. Moja mama dela v zdravstvenem domu, očka pa 

ima svoje podjetje, kjer preživi veliko časa. Za vikende se z družino vedno odpravimo na 

Bohinj, kjer stanuje moja teta. Imam pametni telefon HTC, ki sem ga dobila ravno pred 

kratkim, moja telefonska številka pa je 041 111 111. Zelo rada se igram tudi s sestrinim 

novim računalnikom.   

Zakaj meniš, da je takšno početje lahko nevarno?  

a. Takšno početje sploh ni nevarno, saj ni naredila ničesar narobe.  

b. Takšno početje je nevarno, ker je zelo verjetno, da jim bodo že naslednji vikend 

vlomili v stanovanje, ko bodo odšli na Bohinj.  

c. Takšno početje je nevarno, ker bo lahko kdo sedaj prišel k njeni mami v 

zdravstveni dom.  
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4. Na družbenih omrežjih imamo lahko veliko različnih prijateljev. Recimo, da imaš na 

svojem profilu, poleg svojih prijateljev, s katerimi si redno v kontaktu, tudi takšne, ki jih v 

resnici sploh ne poznaš. Kaj bi ti naredil/-a drugače za takšne prijatelje, ki jih sploh ne 

poznaš, za razliko od tistih, s katerimi se redno srečuješ?  

a. Nič, vse bi pustil/-a enako, saj ni nič narobe, četudi oni vse vidijo. 

b. Napisal/-a bi jim, naj ne gledajo, česar se jih ne tiče.  

c. Dal/-a bi jih v posebno skupino znancev (angl. group), ki bi ji dodelil/-a manj 

pravic tako, da v resnici ne bi videli vseh informacij, ki jih objavljam.  

 

5. Velikokrat si moraš pri prijavi v neko spletno storitev (npr. spletna pošta) izbrati geslo. To 

si počel/-a že velikokrat. Katera izmed ponujenih možnosti je najustreznejša pri izbiranju 

varnega gesla?  

a. Za geslo si izberem ime svoje domače živali ali hobija, saj si ga bom le tako 

zagotovo zapomnil/-a, pri tem pa dodam še svojo najljubšo številko.   

b. Pri izbiri gesla ne uporabim besede, ki me opiše, ampak je geslo sestavljeno iz 

začetnih črk besed neke povedi, npr. geslo:  Pmmnzpsnmdo5, ki prihaja iz povedi 

Pri matematiki moramo nujno znati poštevanko, sicer ne moremo dobiti ocene 5. 

c. Za geslo uporabim eno izmed besedil, ki opiše, kaj moram vnesti (npr. geslo je 

»geslo«, »password« ali kaj podobnega), saj na to nihče nikoli ne pomisli, pa še 

lahko si je za zapomniti.  

 

6. Ali svojemu najboljšemu prijatelju/prijateljici (lahko tudi komu drugemu) lahko zaupaš 

svoje geslo, ki ga uporabljaš pri prijavi v neko spletno storitev in zakaj?  

a. Ne, saj s svojimi gesli vedno ravnam kot z zobno krtačko – ravno tako kot svoje 

zobne krtačke ne posodim nikomur, tako tudi svojih gesel na zaupam nikomur.  

b. Seveda lahko zaupam najboljšemu prijatelju/prijateljici, saj on/-a ve vse o meni.  

c. Lahko zaupam geslo nekomu, vendar moram poskrbeti, da potem ne pride do 

mojega računalnika brez moje prisotnosti.  

 

7. Zamisli si situacijo, ko si doma v sobi in pišeš domačo nalogo. Verjetno si v prejšnjem 

tednu izvedel, da je dobro, da računalnik v času, ko nisi blizu njega, izklopiš. Zakaj meniš, 

da je temu tako?  

a. Ne vem, računalnika pač nikoli ne ugasnem, da lahko takoj slišim, ko dobim 

kakšno sporočilo ali kaj podobnega, ne zdi se mi smiselno, da bi ga ugasnil.  

b. Z ekološkega vidika bi bilo smiselno, da ga ugasnem, saj sicer računalnik rabi 

elektriko, pa čeprav ga dejansko ne uporabljam – tako lahko nekaj privarčujem! 

c. Računalnik izklopim zato, da ne slišim hrupa, ki prihaja iz računalnika.  

 

8. Starši so ti pred dvema letoma kupili nov računalnik, ki še vedno deluje v celoti. Tvoj 

sošolec pa je ravnokar dobil nov računalnik in ker te rad draži, ti reče, da tudi ti prepričaj 

svoje starše, da ti kupijo novejši računalnik, saj da je ta, ki ga imaš, že zastarel. S čim se 

boš obranil/-a pred sošolcem, kaj mu boš rekel/rekla?  

a. Ničesar mu ne bom rekel/rekla, saj me bo sram, skušal/-a bom starše prepričati, saj 

je najbrž res že čas, da ga zamenjam, čeprav še vedno vse deluje.  

b. Rekel/Rekla mu bom, da ga jaz pač še ne potrebujem, saj mi trenutni prenosnik še 

vedno popolnoma deluje, in da ne mislim zapravljati denarja staršev za novega, 

dokler bo ta deloval.  

c. Skušal/-a se bom odmakniti od njega in si mislil/-a svoje.  
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK O MOOC-U 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O SPLETNEM TEČAJU NA TEMO VARNE 

RABE INTERNETA 

 

Tvoj vzdevek: _________________________ 

Obkroži spol:       m          ž 

 

V naslednjih trditvah obkroži številko, ki je najbližje tvojemu mnenju o trditvi.  

 

1 pomeni SPLOH SE NE STRINJAM s trditvijo. 

5 pomeni POPOLNOMA SE STRINJAM s trditvijo. 

 

Navodila za vpis v spletni tečaj so bila razumljiva. 

        1 2 3 4 5 

Registracija v spletni tečaj je bila lahka.  

        1 2 3 4 5 

Spletni tečaj se mi je zdel pregleden.   

                                                                                               1 2 3 4 5 

Pregledi aktivnosti pri posamezni temi so bili uporabni in koristni.  

        1 2 3 4 5 

Všeč mi je bilo, da ima tečaj forum, kjer se lahko vsi pogovarjamo o nekem problemu.  

                                         1 2 3 4 5 

Z uporabo forumov nisem imel/-a problemov.    

1 2 3 4 5 

Kvizi so bili enostavni za uporabo.     

1 2 3 4 5 

Kvizi so bili kratki in poučni.           

              1 2 3 4 5 
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1. tema: Spletne prevare  

 

Videoposnetek je bil razumljiv in zanimiv.    1 2 3 4 5 

Teme na forumu so bile zanimive.    1 2 3 4 5 

Teme prvega foruma: 

 Na kakšen način pa bi ti skušal/-a pripomoči k temu, da bi ljudje nehali nasedati na 

takšne in drugačne spletne prevare?  

 Pri tvojih starših v e-poštnem nabiralniku si zagledal/-a sporočilo, kjer nepridipravi 

želijo priti do osebnih podatkov tvojih staršev, vključno s podatki za prijavo v bančni 

račun. Kako odreagiraš? 
 

Dodatna aktivnost (igra Varno na spletu) je bila zanimiva.     

         1 2 3 4 5 

 

 

2. tema: Družbena omrežja 

 

Videoposnetek je bil razumljiv in zanimiv.    1 2 3 4 5 

Teme na forumu so bile zanimive.    1 2 3 4 5 

Teme drugega foruma: 

 Kako boš v bodoče sam/-a pazil/-a na svoje osebne podatke oziroma na svojo 

zasebnost na Facebooku? Kako se boš tam obnašal/-a?  

 Zamisli si, da si priča, ko želijo tvoji sošolci na Facebooku objaviti sliko sošolke, ki je 

v šolo prišla objokana. Veš, da ji to ne bo všeč, saj tudi tebi ne bi bilo. Kako boš 

ukrepal/-a? 
Dodatna aktivnost (filmček o nevarni uporabi fotografij na Facebooku) je bil zanimiva in sem  

se jo udeležil/-a v celoti.         

1 2 3 4 5 
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3. in 4. tema: Gesla in ekološki vidik 

 

Videoposnetek je bil razumljiv in zanimiv.    1 2 3 4 5 

Teme na forumu so bile zanimive.    1 2 3 4 5 

Teme zadnjega foruma: 

 Tvoji sestri so starši lani za rojstni dan kupili nov mobilni telefon. Ker je njena 

prijateljica bogatih staršev včeraj dobila novejši in boljši telefon, si tega želi tudi tvoja 

sestrica. Kako jo boš prepričal/-a v to, da novega telefona ne potrebuje?  

 V šoli si ustvarjate svoj prvi e-poštni račun. Zraven tebe sedi sošolka, ki si 

uporabniško ime in geslo zapiše v zvezek. Kaj bi ji svetoval/-a in zakaj meniš, da njeno 

ravnanje ni najboljše? 
Dodatna aktivnost, kjer sem izvedel/-a, kako ohraniti svoje geslo varno, se mi zdi koristna.  

        1 2 3 4 5 

Dodatna aktivnost (eko-risanka) mi je bila všeč.  

        1 2 3 4 5 

 

Za konec še:  

Dodatne aktivnosti se mi zdijo dobra ideja.    1 2 3 4 5 

 

Tečaju sem sledil/-a vse od začetka do konca.  1 2 3 4 5 

 

Zakaj ja/ne? ______________________________________________________________ 

 

Tak način učenja mi je všeč.      1 2 3 4 5 

 

Zakaj ja/ne? 

________________________________________________________________________________ 

 

Si imel/-a s čim težave v tečaju, kar ni bilo v tem vprašalniku? 

__________________________________________________________________________ 
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Priloga 4: SOGLASJE STARŠEV (primer za tiskana gradiva, podeželska šola) 

 

Ljubljana, 23. 5. 2016 

 

 

SOGLASJE 

 

Pozdravljeni, starši!  

 

Moje ime je Sabina Perenič, sem študentka Pedagoške fakultete, smer matematika – 

računalništvo. V sklopu magistrskega dela me zanima, koliko so učenci ozaveščeni o varni 

rabi interneta, ki postaja vse večji problem v današnjem svetu.  

Na osnovni šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, bom tako v 8. razredu opravila manjšo raziskavo, s 

katero bom s pomočjo vprašalnika najprej preverila, kaj o omenjeni temi učenci že znajo. 

Učenci bodo potem doma sami prebrali tiskano gradivo o internetni varnosti, ki jim ga dam. 

Čez dva tedna se bomo ponovno dobili na razredni uri in preverila bom, koliko znanja o varni 

rabi interneta so učenci s takim, samostojnim učenjem gradiva pridobili. 

Raziskava bo torej potekala dva tedna, naloga vašega otroka pa bo le ta, da samostojno 

prebere dano gradivo. V raziskavi otrok ne bo podajal nobenih osebnih podatkov, pri 

reševanju vprašalnikov pa bo uporabljal le vzdevek, ne pa resničnega imena. Moj namen 

namreč ni, da bi poimensko preverjala, ampak le na splošno. 

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša nobenih materialnih ali drugih oblik koristi z izjemo 

znanja in izkušenj, ki jih bo vaš otrok pridobil v okviru sodelovanja.   

V kolikor soglašate s tem, da je vaš otrok del omenjene raziskave, vas prosim, da se podpišete 

na črto spodaj.  

___________________________________________ 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav, 

Sabina Perenič 
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Priloga 5: SOGLASJE STARŠEV (primer za MOOC, podeželska šola) 

 

Ljubljana, 23. 5. 2016 

 

 

SOGLASJE 

 

Pozdravljeni, starši!  

 

Moje ime je Sabina Perenič, sem študentka Pedagoške fakultete, smer matematika – 

računalništvo. V sklopu magistrskega dela me zanima, koliko so učenci ozaveščeni o varni 

rabi interneta, ki postaja vse večji problem v današnjem svetu. Zato, da bi učenci postajali bolj 

ozaveščeni, sem s pomočjo Arnesa (javni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam 

s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in 

medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini) pripravila 

spletni tečaj na omenjeno temo za učence. 

Na osnovni šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, bom tako v 8. razredu opravila manjšo raziskavo, s 

katero bom s pomočjo vprašalnika najprej preverila, kaj o omenjeni temi učenci že znajo. 

Učenci bodo potem doma sami šli skozi omenjeni tečaj (navodila dobijo v šoli). Čez dva 

tedna se bomo ponovno dobili na razredni uri in preverila bom, koliko znanja o varni rabi 

interneta so učenci s tako, samostojno udeležbo v spletnem tečaju pridobili. 

Raziskava bo torej potekala dva tedna, naloga vašega otroka pa bo ta, da gre doma samostojno 

skozi omenjeni spletni tečaj. V raziskavi otrok ne bo podajal nobenih osebnih podatkov, pri 

reševanju vprašalnikov bo uporabljal le vzdevek, ne pa resničnega imena. Podobno bo tudi pri 

registraciji v spletni tečaj namesto resničnih podatkov vnesel namesto imena in priimka kar 

vzdevek – tako se dogovorimo. Moj namen namreč ni, da bi poimensko preverjala, ampak le 

na splošno. Za prijavo v tečaj bo edino, kar bo vaš otrok potreboval, veljaven e-poštni naslov, 

ki pa bo ostal skrit, do njega ne bo dostopal nihče. 

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša nobenih materialnih ali drugih oblik koristi z izjemo 

znanja in izkušenj, ki jih bo vaš otrok pridobil v okviru sodelovanja.   

V kolikor soglašate s tem, da je vaš otrok del omenjene raziskave, vas prosim, da se podpišete 

na črto spodaj.  

___________________________________________ 

Lepo vas pozdravljam, 

   

 Sabina Perenič 
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IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

 

 

Spodaj podpisana Sabina Perenič, z vpisno številko 01015627, sem avtorica magistrskega 

dela z naslovom:  

 

Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem 

triletju osnovne šole. 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da je magistrsko delo rezultat mojega samostojnega dela pod 

mentorstvom doc. dr. Irene Nančovske Šerbec.  

 

 

Ljubljana, september 2017 

 

Podpis avtorice: 

 

 


